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Przekład Rdz 1-3 

Rozdział 1 
1. Na początku Elohim stworzył niebo i ziemię. 2. Ziemia była bezładem i pustkowiem, a ciemność za-
legała powierzchnię toni wód. Nad wodami jednak unosiło się Tchnienie Elohim. 
3. Wówczas wyrzekł Elohim:„Niechaj stanie się światłość”! I stała się światłość. 
4. Elohim spojrzał na światło stwierdzając, że tak jest dobrze. Toteż Elohim utworzył przedział pomię-
dzy światłością, a pomiędzy ciemnością. 5. Następnie zaś nadał Elohim światłości nazwę ‘dzień’, nato-
miast ciemności nadał nazwę ‘noc’. I tak nastał wieczór, a potem poranek. Był to dzień pierwszy. 
6. Elohim wyrzekł ponownie: „Niechaj wpośród wód powstanie sklepienie! I niechaj utworzy się prze-
dział pomiędzy wodami [górnymi], a wodami [dolnymi]”! 7. Tak uczynił Elohim sklepienie i utrwalił 
przedział pomiędzy wodami znajdującymi się poniżej sklepienia [niebieskiego], a pomiędzy wodami 
znajdującymi się powyżej sklepienia [niebieskiego]. Tak też się stało. 8. Potem Elohim nadał sklepieniu 
nazwę ‘niebo’. I tak nastał wieczór, a potem poranek. Był to dzień drugi. 
9. Elohim wyrzekł: „Niechaj wody spod nieba zbiorą się w jedno miejsce, a niech ukaże się suchy ląd”! 
Tak się stało. 10. Suchemu lądowi nadał Elohim nazwę ‘ziemia’, natomiast zbiorowisku wód nadał na-
zwę ‘morze’. Elohim zobaczył, że tak jest dobrze. 
11. Potem wyrzekł Elohim: „Niechaj ziemia pokryje się zielenią trawy, zbożem wydającym nasienie, 
drzewami owocowymi rodzącymi owoc zgodnie ze swymi odmianami i noszącymi w sobie ziarno na 
ziemi”! Tak się stało. 12. Ziemia wywiodła z siebie zieleń trawy, zboża wydające nasienie zależnie od 
swego gatunku, oraz drzewa owocowe rodzące owoce i noszące w sobie ziarno zgodnie ze swoją od-
mianą. Elohim zobaczył, że tak jest dobrze. 13. I tak nastał wieczór, a potem poranek. Był to dzień trze-
ci. 
14. Wówczas wyrzekł Elohim: „Niechaj na sklepieniu nieba powstaną ciała świetlne, ażeby sprawić 
przedzielenie między dniem, a między nocą! A niech służą na znaki i dla wyznaczania pór oraz dni i lat! 
15. A poza tym, niechaj świecą na sklepieniu nieba, ażeby oświetlać ziemię!” Tak się stało. 16. Elohim 
uczynił dwa duże ciała świetlne: jedno ciało świetlne większych rozmiarów, ażeby rządziło dniem; dru-
gie zaś ciało świetlne mniejszych rozmiarów, ażeby rządziło nocą; i ponadto gwiazdy. 17. Elohim umie-
ścił je na sklepieniu nieba, żeby oświetlały ziemię, 18. i sprawowały władzę w ciągu dnia i w ciągu no-
cy, oraz dokonywały przedziału pomiędzy światłością, a pomiędzy ciemnością. Elohim zobaczył, że tak 
jest dobrze. 19. I tak nastał wieczór, a potem poranek. Był to dzień czwarty. 
20. Następnie wyrzekł Elohim: „Niechaj wody zaroją się rojem żywych istnień! Niechaj istoty skrzydla-
te zaczną latać nad ziemią w kierunku sklepienia niebieskiego”! 21. Tak stworzył Elohim olbrzymie po-
twory morskie i wszelakie istoty żywe pełzające, od których zaroiło się w wodach w rozmaitych odmia-
nach – oraz wszelkie istoty skrzydlate w różnych odmianach. Elohim zobaczył, że tak jest dobrze. 22. 
Następnie pobłogosławił im Elohim wypowiadając słowa: „Wydawajcie potomstwo, mnóżcie się i za-
pełniajcie wody w morzach! A to, co lata, niech się rozmnaża na ziemi”! 23. I tak nastał wieczór, a po-
tem poranek. Był to dzień piąty. 
24. Potem wyrzekł Elohim: „Niechaj ziemia wywiedzie różnego rodzaju żyjące istoty: bydło domowe, 
płazy i dzikie bestie w różnej odmianie”! Tak się stało. 25. Wówczas uczynił Elohim różnego rodzaju 
dzikie zwierzęta i zwierzęta domowe w różnej odmianie, oraz wszelkie ziemiopłazy w różnym gatunku. 
Elohim stwierdził, że tak jest dobrze. 
26. A wreszcie wyrzekł Elohim: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, jako nasze podobieństwo! Niechaj 
władają rybami morskimi i istotami latającymi na niebie i zwierzętami domowymi i całą ziemią i wsze-
lakimi płazami poruszającymi się na ziemi!” 

27. Wówczas stworzył Elohim człowieka na swój obraz; 
stworzył go na obraz Elohim; 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. 

28. Elohim pobłogosławił im. Przy czym wypowiedział do nich: „Wydawajcie potomstwo, mnóżcie się i 
zapełniajcie ziemię! Ujarzmiajcie ją i władajcie nad rybami morskimi i istotami latającymi na niebie, 
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oraz wszystkimi zwierzętami, jakie poruszają się na ziemi”! 
29. A potem wyrzekł Elohim: „Oto oddaję do waszej dyspozycji wszelką roślinę, która przynosi ziarno i 
rośnie po całej ziemi. Ponadto wszelkie drzewa uginające się pod owocami i rodzące nasienie. Wszystko 
to ma wam służyć za pożywienie! 30. Podobnie i wszystkim dzikim bestiom na lądzie i wszystkim isto-
tom latającym na niebie i wszystkim płazom na ziemi, mającym w sobie pierwiastek życia – za poży-
wienie służyć winna wszelka zieleń roślinności”! Tak też się stało. 
31. Elohim spojrzał na wszystko, cokolwiek uczynił. Zobaczył, że tak jest bardzo dobrze. I znów nastał 
wieczór, a potem poranek. Był to dzień szósty. 

Rozdział 2 
1. I tak dopełniło się to, co dotyczy stworzenia nieba i ziemi wraz z całym ich wyposażeniem. 2. W dniu 
siódmym dopełnił Elohim swego dzieła, jakiego dokonał. Toteż w owym siódmym dniu zaprzestał tru-
dzić się jakimkolwiek dziełem, które uczynił. 3. Temu siódmemu dniowi pobłogosławił Elohim i spra-
wił, że stał się świętym. W nim bowiem zaprzestał trudzić się jakimkolwiek dziełem, jakie stworzył 
Elohim [swym działaniem]. 
4a. Takie to są dzieje nieba i ziemi w związku z ich stworzeniem. 

[Raj: tekst od Rdz 2,4b] 
2,4b. W dniu, w którym Jahwe-Elohim uczynił ziemię i niebo, 5. nie było jeszcze żadnego krzewu pol-
nego na ziemi, ani też jeszcze nie wzeszło żadne polne ziele. Jahwe-Elohim bowiem nie spuścił deszczu 
na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. 6. Ale z ziemi wydostawał się potok [?] i nawad-
niał całą powierzchnię [uprawnej] gleby. 7. Wtedy to Jahwe-Elohim ulepił człowieka z pyłu wziętego z 
gleby, i tchnął w jego nozdrza oddech życia, tak że człowiek stał się istotą żyjącą. 
8. Następnie zasadził Jahwe-Elohim ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego 
ulepił. 9. Jahwe-Elohim sprawił też, że z gleby wyrosły wszelkie drzewa, urocze z wejrzenia i smaczne 
w spożywaniu. W pośrodku ogrodu stało drzewo życia, oraz drzewo poznania tego, co dobre, i tego co 
złe. 

10. Z Edenu wypływała rzeka, która miała nawadniać ogród. Stamtąd rozdzielała się, dając początek 
czterem rzekom. 11. Nazwa pierwszej brzmi ‘Piszon’. Okrąża ona całą krainę Hawilah, gdzie znajduje 
się złoto. 12. Złoto zaś owej krainy jest znakomite. Spotyka się tam też żywicę bedolah, oraz kamień 
szoham. 13. Nazwa drugiej rzeki brzmi ‘Gihon’. Okrąża ona całą krainę Kusz. 14. Trzecia rzeka nazywa 
się ‘Tygrys’. Biegnie on na wschód od Aszszuru. Czwartą rzeką jest ‘Eufrat’. 

15. Jahwe-Elohim wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. 16. 
Jahwe-Elohim wydał też człowiekowi polecenie, zwracając się doń w słowach: „Z każdego drzewa 
ogrodu wolno ci spożywać. 17. Jednakże z drzewa poznania tego, co dobre, i tego, co złe, nie wolno ci 
spożywać. Wiedz dobrze, że z chwilą, gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”! 

18. Jahwe-Elohim stwierdził: „Niedobrze jest człowiekowi być samemu. Toteż uczynię mu pomocnicę, 
która by mu w pełni odpowiadała”! 
19. Wtedy to ulepił Jahwe-Elohim z gleby wszelkie zwierzęta polne i wszelkie istoty latające na niebie i 
przyprowadził je do człowieka, by zobaczyć, jakie nada im imię. Każde zaś określenie, jakie im czło-
wiek nadawał – jako istotom żywym, wyrażało ich imię. 20. Tak więc człowiek nadał imiona wszystkim 
zwierzętom domowym i istotom latającym i wszystkim dzikim zwierzętom na polu. 
Dla człowieka jednak nie znalazła się [wśród nich] pomocnica, która by była jego odpowiednikiem. 

21. Wówczas Jahwe-Elohim zesłał na człowieka głęboki sen, tak iż zasnął. Wtedy wziął jedno z jego 
żeber i zapełnił to miejsce ciałem. 22. Z żebra zaś, które Jahwe-Elohim wyjął z człowieka, zbudował 
kobietę – i przyprowadził ją do człowieka. 23. Wówczas odezwał się człowiek słowami: 

„Ta jest wreszcie – tym razem – kością z moich kości 
i ciałem z mego ciała! 
Toteż należy jej nadać imię ‘mę-żatka’, 
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bo ‘z-męża’ jest wzięta!” 
24. Z tego właśnie powodu mężczyzna opuszcza swego ojca i swą matkę, a lgnie do swej małżonki. I 
stają się [ponownie] jednym [żywym] ciałem”! 
25. Oboje, mianowicie człowiek i jego małżonka, byli nadzy. A jednak nie potrzebowali wstydzić się 
przed sobą nawzajem. 

Rozdział 3 
1. Wąż był najbardziej przebiegły spośród wszystkich zwierząt, jakie uczynił Jahwe-Elohim. On to ode-
zwał się do niewiasty: „Jakżeż to! Elohim wam powiedział: ‘Nie wolno wam spożywać z żadnego spo-
śród drzew ogrodu’?” 2. Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Wolno nam spożywać owoce z drzew ogro-
du. 3. A tylko o owocach z drzewa, rosnącego w środku ogrodu, powiedział Elohim: ‘Nie wolno wam z 
niego spożywać! A nawet nie wolno wam go dotknąć, żebyście nie musieli umrzeć’”! 4. Wtedy wąż 
rzekł do niewiasty: „Wcale nie musicie umrzeć! 5. A tylko Elohim jest sobie świadom. że z chwilą gdy 
spożyjecie z niego, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Elohim, zdolni poznawać, co jest dobrem, a 
co złem!” 6. ; Rdz  3, Zerwała więc z jego owocu – i zjadła. Podała jednak również swemu mężowi, któ-
ry był wraz z nią, tak iż on także zjadł. 

7. I otwarły się oczy ich obojga: doszli do poznania, że są nadzy! Spletli więc gałązki figowe i sporzą-
dzili sobie przepaski. 8. Skoro zaś posłyszeli, jak w powiewie dziennym rozchodzi się po ogrodzie 
szmer Jahwe-Elohim, ukrył się człowiek i jego małżonka pomiędzy drzewami ogrodu [z obawy] przed 
obliczem Jahwe-Elohim. 9. Jahwe-Elohim jednak zawołał na człowieka i odezwał się doń następująco: 
„Gdzie jesteś?” 10. On zaś odpowiedział: „Posłyszałem w ogrodzie twój odgłos i uląkłem się, bo ja wła-
śnie stałem się nagi. I tak skryłem się!” 11. Odpowiedział: „Któż podał ci do wiadomości, że ty właśnie 
stałeś się nagi? A może raczej – zjadłeś z tego drzewa, co do którego wydałem ci polecenie, żebyś z nie-
go wcale nie jadł?!” 12. Człowiek odrzekł: „Ta niewiasta, którą mi dałeś, żeby była ze mną, ona to po-
dała mi z owocu tego drzewa. A potem już zjadłem!” 13. Wtedy Jahwe-Elohim zwrócił się do niewiasty 
mówiąc: „Cóżeś to uczyniła!?” Niewiasta zaś rzekła: „Wąż mnie zwiódł, tak iż zjadłam!”  

14. Wówczas Jahwe-Elohim wyrzekł do węża: 
„Ponieważ tak właśnie postąpiłeś, zostajesz wyklęty!” 
Ty [jeden] spośród wszystkich zwierząt domowych i wszystkich dzikich zwierząt na polu! 
Będziesz pełzał na brzuchu! 
I żarł będziesz proch – po wszystkie dni twego żywota! 

15. Nieprzyjaźń utwierdzam pomiędzy tobą – a tą niewiastą. 
Pomiędzy potomstwem twoim – a jej potomstwem. 
On ci zdepcze głowę – choć ty będziesz usiłował złapać go za piętę!” 

16. Do niewiasty zaś zwrócił się w następujących słowach: 
„Uwielokrotnię twoje bóle porodowe i dolegliwości twej brzemienności! 
W bólu rodzić będziesz dzieci! 
Będziesz lgnęła całym swym pożądaniem do męża, 
a on będzie panował nad tobą”! 

17. Do człowieka zaś powiedział: 
„Ponieważ posłuchałeś głosu swej małżonki i spożyłeś z tego drzewa, co do którego wydałem ci na-
stępujące polecenie: ‘Nie będziesz z niego spożywał!’ – przeto niechaj [uprawna] gleba wyklęta bę-
dzie z powodu ciebie! 
Pożywienie zdobywał będziesz z niej w wielkim trudzie – po wszystkie dni swego żywota. 

18. Będzie ci rodziła ciernie i osty! 
Żywił się będziesz zielem polnym! 

19. Chleb będziesz spożywał w pocie swego oblicza, 
aż powrócisz ponownie do gleby. 
Z niej przecież zostałeś wzięty. 
Boś pyłem tylko – i w pył się ponownie obrócisz!” 

20. Człowiek nadał swej małżonce imię ‘Ewa’, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. 
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21. Jahwe-Elohim uczynił człowiekowi oraz jego małżonce odzienie ze skóry i przyodział ich. 
22. Wówczas Jahwe-Elohim odezwał się jeszcze następująco: „Oto człowiek stał się jako jeden z nas: 
stał się zdolny poznać, co jest dobrem, a co złem. Teraz mógłby jeszcze wyciągnąć swą rękę i zerwać 
również z drzewa [pełni] życia, a potem zjeść. I tak mógłby żyć na wieki!” 
23. Toteż Jahwe-Elohim wyrzucił go z Edenu, żeby odtąd zajął się uprawą gleby, z której został wzięty. 
24. Wypędził zatem człowieka i postawił od wschodniej strony przed ogrodem Edenu cheruby oraz pło-
mień połyskującego miecza, ażeby zabezpieczyć drogę do drzewa życia. 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, 6  marca 1998 r. 
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Część I 

OGÓLNE WIADOMOŚCI 

O PENTATEUCHU 

     

Wprowadzenie ogólne 
Pięć pierwszych Ksiąg Biblii stanowi całość dla siebie. Żydzi nazywali je Tôrâh [Prawo-

Objawienie; Podstawy Objawienia]. Nazwa ta występuje w piśmiennictwie biblijnym wprawdzie dopie-
ro u Syracha [ok. 132 przed Chr.; rozróżnia on: Prawo, Proroków, Inne Pisma], ale była ona w użyciu 
już o wiele wcześniej. Również NT określa Pentateuch mianem „Prawa” (np. Łk 10,26), a dwie pierw-
sze części składowe Biblii (niekiedy zaś cały ST) mianem: „Prawo i Prorocy” (np. Łk 24,44). 

W środowiskach greckich mówiono w odniesieniu do pięć pierwszych Ksiąg Biblii: he pentáteuchos 
bíblos [Księga w 5 zwojach]. Stąd nazwa: Pentateuch. 

Grecki przekład Biblii z okresu przed-Chrystusowego, zwany Septuagintą [LXX; ok. 3-1 w. przed 
Chr.] określa poszczególne Księgi Pentateuchu zgodnie z treścią: Genesis (opis powstania-narodzenia 
świata), Exodos (zaczyna się od wyjścia [exodusu] Izraelitów z Egiptu), Levíticus (prawo kapłańskie 
pokolenia Lewiego), Numeri (ze względu na spisy ludności opisane w r. 1 i 4), Deuteronomium (dru-
gie-powtórzone Prawo Mojżesza: ogłoszone ponownie przed jego śmiercią). Żydzi oznaczali poszcze-
gólne Księgi od ich pierwszych słów: be-reszît (‘Na początku’), We-élleh szemôt (‘A oto imiona’), itd. 

Pentateuch ukazuje dzieje od początku świata aż do śmierci Mojżesza. W miarę jak ludzkość się 
różnicuje, opis jej dziejów zawęża się do linii, z której pochodzić będzie Naród Wybrania. Potem wi-
dzimy już tylko opis losów tego narodu od niewoli w Egipcie aż do przybycia nad Jordan przed wkro-
czeniem Hebrajczyków do Ziemi Obietnicy. W opisy wydarzeń są wplecione rozporządzenia prawne, 
którymi winno się kierować życie religijne i prywatne Izraelitów. One to nadały Pentateuchowi nazwę 
Prawo [ZAKON: w sensie zawężonym]. 

Księga Genesis (r. 1-50) ukazuje najpierw potężną panoramę początków świata i ludzkości (Rdz 1-
11). Następują opowiadania o życiu Patriarchów: od przybycia Abrahama do Kanaanu – aż do śmierci 
Jakuba i Józefa w Egipcie (Rdz 12-50). 

Księga Exodus (r. 1-40): Hebrajczycy zmuszeni do robót pańszczyźnianych opuszczają Egipt pod 
wodzą Mojżesza (Wj 1-15). Po przebyciu przez Morze Czerwone dochodzą po kilkunastu postojach pod 
Synaj (Wj 15-18), gdzie następuje zawarcie Przymierza między Bogiem a jego Ludem i ogłoszony zo-
staje Dekalog (Wj 19-20.24; Dekalog – r. 20). Tam też zostaje ogłoszony „Kodeks Przymierza” (Wj 21-
23) i zbudowana została tymczasowa przenośna świątynia (Wj 25-31.35-40). Księga opisuje również 
pierwsze odstępstwo Izraela od dopiero co zawartego Przymierza; oraz jego odnowienie (Wj 32-34). 

Księga Kapłańska (Leviticus) (r. 1-27). Dotychczasowe opowiadania zostają przerwane zbiorem 
praw dotyczących kultu (Kpł 1-27). W Księdze Leviticus wyodrębniamy szczególnie tzw. „Kodeks 
Świętości” (Kpł 17-26). Dzień Przebłagania [iôm kippurîm] jest opisany w Kpł 16. 

Księga Liczb (Numeri) (r. 1-36). Przerwany wątek narracyjny zostaje ponownie podjęty, poczynając 
od końcowego etapu pobytu pod Synaj (Lb 1-10), poprzez wędrówkę i dłuższy pobyt w Kadesz, gdzie 
zostają wydane dalsze przepisy (Lb 10-20). Naród rusza dalej. Widzimy opis dalszych walk, które po-
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zwoliły dojść Hebrajczykom do Równiny Moabskiej, na której zostają wydane dalsze rozporządzenia 
(Lb 20-36). W tym wątku mieści się blok opowiadań o wystąpieniach i błogosławieństwach Bileama 
[Balaama: Lb 22-25.31]. 

Księga Deuteronomium (= Powtórzonego Prawa) (1-34). Przekazuje ostatnie przemówienia Mojże-
sza, zredagowane w formie jego duchowego testamentu, który Mojżesz wygłasza na Równinach Moabu 
(Pwt 1-11; oraz: Pwt 27-30). W środku Księgi mieści się duży zbiór praw religijnych i cywilnych, tzw. 
Kodeks Deuteronomistyczny (Pwt 12-26). Księga kończy się pożegnaniem Mojżesza i wzmianką o jego 
śmierci (Pwt 31-34). 

Rozdział 1 

Krytyczno-literacka problematyka Pentateuchu 

Żydzi przypisywali powstanie Pentateuchu Mojżeszowi. Taka opinia utrzymywała się również z po-
czątku epoki po-Chrystusowej (Filon, Flawiusz). Pogląd ten wyrażali zresztą również autorowie NT. 
Świadczą o tym wyrażenia: „czytać Mojżesza” (Mt 7,10; Dz 3,22; Rz 10,19), „Mojżesz pisał” (J 1,45; 
Rz 10,5). Sam nawet Chrystus odsyła do przepisu prawnego (z Kpł 14) jako do „nakazu Mojżesza” (Mt 
8,4; por. Pwt 24,1 – a: Mk 7,10). Co więcej, Jezus mówi wprost: „Mojżesz o Mnie napisał” (J 5,45-47). 

Pogląd ten, przejęty również przez Apostołów, utrzymał się niemal aż do końca średniowiecza 
(Aben Esra z 12 w. był wyjątkiem). Poważne wątpliwości odnośnie do Mojżeszowego autorstwa Penta-
teuchu zaczęły pojawiać się coraz częściej dopiero począwszy od 16 w. (protestantyzm). Zarówno ze 
strony protestanckiej (Karlstadt), jak i katolickiej (Jezuici: Pererius, Bonfrère, i inni) i świeckiej (Spino-
za) wysuwano zarzut, że Mojżesz nie mógł pisać np. o własnej śmierci (Pwt 34,5-12). Wysuwano też 
szereg innych zarzutów zarówno natury chronologicznej, jak i literackiej. 

§ 1. Literacki aspekt Pentateuchu 
Jedną z podstawowych właściwości literackich Pentateuchu jest naprzemienne występowanie części 

opisowych (narracyjnych) i prawniczych. Prawo nadane Izraelowi mieści się w całości w ramach wyda-
rzeń historycznych. Czegoś podobnego nie spotykamy w żadnych innych księgach religijnych starożyt-
nego Wschodu. Zbiory prawne innych ówczesnych narodów są zawsze księgami odrębnymi (np. Kodeks 
Hammurabiego – w. 18 lub 17 przed Chr.; Prawa Esznunna – w.18; Kodeks Lipit Isztara – ok. 19 w.; 
Prawa Asyryjskie – w. 14; Prawa Hetyckie – w. 15-13; itd.). 

Prócz tej charakterystycznej właściwości zauważano jednak cały szereg innych cech – tym razem li-
terackich, które stwarzają poważną trudność w przypisaniu całości Pentateuchu jednej osobie. 

a. Załamania w¹tku narracyjnego 
Wątek narracyjny Pentateuchu jest dosyć często przerywany. Opowiadanie zatrzymuje się nieocze-

kiwanie, przechodząc bez wiążącego ogniwa w inny wątek, podczas gdy temat przerwany zostaje podję-
ty w jakiś czas potem. Zdarza się też, że nieoczekiwanie zaczyna się nowe opowiadanie bez powiązania 
z poprzednim kontekstem. 
Przykłady: 

– Opis stworzenia (Rdz 1 – a Rdz 2). 
– Zakończenie r. 4 (Set syn Adama) – a początek r. 5 (dzieje Adama całkiem od nowa). 
– Potop: Rdz 7,7 (wejście Noego do Arki i początek potopu; – a Rdz 7,10.14: jeszcze raz wszystko to 
samo od początku). 
– Rdz 20 („Abraham wyruszył stamtąd”; nie wiadomo jednak – skąd?). 
– Wj 19,25 (Mojżesz zstąpił do ludu i mówił do niego. – Następny wiersz zaczyna się jednak od: „Bóg 
powiedział”. Tymczasem oczekiwalibyśmy słów Mojżesza). 
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b. Ponowne podjêcie przerwanego w¹tku 
Pentateuch nie jest jednak bezładnym, luźno utworzonym zbiorem opowiadań. Mimo przerw, te sa-

me wątki narracyjne odżywają prędzej czy później. Wystarczy przeskoczyć odnośny fragment, który je 
sztucznie przegradza. 
Przykłady: 

– Rdz 26,35: hetyckie żony Ezawa, które są udręką dla Izaaka i Rebeki. Rozdz. 27 przerywa ten wątek. 
Odżywa on jednak w Rdz 27,46 – ukazując nieco inne tło wyjazdu Jakuba do Harranu. 
– To samo obserwujemy w opisie Potopu (Rdz 6-8). 
– Wj 2,23 (śmierć faraona) znajduje swój dalszy ciąg dopiero w Wj 4,19. 
– Wj 28-39 (wykonanie rozporządzeń Bożych) znajduje swój ciąg dalszy dopiero w Kpł 8,1. 

c. Powtórzenia i dublety 
Już samo przez się ponowne podejmowanie przerwanego wątku prowadzi do powtórzeń. Zdarzają 

się też opisy podobne treściowo, które domagają się wyjaśnienia raczej metodą semickiego paralelizmu. 
W innych wypadkach nie wiadomo, czy chodzi o ponowny opis tego samego wydarzenia, czy też cał-
kiem inne, choć częściowo podobne wydarzenie. Byłby to wówczas dublet. 
Przykłady: 

– Dwa opowiadania o ‘stworzeniu’ (Rdz 1; 2). 
– Dwie genealogie potomków Adama (Rdz 4; 5). 
– Dwie relacje o potopie (podwójne wejście Noego do Arki: Rdz 7,7; 7,13; itd.). 
– Dwukrotne wypędzenie Agary (Rdz 16; 21). 
– Dwukrotnie przedstawione powołanie Mojżesza (Wj 3; 6). 
– Dwukrotne opowiadanie o przepiórkach i mannie (Wj 16; Lb 11). 
– Trzykrotne uprowadzenie żony Patriarchy (Rdz 12; 20; 26). 
– Dwa razy przedstawiony Dekalog (Wj 20; Pwt 5). Itd. 

d. Słownictwo 
Najbardziej uderza to, że w charakterystycznie odmiennych kontekstach występują zróżnicowane 

imiona Boże: JAHWEH (Imię osobowe), względnie: ELOHIM (nazwa rodzajowa: BÓG), albo też po-
jawiają się oba Imiona Boże łącznie: Jahwe-Elohim (Pan-Bóg). 
Przykłady: 
– JAHWEH w Rdz 16 (opowiadanie o Agar), a ELOHIM w Rdz 21,9 (również o Agar). 
– W opowiadaniu o Józefie: w jednej serii tekstów Bóg jest określony imieniem JAHWEH (Rdz 
39,3.23), w drugiej ELOHIM (Rdz 40,41). 
– W opisie o potopie: w jednej serii tekstów występuje imię JAHWEH, a w drugiej ELOHIM. 
– W pierwszym opisie o stworzeniu mowa jest stale o ELOHIM (Rdz 1), a w drugim: JAHWE-
ELOHIM (Rdz 2-3). 

Zróżnicowane występowanie imion Boga stało się punktem wyjściowym w rozróżnianiu tekstów na 
Jahwistyczne (J) oraz Elohistyczne (E). 

Samo kryterium różnorodności imion Bożych nie jest oczywiście argumentem ostatecznym dla wy-
odrębniania zróżnicowanych ‘pokładów-źródeł’ literackich Pentateuchu. Tradycja rękopiśmienna nie 
jest tu zawsze w pełni jednolita i pewna. Należy się też liczyć z rolą redaktorów (ich tendencje do har-
monizowania tekstów itd.). Rozkład imion Bożych Pentateuchu prowadzi jednak do znamiennych spo-
strzeżeń, które dają do myślenia: 

Imiona Boże Rdz Wj Kpł Lb Pwt Ogółem 
Jahwe: 145 393 310 387 547 1782 
Elohim: 165 56 - 10 10 241 
Jahwe-Elohim: 20 1 - - - 21 

Prócz odmiennych imion Bożych spotyka się w Pentateuchu charakterystyczne dwojakie określenia 
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pewnych nazw i przedmiotów. Zróżnicowania te znów nasuwają pytanie o osobę autora Pentateuchu – 
jedną czy więcej. Np.: 
– Góra, gdzie zawarte zostało Przymierze, nazwana jest SYNAJ (Wj 3,17), a kiedy indziej HOREB (Pwt 
– oraz Wj 3,1; 17,6; itd.). 
– Teść Mojżesza nazwany jest raz imieniem REUEL [Raguel] (Wj 2,18), a w innej serii opowiadań JE-
TRO (Wj 3,1; 18,1). 
– Jedne teksty określają tymczasową świątynię raz nazwą ‘miszkán’, kiedy indziej ‘miqdász’ (teksty P), 
a w jeszcze innej serii tekstów ’ôhel’ (namiot). 
– ‘Zgromadzenie’ Izraelitów, to: ‘edâh’, bądź w innej grupie tekstów: qáhal. 
– Niewolnica (nałożnica), to: ’amâh. względnie: sziphchâh. 

e. Właœciwoœci stylistyczne  

Jedne teksty (J – Jahwistyczne) odznaczają się niezwykłą świeżością i żywością opowiadania, fine-
zją psychologiczną w charakteryzowaniu przedstawianych postaci, daleko posuniętymi antropomorfi-
zmami, upodobaniem do podejmowania określonych tematów (płodności, błogosławieństwo; itd.). 

Inne (teksty E – Elohistyczne), których treść dotyczy niejednokrotnie tych samych wydarzeń, cechu-
ją się stylem moralizatorskim. Są one o wiele mniej ‘psychologiczne’. Przedstawiają działanie Boże bar-
dziej duchowo, a mniej antropomorfistycznie. Bóg objawia się według nich nie wprost, lecz zwykle na 
śnie. 

Styl jeszcze innych tekstów (P – Priesterkodex; tzw. teksty ‘kapłańskie’) jest suchy, precyzyjny, lu-
buje się w wyrażeniach ścisłych, technicznych, wyważonych z punktu widzenia teologicznego. Teksty 
te dotyczą zwłaszcza przepisów kultowych. Poza styl ten tym występuje również w niektórych fragmen-
tach narracyjnych, genealogiach itd. 

A wreszcie inne części Pentateuchu (D – Deuteronomium, teksty deuteronomistyczne) odznaczają 
się stylem rozwlekłym. Ich autor odwołuje się usilnie wciąż do wewnętrznego usposobienia słuchaczy, 
apelując raz po raz do ich ‘serca’. Występują tu często charakterystyczne zwroty, po których można po-
znać tę serię tekstów-opowiadań, jak np.: „Jahwe, twój [lub: wasz] Elohim [Bóg]”, „czynić to, co jest 
dobre w oczach Jahwe”, „wygładzić zło spośród siebie”; itd. 

Rozróżnianie tych 4 grup stylistycznych Pentateuchu jest rzeczą nie zawsze łatwą i nie podlegającą 
dyskusji. Trudno je przeprowadzać mechanicznie czy tylko statystycznie. Domaga się ono dużej znajo-
mości filologii oraz środowisk, epok i teologii rozwijającego się Izraela. Niemniej wszystko to stwarza 
problem, wyzwalający rzeczowe zbadanie zjawiska. Ostatecznie nasuwa się nieodparty wniosek: Penta-
teuch zapewne nie jest dokumentem jednolitym pod względem literackim. 

§ 2. Prace podejmowane przez krytykę literacką 

a. Teorie dla wyjaœnienia jednoœci i zło¿onoœci Pentateuchu 

Pentateuch stał się w ten sposób Księgą, która począwszy od 17 w. zaczęła wywoływać coraz więcej 
dyskusji. Przystąpiono do wyodrębniania w nim coraz innych elementów składowych. Prace te ograni-
czały się początkowo do Księgi Genesis. Stopniowo jednak zaczęto obejmować badaniami i pozostałe 
Księgi Pentateuchu, a nawet Księgę Jozuego i Sędziów. 

Punktem zwrotnym stała się praca Astruc’a (r. 1753), lekarza nadwornego Ludwika XIV. Astruc ze-
stawił obok siebie teksty Genesis, w których występuje imię Elohim – i paralelnie teksty z imieniem Ja-
hwe. W wyniku otrzymał dwa zwykle równoległe wątki narracyjne, które wykazywały dużą spoistość 
wewnętrzną. Sądził, że Mojżesz posłużył się dwoma podstawowymi dokumentami, oraz szeregiem do-
kumentów podrzędnych. Stąd pochodzi wywodząca się od niego teoria dokumentów. 
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Pierwsza połowa 19 w. upływała pod znakiem coraz dalej posuwanego rozdrabniania poszczegól-
nych tzw. ‘dokumentów’ Pentateuchu. Uważano, że Pentateuch jest zbiorem nie związanych z sobą 
opowiadań. Stąd nazwa tego kierunku: teoria fragmentów (Vater, i inni). 

Inni autorowie, którzy podkreślali mimo wszystko w Pentateuchu zaznaczający się wewnętrzny po-
rządek, wysuwali pogląd, że powstał on i narastał wokół jakiegoś pisma podstawowego, które stało się 
trzonem dzisiejszego Pentateuchu (teoria przyjmująca tzw. Grundschrift; tak Ewald, i inni). 

W końcu zaznaczył się nawrót do przejściowo zarzuconej teorii dokumentów, którą w międzyczasie 
rozpracowano dokładniej. Tak powstała tzw. nowa teoria dokumentów. Najpierw – w setną rocznicę 
wydania dzieła Astruca (czyli w r. 1853), wyodrębniono 3 dokumenty Pentateuchu (dwóch różnych Elo-
histów; oraz dokument Jahwistyczny). Wkrótce potem wyodrębniono jeszcze jeden dokument: D (Deu-
teronomistyczny). Tak pojawia się ‘klasyczna’ teoria czterech dokumentów: P, E, J, D (przedstawiciele 
tej teorii: HUPFELD, RIEHM, itd.). 

b. Czas powstania ‘dokumentów’ Pentateuchu 
Pojawiło się kolejne zagadnienie: jaki jest w przybliżeniu czas powstania tak wyodrębnionych ‘do-

kumentów’ Pentateuchu? 
1. Najłatwiej dało się określić czas powstania dokumentu ‘D’. Sądzono dość jednozgodnie, że wiąże 

się on z reformą religijną, jaką ok. 621 r. przeprowadził król Jozjasz (2 Krl 22). 
2. Dokument ‘P’, który zawiera przepisy prawne nieznane jeszcze w epoce monarchii (w. 10-7), za-

kłada już przeprowadzoną centralizację kultu (walczyło o nią Deuteronomium). Odróżnia on kapłanów 
– od lewitów [początek takiego rozróżniania spotykamy u Ezechiela, pocz. w. 6]. Tym samym zaś do-
kument ten (P: Priesterkodex) musiałby powstać w epoce po niewoli babilońskiej (koniec w. 6, lub w. 
5). Uważano, że ‘P’ jest Prawem promulgowanym przez Ezdrasza (połowa 5 w.). 

3-4. Natomiast dokumenty ‘J’ i ‘E’ przedstawiają tradycje bardziej starożytne. ‘J’ zostało zredago-
wane [według klasycznej teorii 4 dokumentów] w 9 w. – w Judzie, tzn. na południu. Natomiast ‘E’ zo-
stało napisane na północy – nieco później. Zapewne po upadku Królestwa Północnego [upadek Samarii: 
722/721 r.] nastąpiło zlanie dokumentów J i E [w dokument ‘Jehowisty’: JE]. Prawdopodobnie w wiek 
później został dołączony do tego zbioru dokument ‘D’, w wyniku czego pojawił się dokument JED. Po 
Niewoli Babilońskiej złączono tę całość z pismem P, wskutek czego powstała całość: JEDP. Tak zatem 
powstałby Pentateuch, względnie nawet ‘Heksateuch’, jeśliby dołączyć Księgę Jozuego, która zdawała 
się być swoistym przedłużeniem Pentateuchu. 

Do takiej konkluzji, po okresie wahań, doszedł GRAF. Opinia jego znalazła powszechną akceptację. 
Przyczynił się do tego walnie Józef WELLHAUSEN, utalentowany popularyzator naukowej wiedzy 
biblijnej (jego praca na ten temat ukazała się w 1889 r.). Jego ‘teoria 4 dokumentów Pentateuchu’ zapa-
nowała niepodzielnie na co najmniej 50 lat. 

c. Teoria WELLHAUSEN’a 
Wellhausen przyjmuje zatem uprzednio już wypracowane rozróżnianie ‘źródeł’ (Quellen) Pentate-

uchu: J, E, D, P. Chronologię powstania owych ‘źródeł’ opiera Wellhausen na dziejach kultu w Izraelu. 
Spostrzeżenia jego są pod wieloma aspektami słuszne. Cieniem na jego pogląd położyła się jednak przy-
jęta przez niego koncepcja Hegeliańska ewolucjonizmu religii Izraelskiej, co domaga się odrzucenia je-
go wniosków końcowych. Jego zdaniem religia Izraela była najpierw naturalistyczna, potem (w okresie 
Proroków) zapanował monoteizm etyczny, a wreszcie – po Niewoli Babilońskiej – zawładnęła Izraelem 
religia Prawa jako owoc dekadentyzmu religijnego Izraela (teza-antyteza-synteza). 

Punktem wyjściowym dla odtworzenia chronologii ‘źródeł’ Pentateuchu stało się dla Wellhausena 
prawodawstwo dotyczące miejsca składania ofiar. Wellhausen zwraca uwagę, że według dokumentów 
JE początkowo istniało wiele ołtarzy i wiele miejsc kultowych (np. Wj 20,24nn; por. Rdz 28,18). Nato-
miast zgodnie z dokumentem ‘D’ (Pwt 12!), w międzyczasie przeprowadzona została centralizacja kultu 
w Jeruzalem. Przejawem tego jest polemiczny charakter nowych przepisów prawnych (np. 2 Krl 23). Z 
kolei zaś dokument ‘P’ zakłada, że centralizacja kultu została w międzyczasie już przeprowadzona. W 
tekstach bowiem ‘P’ nie widać już śladów poprzednio ostro zaznaczonej polemiki w tym względzie. 
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Innym punktem wyjściowym, pozwalającym zgłębić chronologię ‘dokumentów’ Pentateuchu, jest 
według Wellhausena prawo dotyczące stanu kapłańskiego. Pierwotnie każde sanktuarium miało swoich 
kapłanów. Jednakże teksty ‘D’ znoszą sanktuaria lokalne [w następstwie nagminnego kultu synkrety-
stycznego: ofiary składane zarówno JAHWE, jak i Baalom lokalnym!]. Lewitom, których ‘D’ utożsamia 
z kapłanami, pozwala się składać ofiary tylko w Jeruzalem (np. Pwt 18,6nn). To zarządzenie nie zostało 
jednak zrealizowane. Prorok Ezechiel (Ez 44) uważa taki stan rzeczy za karę za skalanie się lewitów 
synkretyzmem religijnym. Natomiast teksty ‘P’ nie widzą tu już degradacji lewitów, równocześnie 
przyjmując różnicę między kapłanami – a lewitami (Lb 1-4) jako fakt dokonany. 

Podobną zasadę ewolucji próbuje Wellhausen stosować do wyjaśnienia ‘źródeł’ Pentateuchu. Teksty 
J i E ukazują według niego dopiero zalążkowo rysujący się plan zbawczej historii Izraela i świata. Na-
tomiast teksty P przedstawiają dzieje w formie schematyzowanej, bezbarwnej, tj. ‘ historii w zaniku’. 
Pomiędzy te dwa zręby: JE oraz P – weszło jego zdaniem źródło D. 

Wellhauseniańska synteza dotychczasowych poglądów na Pentateuch zyskała sobie licznych zwo-
lenników. Weszła niemal do wszystkich podręczników i w zasadzie utrzymuje się po dziś dzień. 

* 

Pogląd Wellhausena zawiera jednak szereg punktów słabych. 

1. Wellhausen odrzuca całkowicie czynnik nadprzyrodzony. Tymczasem większość ludzi szuka w 
Biblii nie tyle erudycji, co przede wszystkim spotkania z Bogiem Żywym. Wellhausen pomniejsza zna-
czenie religijne wielu części składowych Biblii, m.in. cały dokument P, który uznaje za przejaw deka-
dentyzmu. Jego zdaniem religia Izraela nie tylko nie rozwijała się, lecz ulegała z biegiem czasu deka-
dencji. – Trzeba jednak przyznać, że niewielu ze współczesnych Wellhausena umiało oddzielić proble-
my natury literackiej Pentateuchu – od założeń filozoficznych [hegelianizmu, którego nie można było 
przyjąć]. Pogląd Wellhausena zdawał się godzić wprost w tradycję i wiarę chrześcijańską, która nie-
zmiennie wiązała powstanie Pentateuchu z osobą Mojżesza. 

2. Drugim poważnym brakiem systemu Wellhausena jest niedostateczna i dopiero rysująca się zna-
jomość starożytnego Wschodu. Biblię uznawano wtedy za wytwór wyłącznie Izraela, nie dostrzegając 
licznych powiązań literackich i socjologiczno-politycznych z innymi krajami starożytnego Wschodu. 
Dopiero z biegiem czasu okaże się, jak bardzo losy małego Izraela były uzależnione od cywilizacji 
ościennych. W Izraelu musiano ciągle adaptować rozwijające się Objawienie do coraz to zmieniających 
się warunków historycznych, kulturowych, geograficznych i politycznych. Niosły one ze sobą kolejne 
wyzwania w formie pytań: ‘A co na to Objawienie’? 

3. Trzecim brakiem systemu Wellhausena jest ówczesna niedostateczna znajomość gatunków lite-
rackich. Wellhausen bada wprawdzie słownictwo Pentateuchu i przeprowadza analizę tekstualną. Ale 
nie dostrzega jeszcze problematyki, jaką przyniesie dokładniejsze poznanie używanych podówczas, 
zróżnicowanych gatunków literackich. 

Nic dziwnego, że pogląd Wellhausena, który z jednej strony doczekał się niezwykłej popularności, 
jednocześnie spotykał się z dużą opozycją. Reakcje dyktowane były przede wszystkim względami reli-
gijnymi. Zdawało się, że podcięcie Mojżeszowego autorstwa literackiego Pentateuchu podważa świa-
dectwo samego Chrystusa – o jego pochodzeniu ‘Mojżeszowym’. 

Niektórzy uczeni katoliccy próbowali wysuwać argumenty przemawiające na korzyść poglądu tra-
dycyjnego: że Pentateuch mimo wszystko jest dziełem Mojżesza (tak zwł. Mangenot). Powoływali się 
na świadectwa biblijne ST i NT o działalności ‘literackiej’ Mojżesza. Przytaczali argumenty wewnętrz-
ne (z treści) na korzyść ‘Mojżesza’ jako autora tych Ksiąg: dobrą znajomość warunków Egiptu owych 
czasów, przejściowy charakter pobytu na pustyni, język archaiczny pewnych części Pentateuchu itp. Ar-
gumenty te nie zdołały jednak podważyć poglądu Wellhausena, ani zadowolić wymagań zwłaszcza bi-
blistów-racjonalistów. 

Toteż na Kongresie w Freiburgu (1897 r.), zorganizowanym przez O. LAGRANGE’a (inicjatora 
neotomistycznej koncepcji natchnienia biblijnego) uznano literacki dorobek Szkoły Wellhausena. Jed-
nocześnie wskazano, że wartość historyczna i religijna Pentateuchu nie zależą od jego ‘Mojżeszowej’ 
autentyczności literackiej! Równolegle z tym rozpoczęto badania nad dokładniejszym określeniem rze-



 12 

czywistego wkładu Mojżesza w powstanie Pentateuchu. 

§ 3. Stanowisko Magisterium i próby nowych rozwiązań 

a. ‘Odpowiedzi’ Papieskiej Komisji Biblijnej 
Rozkwit poglądu Wellhausena w związku z ‘źródłami’ Pentateuchu przypadł na okres postępujące-

go rozwoju modernizmu, który zagrażał podstawom wiary chrześcijańskiej. Ponieważ Kościół nie był 
przygotowany do odpierania ataków ze strony krytyki filologiczno-literackiej, Urząd Nauczycielski po-
dał szereg wytycznych, które miały wyznaczyć ramy dla dyskusji katolickiej. Takie jest znaczenie słyn-
nych ‘Odpowiedzi’ [responsa] Papieskiej Komisji Biblijnej [Pontificia Commissio Biblica; utworzonej 
1902]. Oto treść pierwszych ‘Odpowiedzi’ z 1905 r.: 

1. Argumenty krytyki literackiej nie są wystarczające dla podważenia Mojżeszowej autentyczności 
Pentateuchu. 

2. Nie jest rzeczą konieczną przyjmować, że Mojżesz osobiście pisał lub dyktował całe dzieło. Po-
zostaje on jednak głównym natchnionym autorem Pentateuchu. 

3. Pentateuch korzysta z źródeł pisemnych i ustnych, którymi posłużył się Mojżesz zgodnie z prze-
wodnimi zamierzeniami swego dzieła. 

4. Pentateuch mógł doznać z biegiem wieków szeregu modyfikacji i adaptacji do aktualnej proble-
matyki – z zachowaniem jednak swej substancjalnej autentyczności Mojżeszowej. 

Początkowo interpretowano ‘Odpowiedzi’ Papieskiej Komisji Biblijnej bardzo rygorystycznie, 
sprowadzając dopuszczalne modyfikacje Pentateuchu do niewielkich przekształceń w słownictwie itp. 
Badania biblijne prowadziły jednak coraz bardziej przekonująco do przyjęcia nie tylko co najmniej kilku 
autorów Pentateuchu, lecz i odmiennych dat powstania jego poszczególnych części. Autorytet Kościoła 
miał swoje racje, by zająć stanowisko ostrożne i wyczekujące. Badania krytyczne znajdowały począt-
kowo silne poparcie ze strony władz państwowych, nieprzyjaźnie ustosunkowanych do Kościoła Kato-
lickiego. 

Wydawało się, że wysiłki czysto kościelne powinny zmierzać w innym kierunku: studium nad trwa-
łymi pozostałościami mozaizmu poprzez dzieje Izraela. Badaniom tym poświęcił się zwłaszcza Papieski 
Instytut Biblijny (Pontificium Institutum Biblicum) w Rzymie (założony w 1909 r.). Dopiero encyklika 
Divino Afflante Spiritu (Pius XII, 1943 r.) i inne dokumenty kościelne z lat po II Wojnie Światowej wy-
jaśniły szereg nieporozumień, narosłych w związku z Odpowiedziami Papieskiej Komisji Biblijnej z lat 
1905 i następnych. 

b. Wykopaliska  
Nowe światło miało nadejść ze strony archeologii. Najpierw przystąpiono do wykopalisk archeolo-

gicznych w Egipcie. W 1822 r. udało się Champollionowi odkryć klucz pozwalający odczytać hierogli-
fy. Ale dopiero po kilkudziesięciu dalszych latach, egiptologia wypracuje sobie własną metodologię i fi-
lologię. Bibliści oczekiwali od egiptologii – niestety na próżno – odpowiedzi w związku z exodusem 
Izraela. Lepiej zachowały się przede wszystkim pomniki archeologiczne z Egiptu Górnego (Teby itd.), 
aniżeli Dolnego (doliny delty Nilu). Jednakże faraonowie, którzy chełpili się swymi osiągnięciami, nie 
pozwalali notować nieprzyjemnych dla siebie wydarzeń i klęsk. 
– Niewiele też więcej wniosła egiptologia w związku z problematyką drogi, jaką przebyli Hebrajczycy 
w drodze z Egiptu do Kanaanu (droga ‘północna’, czy też ‘południowa’?). Teksty i rzeźby egipskie 
wniosły natomiast wiele cennego światła do dokumentacji, pozwalającej poznać tło zwyczajowe itd. sta-
rożytności egipskiej. 

Inną cenną kopalnią wiadomości archeologicznych stała się Mezopotamia. Klucza do pisma klino-
wego wynalazł GROTEFELD (początek 19 w.). W 1850 r. odkryto olbrzymią bibliotekę Assurbanipala 
w Korsabad (niedaleko Niniwy). Wkrótce potem rozproszyły się wszelkie wątpliwości, związane z od-
czytywaniem klinów – dzięki niezależnemu od siebie, a podobnemu przekładowi szeregu ważnych tek-
stów, dokonanemu równolegle przez kilku uczonych. Odkryto epopeję opisującą stworzenie świata pt. 
Enuma elisz, oraz babiloński odpowiednik biblijnego opowiadania o potopie: Epos o Gilgameszu. Od-
kryto również mezopotamskie spisy patriarchów sprzed potopu, których długość życia znacznie przera-
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stała cyfry patriarchów podane w Biblii. Wydawało się, że opowiadania biblijne Izraela są jedynie trans-
pozycją literatury babilońskiej krążącej po całym ówczesnym świecie, z tym tylko, że oczyszczoną z na-
leciałości politeistycznych. Szerzył się panbabilonizm. 

c. Ponowne wypowiedzi Papieskiej Komisji Biblijnej 
W takiej sytuacji ponownie zabiera głos Papieska Komisja Biblijna. Chodziło o podkreślenie histo-

rycznego charakteru Objawienia, które groziło zachwianiem pod wpływem początkowego zachwytu, 
wywołanego urokiem odkryć w Babilonii. Oto treść kolejnych ‘Odpowiedzi’ Papieskiej Komisji Biblij-
nej, tym razem z 1909 r.: 

1. Nie można wykluczyć dosłownego sensu historycznego pierwszych 3 rozdziałów Genesis. 
2. Zgodnie z Tradycją należy uznać, że Rdz 1-3 przekazują obiektywną rzeczywistość i odpowiadają 

historycznej prawdzie. Nie są one zatem jedynie ludowymi opowiadaniami mitologicznymi, oczyszczo-
nymi z naleciałości politeizmu. 

3. Szczególnie zaś nie wolno podważać dosłownego znaczenia historycznego faktów, dotyczących 
podstaw religii chrześcijańskiej. Takimi są przykładowo: fakt stworzenia na początku czasów, ukształ-
towanie pierwszej niewiasty z pierwszego człowieka, jedność rodu ludzkiego, pierwotna szczęśliwość 
prarodziców, grzech człowieka, obietnica Odkupienia. 

4. Z zachowaniem analogii wiary, wolno interpretować w zróżnicowany sposób te miejsca owych 
trzech rozdziałów Genesis, co do których sami Ojcowie Kościoła nie byli zgodni z sobą. 

5. Wolno przyjmować również sens przenośny, alegoryczny, względnie prorocki pewnych wyrażeń. 
6. Pierwszy rozdział Genesis nie podaje wewnętrznej natury zjawisk w sposób naukowy. Podobnie 

też wyrażenie ‘dzień’ można rozumieć szeroko. 

d. Nowe zdobycze orientalistyki 
Tymczasem archeologia czyni dalsze postępy. W latach 1901-1902, ekspedycja naukowa MOR-

GAN’a wydobywa na światło dzienne Kodeks Hammurabiego (z 18 wieku?), który zostaje w rekordo-
wym tempie przetłumaczony. Wydawało się, że prawodawstwo Penateuchu jest tylko odłamem literatu-
ry prawniczej Mezopotamii. 

Pojawił się kierunek panbabilonizmu, zainicjowany zwłaszcza przez DELITZSCHa (jego dzieło: 
Babel und Bibel). Delitzsch głosił tezę o wielkim złudzeniu i oszustwie Izraela. Jego zdaniem Izraelowi 
przypisuje się niesłusznie to, czego autorem jest faktycznie Babilon: monoteizm, wartości religijne, 
wzniosłość moralną. – Dla równowagi zaznaczano jednak również wpływy kultur ościennych na Izraela 
(ze strony Krety i epoki mykeńskiej: 15-13 w.). 

Archeologia Palestyny rozwija się najpóźniej. Napotyka na ogromne trudności i jest znacznie mniej 
atrakcyjna w swych osiągnięciach. Odkryto wtedy m.in. napis w sadzawce Siloë [konsul francuski: 
Clermont-Ganneau; napis z ok. 700 r. przed Chr.], oraz Stelę króla Meszy z Moabu (z ok. 850 r. przed 
Chr.). Doniosłym odkryciem są Listy z Tell-el-Amarna (w 1887 r.; Egipt, koło Teb). Pochodzą one z 
wieków 15-14 przed Chr. Znaleziono je wprawdzie w Egipcie Górnym, ale zawierają one koresponden-
cję dyplomatyczną władz egipskich z książętami i lokalnymi władcami Kanaanu oraz Mezopotamii. 

Archeologia Palestyny rozwija się intensywnie zwłaszcza od chwili, gdy pojawił się tam O. VIN-
CENT (w 1891 r.). Mimo licznych wykopalisk, zdobycze te są początkowo nikłe. Stopniowo poznawa-
no jednak lepiej podłoże kananejskie (kulturę, kult, sposób budowy obwarowań itd.), z którym musiał 
spotykać się na co dzień Izrael. Przede wszystkim zaś archeologia Palestyny wypracowała sobie z bie-
giem czasu własną metodę badań – w oparciu o kryterium ceramiki, dzięki czemu można było ustalać 
odtąd poprawniej chronologię poszczególnych znalezisk. Okazało się, że teksty Pentateuchu nie są by-
najmniej konstrukcją abstrakcyjną, ale wiążą się z realnym kontekstem ówczesnego życia i mówią o 
świecie, który rzeczywiście istniał. Prawa Pentateuchu to wyraz życia społeczności, która wzrastała w 
trudnych, określonych warunkach historycznych i geograficznych. 

Dynamiczny rozwój archeologii zaznacza się dopiero po I Wojnie Światowej. Pojawił się wtedy w 
Palestynie uczony amerykański – ALBRIGHT. W tym samym czasie O. Vincent zaproponował następu-
jące rozróżnianie epok archeologicznych: 
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Neolit (chalkolit) 
Brąz: starożytny 

 średniowieczny 
 nowożytny 

Epoka żelaza: 
Okres perski: 
Okres helleński: 
Okres rzymski: 

do ok. 3000 przed Chr. 
ok. 3000-2000 
ok. 2000-1600 
ok. 1600-1200 
ok. 1200 
540-330 
330-70 
od 70 r. przed Chr. 

 
Badania archeologiczne prowadzono wtedy na licznych ‘Tell’ (wzgórzach) Palestyny. Zbiegało się z 

tym odkrycie dalszych złóż piśmiennictwa orientalnego w Syrii i Mezopotamii. W Syrii odkryto w 1929 
r. bibliotekę z UGARIT (Ras Szamra) – z dokumentami pochodzącymi z 14 w.. W Iraku odkopano mia-
sto Nuzi i tamtejsze piśmiennictwo. W 1932 r. odkryto bogatą bibliotekę w Mari na zachód od Eufratu 
(z 17 w.). A w końcu po II Wojnie Światowej odkryto niezwykle cenną bibliotekę w Qumran nad Mo-
rzem Martwym (1947 r.), związaną z Wojną Żydowską i powstaniem Bar Kochby w 135 r. po Chr. 

Wszystkie te odkrycia pozwoliły dokładniej ustalić m.in. epokę wkroczenia Hebrajczyków do Pale-
styny (druga połowa 13 w. przed Chr.). 

e. Nowe kierunki badañ literackich 
Na przełomie 19/20 w. wiadomości o literaturze Bliskiego Wschodu wzbogaciły się na tyle, że moż-

na było wysunąć nowe metody dla rozwiązywania problematyki literackiej Pentateuchu. Nową metodę 
badań literackich opracował H. GUNKEL, założyciel metody badań nad historią form literackich [tzw. 
Formgeschichte; formgeschichtliche Methode]. Przyjmuje on w zasadzie Wellhauseniańskie rozróżnia-
nie w Pentateuchu ‘warstw’: J, E, D, P. Wskazuje jednak, że późne zredagowanie pisma nie przeszkadza 
wczesnemu powstaniu przedstawionych w nim treści [m.in. w odniesieniu do dokumentu P]. 

Podstawowym założeniem Gunkela jest porównywanie ze sobą dostępnych materiałów z literatury 
religijnej rozmaitych krajów i środowisk socjologicznych. Zatem nie tylko z terenu Mezopotamii i Egip-
tu, lecz również Europy i Skandynawii. Śledzi on rozwój form literackich poprzez kolejne wieki zależ-
nie od tego, jaką szatę literacką przybierała ta sama treść (względnie motyw) w zróżnicowanych środo-
wiskach historycznych i socjologicznych. Dużo miejsca poświęca Gunkel kolejnym przemianom gatun-
ku literackiego sagi (czegoś pośredniego między mitem, legendą, a opowiadaniem o rdzeniu historycz-
nym). 

Chociaż Gunkel uznaje z szacunkiem poglądy religijne, domagając się wiary u teologa i zajmujące-
go się Biblią, nie posiada przecież środków do stwierdzenia transcendentnego posłannictwa Biblii, ani 
jej historycznego charakteru. 

Gunkel nie przywiązuje też jeszcze większej uwagi formułom prawniczym Pentateuchu. Formom li-
terackim prawa poświęca uwagę znikomą, podczas gdy szeroko rozwija użyte gatunki literackie sag itp. 
Nic dziwnego, że tło historyczne i wartość historyczna świadectwa biblijnego u niego się zacierają. Mia-
nowicie Gunkel uważał większość opisów biblijnych za wyraz folkloru. 

Mimo to Szkoła Badań nad Rozwojem Form Literackich zyskała dużo zwolenników i wniosła po-
ważny wkład do badań nad Pentateuchem od strony literackiej. 

Jeszcze inny kierunek badań nad Pentateuchem zainicjowała tzw. Szkoła Skandynawska (główni 
przedstawiciele: NYBERG, ENGNELL itd.). Jej przedstawiciele skupiają uwagę na rozwoju tradycji w 
Izraelu. Sądzą, że obecna postać Pentateuchu, chociażby redakcyjnie pochodziła z okresu stosunkowo 
późnego, treścią swą sięga bardzo wczesnych czasów Izraela. 

* 
Widzimy, że biblistyka wzbogaciła się na przestrzeni 19 i 20 wieku o znaczne zdobycze. Wzbogaci-

ły się przede wszystkim wiadomości filologiczne. M.in. poznano – dzięki wykopaliskom z Ugarit – ję-
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zyk starokananejski, którym zapewne posługiwali się Patriarchowie i Hebrajczycy okresu osiedlania się 
Izraela w Kanaanie. Pozwala to wyjaśnić niejedną zdawać by się mogło anomalię językową. Poznano 
też lepiej sam w ogóle ówczesny sposób pisania i wyrażania się. Odtąd nie wywołują już zdziwienia 
zdarzające się powtórzenia w tekście biblijnym, uważane dotąd za ‘dublety’; ani różne opisane zwycza-
je. Poznano lepiej strukturę zawierania przymierzy oraz zjawisko dołączania do tekstów prawniczych 
tzw. ‘złorzeczeń’ i ‘błogosławieństw’. Poznano ścisłe powiązania historyczne i etnologiczne Izraelitów 
z sąsiednimi krajami. Przyczyniły się do tego w dużej mierze kolejne odkrycia kodeksów prawnych 
(Prawa Hetyckie, Babilońskie itd.). Poznano też znacznie lepiej życie kultowe Mezopotamii, Kanaanu, 
Egiptu. Rzucało to nowe światło na przepisy kultowe Izraela. Przede wszystkim zaś poznano lepiej tra-
dycję ustną i jej proces rozwojowy. 

Wszystko to pozwala obecnie wykorzystać olbrzymi materiał nauk pomocniczych biblistyki dla wy-
tworzenia sobie o wiele bardziej ugruntowanego spojrzenia na problemy literackie Pentateuchu, aniżeli 
to było możliwe w czasach np. Wellhausena. Stan ten uznaje również Magisterium Kościoła. Wyrazem 
tego jest encyklika Piusa XII Divino Afflante Spiritu (r. 1943), List Komisji Biblijnej do kard. SUHARD 
(1948 r.) oraz encyklika Piusa XII Humani Generis (1950 r.), a wreszcie Konstytucja Dogmatyczna So-
boru Watykańskiego II Dei Verbum (1965 r.). 

Z dokumentów tych wynika, że ‘Odpowiedzi’ Papieskiej Komisji Biblijnej z początku bieżącego 
stulecia bynajmniej nie sprzeciwiały się dalszym badaniom naukowym (choć początkowo interpretowa-
no je w tym sensie). Stwierdzają również, że dzisiaj nie ma już nikogo, kto by poddawał w wątpliwość 
istnienie ‘źródeł’ i nie przyjmował powolnego narastania zarówno przepisów prawnych Mojżeszowych 
– zależnie od zmieniających się warunków społecznych, religijnych i historycznych, jak i stopniowego 
narastania opowiadań historycznych. Równocześnie jednak zalecają one dalsze, wciąż od nowa podej-
mowane wielostronne wysiłki, by rozwiązać zagadnienia, które nie doczekały się jeszcze należytego 
wyjaśnienia. Między innymi należy również badać samo pojęcie prawdy historycznej ludów starożytne-
go Wschodu – w oparciu o studium paleontologii, historii, epigrafiki i literatury. Tylko w ten sposób 
uzyska się więcej światła dla rozumienia pewnych opowiadań, zwłaszcza z pierwszych rozdziałów Ge-
nesis. 

f. Podsumowanie dotychczasowego wkładu 

Mimo iż rozwiązań problemów literackich Pentateuchu jest bardzo wiele i chociaż rozwiązania te 
różnią się pomiędzy sobą niekiedy znacznie, chociażby nawet wtedy przyjmowały jednakowe zasadni-
cze założenia (np. odnośnie do ‘źródeł’ lub ‘tradycji’: JEDP), nie można określać olbrzymiej pracy kry-
tyki literackiej na przestrzeni ostatnich dwóch wieków za wysiłki chybione. Prace te wydobyły na świa-
tło dzienne szereg niezaprzeczalnych faktów, które domagały się rozwiązania (np. dublety, różnice styli-
styczne, różnice w słownictwie, w sposobie przedstawiania Boga itd.). Okazało się, że byłoby zbytnim 
uproszczeniem sprowadzać Pentateuch do mechanicznej kompilacji ‘źródeł’, utrwalonych materialnie na 
piśmie, które następnie coraz bardziej rozczłonkowywano, przegrupowywano, naszpikowywano inter-
polacjami i postępującym procesem kompozycji literackiej na przestrzeni dalszych wieków. Świadczą o 
tym duże trudności, jakie przeżywała hipoteza źródeł-dokumentów. Mimo to obserwacje te domagają 
się co najmniej przyjęcia tyle, że w Pentateuchu mamy do czynienia z szeregiem tradycji, które po zla-
niu się z sobą składają się na obecną postać Pentateuchu. 

W ten sposób grupuje się teksty w oparciu o pokrewieństwo stylistyczne, myślowe itp. Tak wyod-
rębnione ugrupowania tekstów nie różnią się wprawdzie zanadto od schematu, jaki wysuwała krytyka li-
teracka Wellhauseniańska, posługująca się w dużej mierze tymi samymi kryteriami. Są one jednak obec-
nie o wiele bardziej elastyczne i nie zmierzają do rekonstruowania dokumentów-źródeł w oparciu o 
sztywnie przeprowadzony podział wierszy, a nawet połówek wierszy, przypisywanych któremuś z czte-
rech ‘źródeł’ (JEDP). 

Zatem obecnie nie posługujemy się przy oznaczaniu ‘dokumentów’ JEDP mianem ‘źródeł’, lecz o 
wiele szerszym pojęciem tradycji: Jahwistycznej, Elohistycznej, Deuteronomistycznej, Kapłańskiej (J E 
D P). Poza tym samo w sobie pojęcie ‘tradycja’ zakłada długi okres ustnego przekazywania treści, za-
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nim została ona utrwalona ostatecznie na piśmie. 
 

Rozdział 2 

TREŚĆ I TEOLOGIA POSZCZEGÓLNYCH 

TRADYCJI PENTATEUCHU 

Egzegeza domaga się możliwie dokładnego określenia epoki i środowiska, w którym powstał dany 
tekst. Nie trzeba też zapominać, że poszczególne teksty i epizody przechodziły parokrotnie dokonywane 
interpretacje (tzw. re-interpretacje) w świetle narastającego Objawienia. Każda tego rodzaju próba do-
konywała się w imię pewnych nowych refleksji teologicznych oraz nowych idei religijnych. Mimo iż w 
związku z tymi zagadnieniami obracamy się nadal w świecie hipotez, są one jednak w dużej mierze uza-
sadnione. Pozwalają jaśniej zrozumieć wiele właściwości tekstu biblijnego, a zwłaszcza dostrzec główne 
wytyczne teologiczne poszczególnych nurtów tradycji religijnej Izraela. 

§ 1. Najwcześniejsze Tradycje Pentateuchu 
Pentateuch przechowuje szereg tradycji i zwyczajów sięgających niewątpliwie samych początków 

Izraela. Co prawda trudno dokładnie określić, co już wtedy doczekało się szaty literackiej, która prze-
chowałaby się niezmiennie po dziś dzień. Najprawdopodobniej do takich najstarszych tradycji należy 
szereg krótkich starożytnych śpiewów i sentencji, np. Pieśń Lamecha (Rdz 4,23n), śpiew przy studni (Lb 
21,18), przekleństwo Hesebonu Amorytów (Lb 21,27-30). 

Do najstarszych fragmentów należą również zapewne niektóre błogosławieństwa i przekleństwa-
złorzeczenia (np. Rdz 9,25nn; 27,28n.39n), będące wyrazem ludowego przeżywania religii. Niektóre z 
nich stały się być może zawiązkiem obszerniejszych błogosławieństw i złorzeczeń (przekleństw) (np. 
Rdz 49: błogosławieństwa Jakuba; Pwt 33: błogosławieństwa Mojżesza; Lb 23n: błogosławieństwa Ba-
laama; Pwt 27: złorzeczenia-przekleństwa z Sychem). Bardzo wcześnie powstały na pewno niektóre 
krótkie opowiadania w prozie (np. o walce Jakuba z Aniołem nad Jabbok: Rdz 32,25-33; opis obrzeza-
nia syna Mojżesza: Wj 4,24nn). 

Nic nie stoi na przeszkodzie, by niektóre z tych opowiadań czy formuł zostały już bardzo wcześnie 
także spisane, skoro w oparciu o wiele drobnych znalezisk wykazano istnienie alfabetu już w połowie 2 
tysiąclecia przed Chr. (inskrypcje proto-Synajskie, z Lakisz, napisy z Galilei itd.). 

Rola Moj¿esza 
Decydującą rolę przy powstaniu Pentateuchu trzeba przypisać bez wątpienia Mojżeszowi, mimo iż 

trudno określić, które części Pentateuchu wiążą się wprost z jego imieniem w sensie redakcji literackiej. 
Spośród formuł prawnych na bardzo wczesne i charakterystycznie izraelskie powstanie wskazują formu-
ły prawne w stylu apodyktycznym (np.: „Nie będziesz zabijał...”, itd.) – w przeciwieństwie do formuł ka-
zuistycznych (w formie zdania warunkowego: „Jeżeli..., to...!”), spotykanych we wszystkich zbiorach 
prawnych starożytnego Wschodu. Tymczasem formuły apodyktyczne tworzą trzon Dekalogu, który 
zwraca się wprost do słuchacza z żądaniem posłuszeństwa bez podawania warunków, argumentowania 
itd. Pewną analogię treściową Dekalogu stanowią Księgi Umarłych w Egipcie (zwł. 125 rozdz. Księgi 
Umarłych: pomoc dla zmarłego, gdy mu przyjdzie stanąć przed sądem Ozyrysa). Cechuje je jednak cał-
kiem inna forma literacka i całkiem inny duch religijny. Nie chodziło tam o aktualne postępowanie 
zmarłego – w przeciwieństwie do tego, czego domaga się Bóg Izraela, a tylko o stwierdzenie w formie 
negatywnej tego, czego zmarły ‘nie’ uczynił („Nie zabiłem, nie ukradłem, nie uszkodziłem chleba bo-
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gów...”). 
Bardzo prawdopodobnie Mojżeszowi przypisać należy najstarszy zbiór prawny, jakim jest tzw. 

KODEKS PRZYMIERZA (Wj 21-23). Zawiera on archaiczne przepisy prawne wyrastające z warun-
ków, gdy brak było jednej świątyni (Wj 20,24), gdy jeszcze nie było ustroju monarchicznego, a pokole-
nia były z sobą związane bardzo luźnymi więzami. Społeczność zaczyna się dopiero osiedlać, uprawa 
ziemi jest jedynie dopełniającym źródłem pożywienia, które opiera się przede wszystkim na stadach by-
dła (np. Wj 23,11: rok szabatowy). Kodeks Przymierza charakteryzuje się mieszaniną stylów: widzimy 
tu prawa kazuistyczne, apodyktyczne, formuły imiesłowowe; przepisy religijne, cywilne itd. Już samo to 
wystarczyłoby do przyjęcia głębokiego wpływu Mojżesza na prawodawstwo Izraela. 

Niewątpliwie decydującą rolę odegrał Mojżesz również przy ujęciu literackim niejednego wątku 
narracyjnego Pentateuchu, chociaż trudno dziś określić ten wpływ w odniesieniu do szczegółowych tek-
stów. Nie jest wykluczone, że wpływ Mojżesza przechował się szczególniej w ramach tradycji E (Elohi-
stycznej), do której zalicza się m.in. Dekalog oraz Kodeks Przymierza. Tradycja E kształtowała się pier-
wotnie prawdopodobnie na północy kraju. Północne zaś pokolenia odegrały decydującą rolę zwłaszcza 
w pierwszej fazie istnienia Izraela, przechowując pod wodzą Jozuego moralne i duchowe dziedzictwo 
Mojżesza (por. Lb 12,28). Nic dziwnego, że właśnie do tradycji E przynależą wspomnienia o pobycie 
Jakuba w Transjordanii (Rdz 29-33) oraz o wyjściu Izraela z Egiptu (Wj 3-15). 

Pismo rozpowszechniało się w Izraelu począwszy od epoki Sędziów (Sdz 8,14). Na pewno spisywa-
no również przypowieści i opowiadania. Pomniki piśmiennictwa skupiają się przede wszystkim wokół 
ówczesnych świątyń. Mamy wzmianki o istnieniu Księgi Wojen Jahwe (Lb 21,14), o Księdze Jaszar 
[bohaterów] (Joz 10,13) itd. Jednakże dopiero w epoce Dawida i Salomona powstał dwór królewski, 
gdzie zaistniały dogodniejsze warunki do zbierania i kompletowania dotychczasowych tradycji. 

§ 2. Tradycja Jahwistyczna (J) 

Mimo braku zgodności wśród egzegetów w odniesieniu do szczegółów, istnieje jednomyślność co 
do zasadniczych rysów, jakie charakteryzują ten nurt tradycji religijnej Izraela i Pentateuchu. Co praw-
da, nurt teologiczny Jahwistyczny jest już sam w sobie syntezą teologiczną, która powstała z charaktery-
stycznej wizji i oceny dokonujących się wydarzeń. Ale często możemy dostrzec poza opisami niemal 
jednostkowego autora i jego osobowość, pełną Bożego optymizmu. Cechuje go szczególne słownictwo, 
a jeszcze bardziej swoisty styl. Lubuje się w wyrażeniach konkretnych i pełnych świeżości. Celuje w 
charakteryzowaniu opisywanych postaci. Jest doskonałym psychologiem, zainteresowanym przeżyciami 
ludzkiego serca. Jest to świetny narrator, u którego należy podziwiać żywość opowiadania, jasność wy-
rażeń i wyraźny cel pracy pisarskiej. Jest to doskonały malarz, który w paru rysach umie naszkicować 
scenę ożywioną często ponadto dialogiem. 

Nie mniej charakterystyczna jest wizja teologiczna Jahwisty. Wyraża się on o rzeczywistości Bożej 
w sposób bardzo konkretny, bez słownictwa ‘technicznego’, a tylko samym szczęśliwym doborem obra-
zów. Pozornie naiwny, kryje w sobie głębię teologii, wyrażając ją dyskretnie, a zarazem bardzo poglą-
dowo. Opisy swoje układa tak, że mimo swego na pozór ‘świeckiego’ charakteru nie da się ich wyjaśnić 
inaczej, jak tylko przez przyjęcie ingerencji Bożej. Toteż całokształt opisu Jahwistycznego nie jest wy-
razem prymitywizmu religijnego, a przeciwnie, znać na nim obycie z literaturą (zwłaszcza mądrościo-
wą) Egiptu i Babilonu. 

Mimo iż dobrze zna problematykę monoteizmu, Bożej wszechmocy i wszechwiedzy, i tą rzeczywi-
stością żyje, nie podaje wcale jej teoretycznego sformułowania. Pisze dla ludzi, których nie zajmowały 
zagadnienia metafizyczne. Pragnie uprzystępnić im tajemnicę o Bogu i Jego ingerencjach w ludzkie ży-
cie. 

Dla współczesnych mu ludzi problem ‘istnienia’ Boga był nieznany. Ważne dla nich było natomiast 
to: gdzie Boga znaleźć, i jak Mu służyć. Ludzie uświadamiali sobie, że są igraszką przerastających ich 
sił przyrodniczych, politycznych, a może i boskich. Bóstw dopatrywano się wszędzie. Modlono się do 
nich i otrzymywano od bogów odpowiedzi. Chodziło tylko o to, kim jest Bóg Najwyższy, przewyższają-
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cy wszystkich innych bogów, kierujący ludzkim życiem. 
Jahwista przyjmuje też bez żadnych trudności, że Bóg udziela swego życia, oraz że płodność jest 

szczególnym znakiem Bożej potęgi i obecności. Nic dziwnego, że człowiek jest ‘synem’ Boga. Nie 
umiano tylko określić precyzyjniej, na czym polega ów boski element u człowieka. 

Dla słuchaczy Jahwisty nie było problemu, że Bóg (czy też bóstwa) kieruje narodami. Chodziło naj-
wyżej o to, który spośród królów jest zastępcą Boga, pod którego panowaniem winny żyć narody. Po-
dobnie również nikt nie miał wtedy wątpliwości, że cierpienie jest zawsze wynikiem ‘uchybienia’ 
względem bóstwa. Chodziło jednak o to, czy bóstwo jest kapryśne, czy nie; oraz jakiego uchybienia 
(względnie grzechu) należy unikać, i czy w ogóle da się go uniknąć. 

Jahwista pisze właśnie dla tych ludzi, miotanych wątpliwościami co do problemów, wynikających z 
ich wiary w świat boski. Usiłuje za pomocą przykładów z życia narodu pokazać, gdzie znajduje się 
prawdziwa, a gdzie rzekoma nadprzyrodzoność. Trudno było ówczesnym ludziom pojąć jedność 
wszechświata, praw przyrody, powszechną moralność (w przeciwieństwie do ludzi np. 20 wieku). Żeby 
temu zaradzić, J ukazuje Boga nie jako samotnika, ale udzielającego swego Życia człowiekowi. Bóg nie 
opuszcza grzesznej ludzkości (idea Odkupienia!), ale pragnie być zawsze z człowiekiem (idea Wciele-
nia). Dlatego udziela mu nieustannie pomocy, nie ograniczając się wyłącznie do rządzenia światem z da-
la. 

Na człowieka spogląda J bez złudzeń. Opisy ludzkiej słabości są u niego nieraz bardzo drastyczne. 
Interesuje go szczególnie wpływ niewiasty na losy człowieka. Widzi w niej nie tylko uwodzicielkę 
(Rdz3,6), lecz również matkę, która przekazuje życie „przy pomocy Boga” (Rdz 4,1). J jest pod urokiem 
płodności i dziedziczenia życia. Mimo iż dostrzega działanie złych mocy oraz nędzę człowieka, pozosta-
je optymistą. Zawierzył Bogu i żywotnej sile natury, że już nie nastąpi potop. Życie zatacza coraz szer-
sze kręgi. Widać to na przykładzie synów Jakuba, na których spoczywa Boże błogosławieństwo; na 
Izraelu który zostaje uwolniony; na pokoleniach, które osiedlają się w Kanaanie płynącym mlekiem i 
miodem. 

Jego optymizm jest na wskroś religijny. Płynie z poznania Jahwe i Jego zamierzeń. Jahwe pragnie 
być ze swoim Ludem. Stąd pochodzą jego śmiałe antropomorfizmy: Jahwe nawiedza pra-rodziców w 
wietrzyku, stara się dla nich o okrycie (Rdz 3). On zamyka drzwi arki (Rdz 7), nawiedza Abrahama 
(Rdz 18), zsyła zbawczy wiatr przy przejściu przez Morze (Wj 14). Mimo to ukazany Bóg nie traci nic 
ze swej transcendencji i swej nieporównalnej wielkości, dalekiej od dobrotliwej pobłażliwości. Miano-
wicie Bóg wypędza prarodziców z raju (Rdz 3), a ludzie którzy chcieli dosięgnąć Boga przy zbudowa-
niu wieży, zostają rozproszeni (Rdz 11). 

Jahwe jest ukazany jako Bóg narodowy. Chociaż jest Bogiem wszechświata, czczonym już przed 
Potopem, to jednak objawia się szczególnie Abrahamowi, a potem określonej linii genealogicznej, wy-
wodzącej się od niego. On to nadaje Mojżeszowi Prawo, zawiera z Hebrajczykami Przymierze, stając 
się ‘ich’ Bogiem. Stąd pochodzi cały optymizm J: optymizm nacjonalny, ale nie nacjonalistyczny. Bo 
wszystkie narody (a nie tylko Izrael) będą błogosławione w Abrahamie. Toteż do pokolenia Judy wejdą 
synowie Szuy – Kananejki (Rdz 38). Podobnie również Hobab, syn Jetry (Raguela – Madianity), będzie 
uczestniczył w obietnicach danych Izraelowi. Bo wszystkie dobra Izraela opierają się ostatecznie na 
wolnym wyborze Jahwe, który udziela swego błogosławieństwa – komu chce, domagając się jednak 
wierności i zachowania Przykazań, wbrew mądrości np. egipskiej, zadufanej w własnej sprawiedliwości, 
czy też kultom sił przyrody (bóstw), które były nieustanną pokusą dla Izraelitów. 

W związku z tym J rozprasza raz po raz złudzenia, że np. prawo pierworodztwa samo przez się za-
pewnia otrzymywanie obietnic i łask. Wszystko opiera się wciąż na wolnym wyborze Boga. Stąd też nie 
Kain, lecz Abel zostaje wybrany. Nie Ezaw, lecz Jakub. Nie Ruben, czy Symeon, lecz Juda. Juda też, a 
nie nawet Józef – wybawi swych braci. Rzecz charakterystyczna, że proroctwa mesjańskie Pentateuchu 
przypisuje się zasadniczo nurtowi teologicznemu J, np. Proto-Ewangelię (Rdz 3,15): zapowiedź wyba-
wienia przez potomstwo niewiasty; proroctwo Jakuba (Rdz 49,8-12), proroctwo Balaama o gwieździe 
Jakuba (Lb 24,17), oraz o bohaterze większym od Agaga (Lb 24,7). Wszystko to prowadzi wprost do 
proroctwa Natana (2 Sm 7): o wiecznej trwałości domu Dawida – właśnie z rodu Judy. 

Tradycja J wytworzyła się i była pielęgnowana prawdopodobnie na południu, w pokoleniu Judy. 
Jednocześnie brak w niej jakichkolwiek śladów polemiki z północą. Przechowuje ona wspomnienie z 
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wydarzeń i sanktuariów z terenów południowych (np. Rdz 12). Interesuje się zagadnieniem dziedzicze-
nia, ale tylko w ramach jednej dynastii. Jednym słowem zakłada jedność narodu. Toteż wiele przemawia 
za powstaniem tradycji J w czasach co najmniej Dawida-Salomona (połowa 10 w.) i to w środowisku, 
które wyrzuca królowi tendencje pogańskie (mądrość egipska: Salomon) i naśladownictwo kultu kana-
nejskiego. J krytykuje ślepe zawierzenie mądrości (egipskiej: Rdz 3) i wszystko, co grozi opuszczeniem 
Jahwe i Jego Przykazań. 

 

§ 3. Tradycja Elohistyczna (E) 

Teksty przypisywane przez krytykę literacką tradycji (względnie ‘dokumentowi’) E (Elohistycznej) 
omawiają często tę samą treść co teksty nurtu teologicznego J. A jednak ujmują Boga i Jego działanie 
inaczej: w innym aspekcie. Brak tu żywości tak charakterystycznej dla tradycji J. Nie ma tu też tej samej 
obrazowości, ani dramatyczności. Mniej jest również zapału narodowego tak charakterystycznego dla J, 
zapatrzonego w dynastię Dawida. Teksty z tradycji E cechuje większa prostota, płynność, a może mono-
tonia i niewątpliwie znacznie mniejsza jasność w wypowiadaniu myśli. 

Problematyka płodności i rozwoju w życiu nie zajmuje autora tradycji E. Jest on natomiast bardzo 
zatroskany o zagadnienie, czy i w jaki sposób dziedzictwo duchowe, które Bóg przyobiecał Patriarchom, 
a które przejął uczeń Mojżesza Jozue, jest należycie przechowywane i przekazywane następnym poko-
leniom. 

Wydaje się, że E było pierwotnie opowiadaniem ciągłym. Treść jego skupiała się szczególnie wokół 
wydarzeń dotyczących pokoleń z północnych terenów kraju. Rzecz charakterystyczna, że nie Juda, a 
Ruben (najstarszy z synów Jakuba) broni Józefa przed resztą braci (w przeciwieństwie do tradycji J, któ-
ra tę samą rolę przypisuje Judzie). Mieszkańcami Kanaanu są według E nie Kananejczycy (tak w trady-
cji J), ale Amoryci, od których należy się zdecydowanie odciąć. W przeciwieństwie do J (powstałego na 
południu), opisy E przedstawiają wydarzenia toczące się na południu kraju raczej mgliście, jak gdyby E 
znał sytuację na południu głównie poprzez J (np. opowiadanie o Abrahamie, Agar, Bersabee itd.). 

Brak dynamizmu E jest jednak wyrównany przez cechującą go głębię moralną. Poczucie grzechu 
jest u niego o wiele bardziej wyostrzone niż u J (por. usprawiedliwianie się Abrahama w Rdz 20,12; lub 
wytłumaczenie z jednej strony ‘oszustwa’ Jakuba z owcami: Rdz 31,4-13; a z drugiej pomimo to opieka 
Boga nad nim). 

Objawienie i Prawo mają według niego charakter bardziej moralny aniżeli kultowy (w przeciwień-
stwie do J, który podkreśla pielgrzymki, kult itd.). Ingerencje Boga ukazują wciąż błędy i grzechy naro-
du, jakich należy unikać na podstawie Prawa. Wyrazem zaś Prawa i Przymierza jest Dekalog (E; tzn. 
obowiązki względem Boga i bliźniego: Wj 20) oraz Kodeks Przymierza, który sankcjonuje uszanowanie 
dla bliźniego i jego dóbr. Krytyka literacka przypisuje zarówno Dekalog (Wj 20), jak i Kodeks Przymie-
rza (Wj 21-23) tradycji E. 

E jest świadom, że wszelkie życie pochodzi od Boga. Brak jednak u niego całościowego spojrzenia 
na jedność życia u Boga i u człowieka, tak charakterystycznego dla J. Toteż nie mówi o Bogu jako o Oj-
cu. Podkreśla natomiast dwie wole: Boga i człowieka, zjednoczone w jednym Przymierzu, które ma być 
respektowane przez obie strony (przeciwnie zaś, idei formalnie zawartego Przymierza brak u J). J żyje w 
czasach, gdy żywotność i dynamizm religijny wypierały łatwo wpływy Kanaanu. Natomiast E widzi ko-
nieczność zerwania z Kananejczykami. 

E podkreśla mocno, że wola człowieka może tak dalece zawieść, że człowiek uczyni sobie z Jahwe 
zwyczajnego ‘Baala’ (jednego z bożków: ‘Pana’). Stąd jego nacisk na duchowość Boga: Bóg jest Bo-
giem sumienia i Przykazań. Nie wolno czynić podobizn Boga. Nie ma tu już wyraźnych teofanii (jak u 
J), a przeciwnie: „Nikt nie może zobaczyć Boga i dalej jeszcze żyć” (Wj 33,20; 20,19). W związku z 
tym E eliminuje antropomorfizmy J. Bóg ukazuje się wprawdzie nadal, ale przede wszystkim poprzez 
sen. Nie jakoby się oddalił od człowieka, ale by człowiek uświadomił sobie, że trzeba się uduchowić, by 
się od Boga nie oddalić. 

Podobną nieufność do Kanaanu i jego naturalnych pojęć spotykamy u Proroków (Amos; Ozeasz; 
itd.). Tradycja E zdaje się być echem początków ruchu prorockiego. E czyni częste aluzje do kultu, ale 
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wciąż w obawie, by nie uległ on wypaczeniu. Przyjmuje składanie ofiar, również zastępczych (np. Abra-
ham-Izaak: Rdz 22,1-13), ale wyraża się krytycznie o Aaronie i uczcie przy złotym cielcu (Wj 32; por. 
też Lb 11-18). Bóg błogosławi Lewiemu, ale Lewi składa nie tyle ofiary ze zwierząt, ile raczej kadzidło 
i dym ofiar całopalnych, objawiając równocześnie (funkcja istotna) wolę Boga przy pomocy Urim i 
Tummim (Pwt 33,8nn). 

Tak więc E, wciąż zapatrzony w tradycję Mojżesza na pustyni, przechował niewątpliwie bardzo 
dawne, nawet archaiczne tradycje i zwyczaje (podobnie jak np. Rechabici za Jeremiasza: Jr 35,1-11; 2 
Krl 10,15). Wiele przemawia za tym, że tradycja E krystalizowała się i została zapisana nieco później od 
J (przełom 10/9 w.), i to na północy Izraela. Jest ona też nastawiona nie tyle na tajemnicę Odkupienia, 
zarysowaną na podstawie dotychczasowych tradycji Izraela (np. Wj 33: przebłaganie po odstępstwie od 
Jahwe pod Synaj). Stąd też podkreśla nie tyle ideę błogosławieństwa, ile ideę Przymierza. Cała zresztą 
tradycja E zaczyna się w Pentateuchu nie od opisu stworzenia (brak go w E), lecz od zawarcia Przymie-
rza Boga z Abrahamem (Rdz 15). 

§ 4. Tradycja Deuteronomistyczna (D) 
Z chwilą upadku Samarii (rok 722) w wojnie z Asyryjczykami, wielu wiernych Izraelitów odpłynęło 

do Jeruzalem, gdzie nadal czczono Jahwe jako suwerennego Boga. Panował tam wtedy król Ezechiasz 
(syn Achaza: czasy Izajasza, od ok. 720), który popierał dzieło odnowy narodowej i religijnej. Zapano-
wał tam entuzjazm religijny wokół dynastii Dawida. Celem doskonalszego podkreślenia jedności naro-
dowej Północy i Południa w jednej wierze, zebrano wtedy w jedno dwie odrębne tradycje historyczno-
teologiczne, wysławiające działanie Jahwe dla swego Ludu. 

W ten sposób dokonało się prawdopodobnie połączenie Tradycji Jahwistycznej – z Tradycją Elohi-
styczną. Niektórzy określają zlane obie tradycje (J + E): Tradycją Jehowistyczną. Niewątpliwie starano 
się przy tym możliwie jak najbardziej uszanować teksty zarówno z Północy (E), jak i z Południa (J). 
Każdy z nich zawierały swoje specyficzne wspomnienia i zabarwienie (interpretację) niekiedy tych sa-
mych wydarzeń. Mimo iż krytyce literackiej udaje się niejednokrotnie dojść do bardzo prawdopodobne-
go rozróżnienia tych dwóch tradycji, redaktor końcowy chciał zapewne nadać całości jakieś nowe obli-
cze, nową wewnętrzną spoistość (udało mu się to np. w opisie dziejów Józefa). Redaktor przejął też od J 
dynamizm i nadzieje narodowe i monarchiczne, dając jednocześnie wyraz wymaganiom moralnym i du-
chowym właściwym tradycji E. 

Równocześnie i równolegle do tego dzieła dokonuje się na północy krystalizacja innego nurtu teo-
logicznego, który – podobnie jak nurt E, początek swój zawdzięcza Mojżeszowi, a przecież ujmuje ca-
łość dotychczasowej tradycji pod nieco innym aspektem. Ten nowy nurt teologiczny wyrazi się kiedyś 
szczególniej w Księdze Powtórzonego Prawa (Deuteronomium). Stąd przyjęło się określanie go jako 
‘D’ (Tradycji Deuteronomistycznej). 

W ubiegłym wieku sądzono, że nurt D krystalizował się w środowisku południowym – w Jerozoli-
mie. Niemniej pogłębione dalsze studia doprowadziły do przekonania, że proces ten dokonywał się ra-
czej na północy. Mianowicie D jest dalszym ciągiem dzieła i tradycji E. W obydwu tradycjach jest mo-
wa o świętej górze ‘Horeb’ (a nie Synaj). Jeden i drugi nurt przekazują nam – z niewielkimi wariantami 
– ten sam Dekalog (Wj 20 – E; Pwt 5 – D). Tradycja D (a także E) jest bardziej zainteresowana dobrem 
własnym (Bożym) narodu izraelskiego, aniżeli tradycja J (ekspansja Izraela). Jak E, tak i D kończy się 
błogosławieństwami i złorzeczeniami-przekleństwami. Podobnie też jak E, D wskazuje raz po raz na 
Przymierze, jakie Jahwe zawarł z Izraelem, a które Izrael niestety nader często przekracza i łamie. 

Mimo to D różni się zasadniczo od tekstów E swą formą i tłem opowiadań. Przede wszystkim D nie 
ukazuje ram historycznych dla przepisów prawa. D podaje natomiast wprost i bez wprowadzenia tzw. 
Kodeks Deuteronomistyczny (Pwt 12-26), poprzedzony i zakończony przemówieniami (Mojżesza; Pwt 
1-11.27-30), a nie opowiadaniami historycznymi. Elementy historyczne są podane tylko w formie 
szczątkowej. I tak, wzmianki o Patriarchach donoszą tylko, że są oni przekazicielami Bożych obietnic. 
Sam tylko Mojżesz góruje swą wielkością nad dotychczasową historią Izraela. Jego właśnie Tora 
(PRAWO) zostaje złożona u stóp Arki (Pwt 31,26), gdzie Jahwe „obrał sobie miejsce”. Odczytywano ją 
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co 7 lat. Inne sanktuaria, otaczane czcią przez Patriarchów, zostały teraz (według D) odrzucone i zdele-
galizowane (z powodu tendencji synkretystycznych w sanktuariach lokalnych; chodzi o nową, pogłębio-
ną ze względu na zmienione okoliczności interpretację I-go Przykazania: Pwt 12,5). Stało się to po 
upadku Królestwa Północnego: wierni Izraelici uznawali odtąd za jedynie ważną świątynię tę, którą zbu-
dował Dawid w Jeruzalem. Tam właśnie podążano w pielgrzymkach, nawet po zdobyciu miasta przez 
Nabuchodonozora (Jr 41,5) w r. 586. 

Okazało się bowiem, że ‘wyżyny’, gdzie dotąd znajdowały się jakieś sanktuaria (dawniej były one 
zwykle własnością Kananejczyków) prowadziły do perwersji i apostazji od Jahwe. Toteż Kanaan i Ka-
nanejczycy są w ocenie D pułapką i sidłem dla Izraela, które wypaczają jego wiarę. D głosi teologię ‘na-
rodu Bożego’. Jahwe, to Bóg Izraela: „Jahwe, twój Bóg”, „Jahwe, wasz Elohim” itp. Są to wyrażenia, 
które raz po raz pojawiają się w tekstach nurtu D. Izrael został przez Boga „wybrany” (Pwt 7,6) specjal-
nym aktem. Izrael – to jedność „Zgromadzenia” Ludu Bożego (tzw. qáhal: Pwt 5,19; itd.). Wszyscy 
Izraelici. to „bracia” (Pwt 15,7; itd.). 

Boży wybór jest aktem darmowym, nienależnym (Pwt 9,5). Podobnie też kraj Kanaan – to dla Izra-
ela Boży dar (Pwt 6,10nn), dowód miłości Jahwe (Pwt 7,8), miłości namiętnej i zazdrosnej (Pwt 6,15). 
Toteż z kolei Izrael powinien odwzajemnić Bożą miłość swoją miłością, kochając swego Boga „z całego 
serca” (Pwt 6,4nn). Z tego powodu nie wolno mu łączyć się przymierzem z żadnym narodem. Nie wolno 
mu też zawierać małżeństw z Kananejkami. Jahwe jest Bogiem jedynym, sam tylko godny miłości i 
wierności, mimo iż właśnie dlatego Jahwe karci Izraela po ojcowsku (Pwt 8,5). Stąd też Izrael zachowa 
posiadanie swego dobrego kraju (Pwt 6,5) tylko za cenę przestrzegania Przykazań. 

Izrael posiada już swoje własne instytucje: jest prawdziwym państwem, ma swoich królów i kapła-
nów, proroków i trybunały (Pwt 17n), zwyczaje religijne oraz święta. Wszystko jest jednak podporząd-
kowane Prawu Jahwe, które kieruje się Dekalogiem. Powodem odrzucenia niektórych czynów jest zaw-
sze to, że takie postępowanie jest „obrzydliwością” w oczach Jahwe (np. Pwt 12,31). Należy bowiem 
„słuchać Jahwe, twego Boga” (Pwt 13,19) i „doprowadzić do usunięcia zła spośród ciebie” (Pwt 13,6). 

Owe „Przykazania, prawa, zwyczaje” (Pwt 12,17) są zwykle opisane jako coś bardzo intymnego dla 
człowieka, podobnie jak całokształt wszystkiego, co dotyczy stosunków Jahwe z Jego narodem (stosu-
nek łaski i uczucia: Pwt 30,11-14). D stara się docierać wprost do serca, by je przekonać przy pomocy 
szeregu argumentów, które wpłyną na jego postępowanie. Z tego też tytułu Jahwe nie znosi ukazywania 
Go pod postacią posągów materialnych (Pwt 4,15), gdyż udziela Izraelowi swego życiodajnego słowa, 
które zdolne jest udzielić szczęścia i długiego życia (Pwt 29,38). 

Tradycja D jest również na wskroś ludzka, szanuje godność człowieka i ludzką osobę. Zaznacza się 
to szczególnie w ustosunkowaniu do niewolników, osiedleńców, wdów i sierót, dłużników oraz ubogich 
Lewitów (Pwt 14,27.29). Poza tym D żyje cały bolesnymi doświadczeniami niewierności narodu, które 
sprowadzały na Izraela powódź klęsk. Toteż według D, Izrael powinien doceniać dar Boży i bać się, by 
go nie utracić. D zdobywa się na wznawiane wysiłki, by dosięgnąć sfer rządzących, by im wpoić mą-
drość Bożą (Pwt 4,6). 

 Kompozycja literacka D nastąpiła prawdopodobnie w czasach, gdy za Ezechiasza (ok. 730-700) 
gromadzono Przysłowia (Prz 25,1) i inne pomniki religijno-narodowych tradycji Izraela. Nie jest wyklu-
czone, że Księga D pozostała w ukryciu – ze względu na niesprzyjające warunki pierwszej połowy 7 w. 
(rządy Manassesa), aż do czasów Jozjasza i odkrycia „KSIĘGI PRAWA” dokonanego za jego rządów w 
trakcie prac remontowych świątyni w Jeruzalem (621 r.; 2 Krl 22). Inni opowiadają się za innymi oko-
licznościami pisemnego powstania tradycji D. 

Jakkolwiek by nie było, D tkwi korzeniami głęboko w tradycji o wiele wcześniejszej od swego pi-
semnego skrystalizowania. Tradycje te pochodzą wprost z środowisk północnych, wypracowywanych 
przez przepowiadanie i działalność Proroków z 9 i 8 w. Praktycznie były to niemal te same środowiska, 
które wypracowały tradycję E. Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że tradycja D doczekała się szeregu 
różniących się wydań i wznawianych pogłębień (reinterpretacji). Świadczą o tym różnice stylistyczne i 
ujęcia teologiczne w ramach samego nurtu D. Proces ten rozciągał się w ten sposób na szereg wieków: 
od 9 w. – do epoki Wygnania. 

Sama tradycja D wywarła ogromny wpływ na kształtowanie się religijnej postawy Izraela dalszych 
wieków. Teologią D jest nacechowane całe piśmiennictwo historyczne okresu królewskiego w Izraelu 
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(Księgi Joz, Sdz, Krl). Również reforma religijna Nehemiasza (w.5) opiera się na Kodeksie D. Po tej 
samej linii idzie Księga Kronik. Trudno bliżej określić okres, w którym nastąpiło połączenie D z połą-
czonymi już uprzednio tradycjami J + E. Nastąpiło to jednak niewątpliwie przed zlaniem się kompleksu 
JED – z nurtem tradycyjnym P. 

§ 5. Pismo Kapłańskie (P) 
Kler jerozolimski dalszych wieków dziejów Izraela nie przyjął ducha prądów idących z Północy. 

Nie przyjął też w ogóle Deuteronomium (zwłaszcza niektórych przepisów Kodeksu Deuteronomistycz-
nego: Pwt 12-26; por. 2 Krl 23,9; Pwt 18,8). W Jeruzalem czerpano natchnienie raczej z teologii trans-
cendencji Jahwe – jako Boga „Świętego”, niedosięgalnego (Iz, potem Ez). Zwracano tu uwagę nie tyle 
na możliwie największe przybliżenie człowiekowi Słowa Bożego, ile raczej o wzniesienie człowieka aż 
do Boga przez zachęcenie go do wierności przepisom tradycyjnym: „Świętymi bądźcie, jak i Ja jestem 
Święty” (Kpł 19,2). Człowiek zbliża się do Boga przede wszystkim przez liturgię, wierność kodeksom i 
regulaminowi. 

W duchu tak pojętej teologii przeprowadzono w Jeruzalem kolekcję wielu przepisów prawa zwycza-
jowego. W ten sposób równolegle do Kodeksu Deuteronomistycznego na Północy (Pwt 12-26) powstał 
na południu Kodeks Świętości (Kpł 17-26). Podobnie jak D, zaczyna się on od razu od przepisów praw-
nych o świątyni. Ponadto zawiera serię przepisów o moralności, małżeństwie, kapłanach, ofiarach, świę-
tach. Kończy się serią błogosławieństw i złorzeczeń-przekleństw. Całe życie ma być przepojone święto-
ścią [= oddzieleniem od tego, co jest ‘świeckie-pospolite-laickie’, nie dosięgając Bożej Transcendencji]. 
Kodeks Świętości nie wiąże się jednak z jakąś konkretną sytuacją historyczną (w przeciwieństwie do D, 
który nawiązuje do tragicznych sytuacji po niewiernościach narodu), lecz przedstawia wartość absolut-
ną: Bożą Transcendencję. 

Społeczność Ludu Bożego nie jest tu zwyczajnym zgromadzeniem (qáhal) z D, lecz zgromadzeniem 
liturgicznym-kultowym (‘edâh). Ma tu panować „miłość bliźniego jak siebie samego” (Kpł 19,18), ale 
brak tej radości i ufnego oddania, jakie cechowało tradycję D. Społeczność jest zorganizowana hierar-
chicznie (zróżnicowane kapłaństwo). 

Pierwsza redakcja P dokonała się prawdopodobnie za Jozjasza (ok. 620 r.). Wkrótce nastąpiła Nie-
wola Babilońska. Zabrakło świątyni, Izrael został przesiedlony do Mezopotamii i był wystawiony na 
nieustanne działanie uwodzicielskich kultów. Jedyną bazą, która mogła zapewnić przetrwanie życia re-
ligijnego Izraela, który nie był już państwem, były: te same więzy krwi, te same tradycje, ten sam auten-
tyczny kler. I wtedy to prawdopodobnie doszło do napisania zarysu dziejów Izraela. Zarys ten ujmuje w 
syntezę dotychczasowe instytucje religijne, nadając im wartość powszechną w ramach historii ogólnej, 
kierując się teologią Bożej obecności i jej wymaganiami. Opisy te odznaczają się stylem suchym, słow-
nictwem precyzyjnym i technicznym, jak w katechizmie. Opisy stają się ilustracją doktryny duchowej. 
Cyfry pozwalają uściślić ramy myśli. Na pierwszym miejscu znajdzie się wiara w Prawo i Jahwe – oraz 
nadzieja powrotu do Ziemi Obietnicy jako Ziemi Świętej. 

Opis dziejów w wydaniu P zaczyna się od monumentalnego obrazu stworzenia „nieba i ziemi”, z 
człowiekiem jako „Obrazem Elohim” na czele. Jak Bóg, tak i człowiek ma władzę oraz błogosławień-
stwo płodności. Jak Bóg, tak człowiek ma odpoczywać w dniu siódmym, by obchodzić szabat. Życie 
otrzymane od Boga jest wiernie przekazywane z pokolenia w pokolenie – poprzez Patriarchów przed 
potopem (Rdz 5) i po potopie. Ziemia uległa wprawdzie zepsuciu w obliczu Bożym (Rdz 6,11) z powo-
du „synów i córek ludzkich”. Jednak potomstwo ich jest z gruntu biorąc dobre, a Henoch zostaje zabra-
ny z ziemi. Jego potomek Noe chodzi przed Bogiem i jest nieskażony (Rdz 6,9). Wskutek tego Noe oca-
lał od zagłady w Arce – jakby w sanktuarium, którego wymiary podaje sam Bóg, podobnie jak potem 
przy budowie przybytku w epoce Mojżesza. Wraz z Noem ocalały zwierzęta, szczególnie te ‘czyste’. W 
końcu Bóg błogosławi Noemu i zawiera z nim pierwsze uroczyste Przymierze (Rdz 9). Domaga się po-
szanowania podstawowych praw natury przez zakaz zabijania, spożywania krwi itd. Potem widzimy Ta-
blicę Narodów (Rdz 10), która świadczy o jedności rodzaju ludzkiego, jedności krwi oraz jedności prze-
znaczenia. 

Bóg obiera jednak jedno pokolenie – Abrahama. Temu pokoleniu da kiedyś w posiadanie kraj Ka-
naan. Bóg zawiera z Abrahamem drugie z kolei Przymierze (Rdz 17). Przymierzu temu towarzyszy znak 
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obrzezania na ciele. Dalsze dzieje potomków Abrahama są w wydaniu P potraktowane bardzo pobieżnie 
– dla zaznaczenia, że potomkowie zwykle zbaczają od linii wybranej, wdając się z Kananejczykami. Po-
tem zajmuje się P szczególnie już tylko linią potomków Jakuba: Lewitów, a zwłaszcza Mojżeszem i je-
go bratem Aaronem (Wj 6,2-12). Plagi zesłane na Egipt są w ujęciu P równocześnie dziełem Mojżesza i 
Aarona (kapłaństwo: w przeciwieństwie do tych samych wydarzeń w ujęciu J, przebiegających równo-
legle do opisu P). Ostatnia plaga: śmierć pierworodnych, staje się wstępem do prawodawstwa o obcho-
dzeniu Paschy i ofiarowaniu baranka paschalnego. 

Na Synaju następuje objawienie Boże i zawarcie trzeciego z kolei Przymierza: Przymierza kultu i 
sanktuarium (Wj 24,15-18; 25-31; 35-40). Najwięcej na tym korzystają Aaronidzi i Lewici (Kpł 8-10). 
Znakiem tego Przymierza jest obłok (Lb 9,15nn). Gdy Kore kwestionuje władzę liturgiczną Aarona, zo-
staje surowo ukazany (Lb 16: zakwitnięcie laski Aarona). Potem wędrują Izraelici dalej, ulegając poku-
sie Moabitów (Balaam: Lb 22-25), pokonanych potem w wytoczonej im bitwie (Lb 31). Ponieważ zaś 
Izraelici znajdują się wtedy już na Równinach Moabu – w przededniu zajęcia Kanaanu, można już było 
wydać szereg praw dotyczących podziału kraju i innych instytucji, np. Miast Ucieczki (Lb 35; Pwt 
4,41nn). 

W ten sposób P wciąż czerpie natchnienie z nadziei otrzymania w darze Ziemi Obietnicy. Opisy 
dziejów są u P owocem teologicznej refleksji nad dawnymi zwyczajami liturgicznymi, przechowywa-
nymi przez kapłaństwo Aaronowe w Jeruzalem. Tylko wierność tym zwyczajom zapewni życie w zjed-
noczeniu z Bogiem. Istnieje bowiem Przymierze z ludzkością (Rdz 9: szacunek dla życia), z potomkami 
Abrahama (obietnica Ziemi Obietnicy), oraz jeszcze bardziej zawężone: Przymierze z kapłaństwem 
Aarona, które czyni ich uczestnikami uczty z Bogiem i rozdawcami Bożych dobrodziejstw (kult: wi-
dzialny znak Bożej łaski). 

Po upadku monarchii, jej funkcje przejmie kapłaństwo Aarona. Gdy wraz z ukazaniem się dekretu 
Cyrusa w r. 538 zakończyła się Niewola Babilońska, Izraelici mogli powrócić do kraju. Wznowiono 
wtedy kult liturgiczny w Jeruzalem. Odbudowa Świątyni została zakończona w 515 r. Doniosłą rolę 
odegrali wtedy kapłani wraz z arcykapłanem Jozuem na czele. Oparli się oni na tradycji Ezechiela i na 
nurcie teologicznym P. Teksty te domagały się jednak uzupełnień, które by uwzględniały odrodzenie 
kultu. Wtedy to być może nastąpiła częściowa kodyfikacja prawa o ofiarach (Kpł 1-7) oraz prawa o czy-
stości rytualnej (Kpł 11-16). 

Ostateczna redakcja tradycji nurtu teologicznego P – po szeregu częściowych kodyfikacjach – na-
stąpiła prawdopodobnie w czasach Ezdrasza (w. 5). Wtedy też nastąpiło połączenie z resztą istniejących 
już, pisemnie ujętych tradycji, które połączyły się już wcześniej w jedną całość, jako JED. 

§ 6. „Substancjalna” autentyczność Mojżeszowa Pentateuchu 

Papieska Komisja Biblijna z 1905 r. domaga się utrzymania „substancjalnej” autentyczności Mojże-
szowej Pentateuchu. Ta sama Komisja wyraża się wprawdzie w r. 1948 (List do kard. Suhard), że „nie 
ma już dzisiaj nikogo, kto by nie przyjmował powolnego narastania zarówno praw, jak i części narra-
cyjnych Pentateuchu”. Ale badania literackie i inne nad Pentateuchem prowadzą coraz bardziej do wnio-
sku, że bez Mojżesza i jego wpływu całe dzieło Pentateuchu stałoby się historycznie biorąc niezrozu-
miałą zagadką. Biorąc bowiem Pentateuch do rąk zauważamy, że pomimo tak rozbieżnych cech po-
szczególnych tradycji, wiążą się one w jedną całość swym głębokim wewnętrznym podobieństwem i 
niezaprzeczalnym pokrewieństwem treściowym. I tak np. Tradycja J i E nie pokrywają się wprawdzie co 
do szczegółów, a przecież wątki ich przebiegają równolegle do siebie. Donoszą o wydarzeniach w isto-
cie swej jednakich. Świadczy to ostatecznie o ich wspólnym pochodzeniu. Z drugiej zaś strony świadczą 
one o warunkach politycznych i społecznych, o środowisku historycznym i geograficznym, które nie 
odpowiada już opisywanej epoce, a natomiast zgadzają się dopiero z późniejszym okresem, znanym bli-
żej na podstawie archeologii i tekstów orientalnych. Na tej podstawie można wysnuwać wnioski odno-
śnie do epoki krystalizowania się tych opisów. 

Takie same uwagi nasuwają się – z uwzględnieniem odpowiednio odmiennych cech – w odniesieniu 
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do części prawniczych Pentateuchu. Kodeks Przymierza, Kodeks Deuteronomistyczny, czy Lewicki – 
ukazują co prawda rozbieżności co do swej duchowości i sformułowań. Różnice poszczególnych praw 
zależą niewątpliwie od odmiennych środowisk i zmienionych okoliczności, czy też odmiennych nurtów 
myślowych. Równocześnie jednak prawa te cechuje szereg podobieństw. W zasadzie bowiem wszystkie 
kierują się tymi samymi zasadami prawnymi, przepisami tej samej religii i tego samego kultu. W mię-
dzyczasie nastąpił tylko odpowiedni rozwój prawa cywilnego i religijnego narodu izraelskiego. Mimo to 
zarówno prawa, jak i naród opierają się ciągle na tych samych swoich początkach: tkwią wciąż w epoce 
Mojżesza. Nic dziwnego, że również prawo P przechowało mnóstwo przepisów pochodzących niewąt-
pliwie z najwcześniejszego okresu Izraela. 

Tak więc podstawy Pentateuchu i baza jego tradycji wraz z rdzeniem prawodawstwa sięgają cza-
sów, gdy Izrael stawał się dopiero narodem. Główną rolę odgrywała wtedy postać Mojżesza. On bo-
wiem organizował naród, on był inicjatorem jego religii i jego pierwszym prawodawcą. Dotychczasowe 
tradycje oraz wydarzenia, którymi osobiście kierował, stały się epopeją narodu. Osoba Mojżesza wyryła 
w ten sposób niezatarte znamię na wierze i postępowaniu narodu, a „Prawo Mojżeszowe” stało się na 
zawsze normą postępowania Izraela. Wszelkich adaptacji, jakich dokonywano w ciągu wieków, doko-
nywano zawsze w imię dynamicznie pojmowanej wierności duchowi Mojżesza i w imię jego autorytetu. 

Tę właśnie historyczną rolę Mojżesza wyraża cała tradycja przez to, że wiąże Pentateuch z imie-
niem Mojżesza. I pod tym względem tradycja Judaistyczna i chrześcijańska są bardzo stanowcze. Ta 
sama tradycja jest jednak o wiele mniej wyraźna, gdy chodzi o bezpośrednie przypisanie literackiej re-
dakcji Pentateuchu Mojżeszowi. Powiedzenia w rodzaju: „Mojżesz napisał” – wyrażają tylko ogólną 
przynależność do Pentateuchu jako Księgi pochodzącej z jego inspiracji. 

Tego rodzaju powiedzenia odnoszą się zwykle do niewielkiego urywku Pentateuchu. Nie należy 
wprawdzie poddawać w wątpliwość działalności literackiej Mojżesza, czy kogoś z jego otoczenia. Ist-
niała już wtedy np. bogata literatura semicka z UGARIT (w. 14). Istniało kilka systemów pisania. Stąd 
duże prawdopodobieństwo, że niektóre opowiadania czy prawa mogły być zapisane już bardzo wcze-
śnie. Byłoby jednak pracą daremną usiłować dokładniej określić zakres pierwszej redakcji. O wiele 
ważniejsze jest stwierdzenie Mojżeszowego pochodzenia pierwszej spośród tradycji, jakie wchodzą w 
skład Pentateuchu. Tradycje Mojżeszowe pozostały jednak żywe. Toteż noszą na sobie ślad środowisk, 
które je przechowywały i w których się dalej rozwijały, oraz nowych warunków, którym musiały w jakiś 
sposób odpowiedzieć – z zachowaniem pierwotnego ukierunkowania-napędu, jaki otrzymały od samego 
Mojżesza. 

§ 7. Wątki teologiczne całości Pentateuchu 
Wysiłek badań naukowych nad strukturą literacką i teologią poszczególnych tradycji Pentateuchu 

nie powinien wprowadzać czytelników w błąd, jakoby ‘wszystko w Pentateuchu było niepewne’. Prze-
ciwnie, analizy te powinny prowadzić do lepszego uchwycenia sensu Pentateuchu i dostrzeżenia całego 
bogactwa Bożego Objawienia, jakie się w nim zawiera. Poszczególne teksty należy interpretować w ra-
mach tej tradycji, która je wytworzyła – z uwzględnieniem jej charakterystycznych cech i jej odrębnych 
rysów doktrynalnych. 

Niezależnie od tego, Pentateuch jako całość posiada swój sens ogólny. Wynika on z wszystkich 
zróżnicowanych tendencji, jakie się na niego składają. Religia ST jest religią na wskroś historyczną. 
Opiera się na Objawieniu, z jakim Bóg zwraca się do konkretnych ludzi – w konkretnych miejscach i 
konkretnych okolicznościach. Religia ta opiera się też na Bożych ingerencjach (wkroczeniach), które 
miały miejsce w określonych momentach rozwoju ludzkości. W tym przejawia się szczególna Boża pe-
dagogia, która zarazem dostarcza człowiekowi kryterium dla doświadczalnego sprawdzenia prawdziwo-
ści Bożego Objawienia i upewnienia się, że przyjmując wiarę – Lud Boży się nie myli. 

Izraelita znajduje w Pentateuchu wyjaśnienie swego przeznaczenia. Księga Genesis odpowiada na 
podstawowe pytania każdego człowieka: odnośnie do sensu świata i życia, cierpienia i śmierci. Prócz 
tego jednak odpowiada Genesis również na szczegółowe zagadnienie: dlaczego Jahwe jako Bóg jedyny 
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– jest ELOHIM (Bogiem) „własnym” Izraela, i dlaczego Izrael jest „Jego Ludem”, wybranym spośród 
tylu innych narodów. 

Izrael jest Ludem Jahwe dlatego, że otrzymał od Niego obietnice. Pentateuch jest Księgą OBIET-
NICY. Prarodzice otrzymują po upadku obietnicę na razie jeszcze dalekiego wybawienia. Noe otrzymu-
je zapewnienie, że zostanie wprowadzony nowy porządek świata. Abraham żyje jednym ciągiem obiet-
nic Bożych. Tę samą obietnicę otrzymuje następnie Izaak i Jakub. Obietnice te docierają w końcu do na-
rodu, któremu Patriarchowie dali początek. 

Obietnica zasadnicza dotyczy wprost i bezpośrednio otrzymania w posiadanie ziemi, w której żyli 
Patriarchowie. Będzie to Ziemia Obietnicy. Równocześnie jednak obietnica ta ma sens o wiele głębszy. 
Oznacza mianowicie, że między Izraelem – a Bogiem ich ojców zaistniały całkiem szczególne, jedyne 
relacje. Powołanie Abrahama jest równoznaczne z wyborem całego Izraela. Jahwe doprowadził ten na-
ród do jedności, czyniąc go sobie jednocześnie „swoim narodem”. Stało się to dzięki darmowemu wybo-
rowi, dzięki planowi miłości powziętemu od założenia świata i realizowanemu pomimo niewierności 
człowieka. 

Obietnica i wybór są potwierdzane Przymierzem. Bo Pentateuch to również Księga PRZYMIE-
RZY. Domyślnie zawiera Bóg Przymierze z Adamem, a potem wyraźnie z Noem, Abrahamem i wresz-
cie z całym narodem – za pośrednictwem Mojżesza. Inicjatywa wychodzi zawsze wyłącznie od Boga. 
Chociaż Przymierze to nie jest Bogu potrzebne, wiąże się On Przymierzem przez obietnice. Równocze-
śnie zaś domaga się wzajemności, tzn. wierności ze strony narodu. Niewierności i grzech narodu mogą 
doprowadzić do zerwania więzów wspólnoty życio-dajnej miłości, jaką Bóg zaproponował Ludowi swo-
jemu. 

Warunki wierności określa sam Bóg. Sam Bóg oznajmia swemu Ludowi Prawo. Tutaj dowiaduje się 
Naród, jakie są jego obowiązki i jak postępować zgodnie z Wolą Bożą, przygotowując się na wypełnie-
nie kolejnych Bożych obietnic. 

W ten sposób główne tematy Pentateuchu: Obietnica – Wybór – Przymierze – Prawo, są złotą nicią, 
która splata całokształt Pentateuchu w jedną całość. Te same wątki teologiczne będą się przewijały na-
stępnie przez pozostałe Księgi ST. Bo Pentateuch nie jest zakończeniem Bożego Objawienia. Zapowia-
da obietnice, ale nie ukazuje jeszcze ich pełnej realizacji. Pentateuch kończy się w chwili, gdy Izrael ma 
przekraczać Jordan, by objąć w posiadanie Kanaanu. Nie jest bynajmniej rzeczą przypadku, który by na-
leżało złożyć na karb kompozycji literackiej, że dopiero Księga Jozuego przedstawia dalszy ciąg wyda-
rzeń przerwanych w Pentateuchu. Pentateuch miał być Księgą otwartą ku przyszłości, ukazując nadzieję 
i zarazem pewnego rodzaju przynaglenie. Spełnienie tych nadziei nastąpi z chwilą zdobycia Kanaanu 
(Joz 23,14). Niestety grzech narodu przekreśli te nadzieje i naród zostanie wypędzony do Babilonu. Stąd 
Pentateuch miał być nieustannym przynagleniem i świadkiem przeciw samemu Izraelowi (Pwt 31,26). 

Tak będzie aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, do Którego zmierzają dzieje zbawienia. Dopiero Chry-
stus nada ostateczny sens również Pentateuchowi (Ga 3,15-29). Chrystus zawarł Nowe Przymierze, któ-
rego przedobrażeniem były dawne Przymierza. Prawo zaś ST – jak się okazało, było tylko ‘pedago-
giem’, który miał doprowadzić Izraela do Chrystusa, w Którym jego obietnice się spełniają. 

Chrześcijanie są wprawdzie uwolnieni spod tego pedagoga. Nic jednak nie zwalnia ich od jego po-
uczenia moralnego i religijnego. Bo Chrystus nie przyszedł znieść Prawa, ale doprowadzić je do pełni 
doskonałości (Mt 5,17). NT nie sprzeciwia się ST, ale jest jego przedłużeniem i uwieńczeniem. Wiara 
chrześcijańska domaga się takiej samej zasadniczej postawy, jakiej oczekiwały opowiadania i przykaza-
nia Pentateuchu od Izraelitów. W Pentateuchu słyszymy głos naszego Boga, „Boga Abrahama, Boga 
Izaaka, Boga Jakuba”. 
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Część II 

WPROWADZENIE SZCZEGÓŁOWE 
DO PENTATEUCHU 

     

 
 

Rozdział 3 

KSIĘGA RODZAJU – WIADOMOŚCI WSTĘPNE 

     

§ 1. Tradycje Księgi Rodzaju – ich treść i wątki teologiczne 

Pierwsza Księga Pentateuchu donosi o dziejach obietnic od stworzenia Adama aż do śmierci Józefa. 
Można w niej wyodrębnić przyczynki trzech różnych Tradycji teologicznych: J, E, P. Szkieletem całej 
Księgi jest wątek J. On też zapewnia Księdze perspektywę uniwersalizmu. Przeznaczenie Izraela mieści 
się na tle wielkiego zbawczego zamierzenia Bożego dotyczącego całej ludzkości. Toteż tradycja J zaj-
muje w stosunku do całego Pentateuchu szczególne miejsce właśnie w Księdze Rdz. 

Tradycja E przechowała się w Księdze Rdz w niepełnej mierze. Nie zawiera ona – i zdaje się nigdy 
nie zawierała – opowiadania o „prehistorii”. Jej wątek pojawia się dopiero od rozdz. 15, albo nawet jesz-
cze dalej: rozdz. 20. Na ogół donosi ona o tych samych wydarzeniach, co tradycja J, choć w charaktery-
stycznie nieco inny sposób. Zlanie obydwu tradycji nastąpiło jednak na korzyść J. 

Tradycja P zakłada istnienie już dwu poprzednich Tradycji. Wprowadza ona w dotychczasowy wą-
tek historyczny daty, spisy, genealogie. Wiążą one poszczególne epizody w jedną całość, wcielając je 
zarazem w ramy chronologiczne i etniczne. P ukazuje nieprzerwaną ciągłość linii Patriarchów – od 
Adama aż do wnuków Jakuba. Genealogie poboczne są ukazane zwięźle każdorazowo w chwili, gdy ich 
ogniwa się rozchodzą. Rzadkie opisy ‘własne’ tradycji P świadczą o jej legalistycznym profilu: spoczy-
nek szabatowy na końcu dzieła stworzenia, przymierze z Noem, Przymierze z Abrahamem i obrzezanie 
(Rdz 17), kupno groty Makpelah, które daje Patriarchom tytuł własnościowy w Kanaanie itd. 

Księga Rdz dzieli się na dwie nierówne części. Każda z nich obejmuje pięć tzw. tôledôt (dziejów, 
genealogii, epok): 
A – Część pierwsza: „Prehistoria” biblijna (Rdz 1-11). Horyzont jest tu uniwersalistyczny: ludzkość ca-
ła pod Opatrznością Bożą. – W ramach prehistorii wyodrębnione są następujące mniejsze odcinki dzie-
jowe: 

Heksaemeron (6 dni stworzenia: Rdz 1-2,4a); 
Adam i Ewa (2,4b-4,26): stan pierwotnej niewinności i upadku praczłowieka; 
Potomkowie Adama (5-6,8); wyliczenie Setetów, opis powszechnego zepsucia, Boża decyzja zagłady 
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ludzkości; 
Dzieje Noego (6,9-9): potop; 
Dzieje potomków Noego (10,-11,9). Tablica Narodów (10) i wieża Babel, rozproszenie ludzkości 

(11,1-9). 
Dzieje Semitów (11,10-26). Ich wyliczenie aż do Tarego. 

B – Część druga ogranicza się do dziejów Patriarchów narodu izraelskiego. Również ona zawiera pięć 
tôledôt: 

Dzieje Tarego, powołanie Abrahama (12,1-9) i jego Przymierze z Bogiem (17). Ofiarowanie Izaaka 
(Rdz 22). 

Dzieje Ismaela (26,12-18). 
Dzieje Izaaka (25-35): sprzedaż pierworodztwa (Ezaw – 25), podstępnie przez Jakuba uzyskane bło-

gosławieństwo (27), jego małżeństwo z córką Labana (29). 
Dzieje Ezawa (25,23-34). 
Dzieje Jakuba (37-50). Są to właściwie dzieje Józefa. 

* 
Na podstawie tego przeglądu widzimy, że Genesis ukazuje dzieje przodków narodu izraelskiego z 

okresu poprzedzającego Exodus, od którego dopiero zaczynają się właściwe dzieje Izraela. Dzieje te są 
ukazane od początków świata, poprzez dzieje ludzkości i potomków Noego, aż do powołania Abrahama. 
Na tym kończy się pierwsza część Genesis (Rdz 1-11). Druga część zaczyna się od wędrówek Abraha-
ma przez Syrię aż do Egiptu, a kończy zapowiedzią powrotu jego potomków i ich osiedlenia w Ziemi 
Obietnicy. 

Dzieje te są ukazane w postaci ‘dziesięciu tôledôt’ (10 odcinków dziejów, narodzeń-genealogii: Rdz 
2,4; 5,1; 6,9; 10,1; 10,11; 11,27; 25,12; 25,19; 36,1; 37,2). Przedstawiają one ogólnikowo całokształt po-
tomstwa jakiegoś ważnego ogniwa genealogicznego, by potem zająć się obszernie już tylko dziejami 
głównego odgałęzienia potomków, którzy staną się depozytariuszami Bożego Objawienia i Bożych 
obietnic. 

Tego rodzaju ‘eliminowanie’ mniej ważnych ogniw genealogicznych jest niespotykane w jakim-
kolwiek innym dokumencie starożytnego Wschodu. Nigdzie bowiem indziej nie występuje idea wolne-
go wyboru Bożego, charakterystyczna dla Biblii. Sam Bóg określa sobie w ramach Rodziny Ludzkiej 
coraz precyzyjniej tę linię, którą posłuży się dla przeprowadzenia swego zbawczego zamysłu. 

W Księdze przewijają się te same główne tematy religijne, co w całym Pentateuchu: Obietnica, wy-
bór, Przymierze, mimo iż każda część ma swoją własną dominantę. 
– W ‘prehistorii’ ukazany jest pierwotny plan Boży, który grozi załamaniem przez raz po raz powtarza-
ne niewierności ludzi. 
– W dziejach Abrahama dominuje wiara wciąż wystawiana na próby. Doczekała się ona hojnej nagrody 
(Hbr 11,8n.17n). 
– W dziejach Jakuba ukazuje się darmowość Bożego wyboru, niezależnego od osobistej godności czło-
wieka (Ml 1,2n; Rz 9,13). 
– W dziejach Józefa widać Bożą Opatrzność, która przewyższa wszelkie ludzkie rachuby i potrafi je 
wprzęgnąć w realizację własnych celów. 

§ 2. Wartość historyczna opisów o Patriarchach 

Nasuwa się pytanie, ile wartości ‘historycznej’ posiadają opowiadania o Patriarchach w Księdze 
Rodzaju. Rzecz jasna, opowiadań tych nie należy oceniać w oparciu o kryteria współczesnych wymagań 
historiografii. Ta zmierza przede wszystkim do przedstawienia obiektywnej rekonstrukcji minionych 
wydarzeń, ich wyjaśnienia i powiązania z historią powszechną. Autorowi opisu dziejów o Patriarchach 
przyświecał cel całkiem inny. 

Są to przede wszystkim dzieje rodziny, względnie rodu. Przedstawiają szereg migawek z życia 
przodków Izraela: Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa. Nie chodzi w nich o powiązania z wydarzeniami 
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politycznymi, a przede wszystkim o ukazanie szeregu scen rodzinnych: narodzeń, małżeństw, śmierci. 
Autorowi nie chodziło zanadto o chronologiczne następstwo przywódców czy dynastii. Przedstawia na-
tomiast szczególnego rodzaju genealogię. 

Genesis kreśli historię w znaczeniu ludowo-popularnym. Skupia się niejednokrotnie na opowiada-
niach nacechowanych anegdotą i malowniczymi rysami. Przytacza etymologiczne wyjaśnienia imion i 
osób oraz miejscowości w ramach gatunku literackiego opowiadań ‘etiologicznych’ – na niekorzyść te-
go, co dla dzisiejszego historyka byłoby o wiele bardziej interesujące: ich powiązań z historią po-
wszechną (poza tylko Rdz 14). 

Jest to historia religijna. Usiłuje dopatrzyć się w wydarzeniach bezpośredniej ingerencji Boga. 
Wszystkie ważne momenty są naznaczone interwencją Boga. Wszystko wydaje się opatrznościowe. Ta-
ka koncepcja teologiczna jest niewątpliwie prawdziwa w sensie ostatecznym, ale nie odpowiada współ-
czesnemu pojmowaniu historii, zgodnie z którym historia powinna badać przyczyny drugorzędne wyda-
rzeń. Genesis podaje ponadto historię religijną w tym znaczeniu, że przytacza wyjaśnienia i szereguje 
wydarzenia dla wykazania pewnej tezy religijnej. Chodzi przede wszystkim o trzy zasadnicze idee, jakie 
sobie Izraelita zawsze żywo uprzytomniał: jeden Bóg, jeden naród, jeden kraj. 
– Jest to jeden naród, wybrany przez swego Boga w celu objęcia w posiadanie określonego kraju. 
– Jest to jeden kraj, jaki Bóg zastrzegł dla tego właśnie narodu (por. Pwt 26,5-9). 
Te trzy główne idee są tłem wszelkich stosunków zachodzących między Bogiem a Patriarchami (teofa-
nie osobiste oraz obietnice potomstwa); między Bogiem a krajem (teofanie lokalne i obietnice posiada-
nia Kanaanu); oraz między Patriarchami a krajem (sanktuaria, obozowiska, groty, groby). 

Chociaż opisy o Patriarchach nie odpowiadają współczesnemu pojmowaniu historii, są one mimo 
wszystko ‘historyczne’ w znaczeniu szczególnym. Na swój sposób donoszą o wydarzeniach rzeczywi-
stych oraz kreślą wierny obraz wędrówek przodków Izraela, ich powiązań geograficznych i etnicznych, 
ich środowiska społecznego, moralnego i religijnego. 
– Na korzyść rzeczywistości tego obrazu przemawia historia i archeologia orientalna. Obraz jaki nam 
dają opisy biblijne o Patriarchach Górnej Mezopotamii, gdzie mieszkali przodkowie Hebrajczyków, 
zgadza się w pełni z obrazem, jaki ukazują wykopaliska i znaleziska tekstualne. 
– Przybycie Abrahama i Lota do Kanaanu można powiązać z wędrówkami ludów, jakie miały miejsce 
na początku drugiego tysiąclecia. Życie pasterzy drobnego bydła, jakie wiedli Patriarchowie, oraz ich 
pobyt w Kanaanie zgadza się z warunkami klimatycznymi i geografią polityczną tej epoki. 
– Zejście synów Jakuba do Egiptu wiąże się w zasadzie z wędrówkami Hyksosów, które zapędziło na-
jeźdźców – w przeważającej mierze Semitów – aż po dolinę Nilu (początek 17 w. ?). Zwyczaje społecz-
ne i prawne Patriarchów mają swoje odpowiedniki w prawodawstwie, czy też zwyczajach narodów są-
siadujących tej samej epoki. 

Wszystko to potwierdza wartość i starożytność tradycji zapisanych w Genesis. Gdyby ktoś pragnął 
bliżej określić dzieje Patriarchów i umieścić je w ramach chronologii, można by powiedzieć – z zastrze-
żeniami jakie stwarza brak dokładniejszych wskazówek Biblii i niepewność chronologii pozabiblijnej 
tego okresu, że Abraham żył w Kanaanie ok. 1850 przed Chr., oraz że Józef zrobił karierę w Egipcie, a 
pozostali synowie Jakuba osiedlili się tamże – wkrótce po roku 1700. 

Rozdział 4 

OPISY RDZ 1-3: WYNIK OBJAWIENIA 

§ 1. Wzajemny stosunek charyzmatu Objawienia i natchnienia 

Rdz 1-3: teologiczne uzasadnienie wyboru Izraela 

Pierwsze 11 rozdziałów Genesis określa się mianem ‘prehistorii biblijnej’. Wyrażenie to nie jest 
szczęśliwe i nie odpowiada zamierzeniu – ani Boga, ani ludzkiego autora. Historia biblijna nie jest histo-
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rią we współczesnym znaczeniu. Autorowie biblijni nie zamierzają przedstawiać zbioru dokumentów hi-
storycznych, czy też informacji o przebiegu wydarzeń w naszym pojmowaniu dziejopisarstwa. Tym sa-
mym zaś określanie opisów zawartych w pierwszych rozdziałach Genesis mianem ‘prehistorii’ wpro-
wadza współczesnego badacza w błąd. W takim ujęciu oczekiwano by w opisie biblijnym wiadomości o 
faktycznym następstwie wydarzeń: na początku świata i w chwili powstawania człowieka. Tymczasem 
spotkałoby go rozczarowanie. Nie znajdziemy tu bowiem wiadomości z dziedziny fizyki, chemii, biolo-
gii, geologii, ani etnologii: Biblia nie jest podręcznikiem nauk świeckich. 

Głębsze obeznanie z piśmiennictwem biblijnym, charyzmatem natchnienia i poszczególnymi auto-
rami biblijnymi prowadzi do stwierdzenia, że opis ‘prehistorii’ biblijnej spełnia rolę wprowadzenia do 
dziejów o Patriarchach Izraela. Żeby mianowicie przedstawić w sposób zrozumiały zbawczą sytuację 
jaka zaistniała począwszy od Abrahama (Rdz 12), wypadało rzucić okiem wstecz na minione dzieje, by 
dotrzeć do źródła sytuacji NIE-łaski, nieszczęścia i braku zbawienia. Należało ukazać motywy, dla któ-
rych było rzeczą konieczną, by Bóg wybrał Abrahama i powołał go do spełnienia zleconej mu misji. In-
nymi słowy dopiero wychodząc ze stanowiska Abrahama i już istniejącego Narodu Wybrania, zadaje 
sobie autor biblijny pytanie odnośnie do ich początków. 

Autor biblijny nie dysponował jednak żadnymi dokumentami, zdolnymi wyjaśnić przedstawione 
fakty. Jego refleksje teologiczne są raczej śmiałą próbą przeniknięcia faktu wybrania narodu i zawarcia 
Przymierza z Bogiem na tle beznadziejności, spowodowanej utratą Bożej łaskawości i wzrastającego 
oddalenia od Boga. Wiara w stwórczą wybawicielską moc Jahwe z jednej strony, a z drugiej fakt zaist-
nienia grzechu na świecie, którego wina ciąży na całej ludzkości, są podstawą, która pozwalała zrozu-
mieć Izraelowi stopniowo sens jego własnego istnienia z punktu widzenia religijnego. Izrael ocenia swo-
ją aktualną pozycję wśród innych narodów nie tylko w oparciu o teraźniejszość, ale patrzy na siebie sa-
mego jednocześnie z perspektywy pra-przeszłości oraz swych własnych początków. 

Tutaj dopiero natrafiamy na związek biblijnego opowiadania o pra-początkach z dziejami samego 
już Izraela. Bez tego, co się stało na początku, trudno byłoby zrozumieć to, co nastąpiło potem. Autorom 
biblijnym udało się stworzyć z opowiadania o początkach nieodłączną część składową zarysu teologii o 
dziejach świata i ludzkości. Nie zamierzali zatem opisywać wczesnej fazy kulturowo-historycznego 
rozwoju ludzkości: od pra-początków aż do Abrahama. Zastanawiając się nad aktualną sytuacją niełaski 
i nieszczęścia, natrafiają izraelscy myśliciele na przestrzeń, która i dla nich przedstawia wielką niewia-
domą. Tym samym jednak pradzieje biblijne nie ukazują wycinka historii jako ‘historii’, który mógłby 
istnieć sam dla siebie. Służą one jedynie do bezpośredniego, teologicznego wytłumaczenia tego, co na-
stąpiło potem. 

Stwierdzenie to domaga się jednak dokładniejszego wyjaśnienia. Rozdziały Rdz 4-11 (Kain; bezpo-
średni przodkowie Abrahama) trzeba niewątpliwie rozpatrywać inaczej. Znajduje się tu zapewne niema-
ło ‘historii’ w znaczeniu bardziej zbliżonym do naszego pojęcia historii. Inaczej natomiast trzeba ujmo-
wać ‘historyczną’ wartość Rdz 1-3, omawiających dzieło stworzenia oraz pierwsze ważne wydarzenia 
ludzkości: wywyższenie do przyjaźni z Bogiem, odejście od tegoż Boga, obietnicę wybawienia. Chcąc 
dokładniej uchwycić historyczną wartość tych opisów, trzeba sobie uświadomić, co to jest Objawienie – 
i jaki jest wzajemny stosunek między natchnieniem i objawieniem w aspekcie tak teoretycznym, jak 
praktycznym, tzn. w chwili otrzymywania Objawienia, jak w już gotowej Księdze biblijnej. 

Wizja Izraela 
Przy ocenie ‘historycznej’ wartości opisów Rdz 1-3 trzeba sobie uświadomić, że punktem wyjścia 

opisu nie jest sytuacja samego w sobie stworzenia świata, ani nawet wydarzeń, jakie rozegrały się w ży-
ciu pierwszej ludzkiej pary. Trzeba z góry zgodzić się z tym, że przedstawiona tu treść jest owocem te-
go, co o początkach świata i człowieka sądził Izrael w już zaawansowanych dziejach własnego religij-
no-narodowego istnienia, czyli na przestrzeni 10-5 wieku przed Chr. Rozdziały te są owocem z jednej 
strony prorockiej interpretacji dziejów Izraela, przerzutowanej jednak na płaszczyznę ogólno-ludzką. Z 
drugiej strony są one wynikiem zaznaczającego się w Izraelu nurtu mądrościowego, który przez sam 
fakt ciągłego działania objawiającego się Boga i nieustannego wystawienia Izraela na Tchnienie Ducha 
Bożego, prowadził go do coraz wnikliwszego precyzowania tego, co jest prawdziwym dobrem wzglę-
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dem złem. 
Innymi słowy, chcąc dotrzeć do tego, co w tych rozdziałach chce nam powiedzieć objawiający się 

Bóg, trzeba wniknąć w myśl owego Izraelity-autora (oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek przyczynili 
się do powstania tych rozdziałów), który nadał im ostateczną postać i jedność literacką. Przemawia tu 
bowiem jednakowo do Izraela – i do nas – Bóg, który swoje SŁOWO przyobleka w szatę ludzkiego sło-
wa określonej epoki, określonego środowiska, określonego autora i określonego środowiska (kapłań-
skiego, prorockiego itd.). 

Doœwiadczalne prze¿ywanie JAHWE 
Zanim zaczęto zastanawiać się w Izraelu nad pra-początkami świata i człowieka, utworzyła się już 

na tyle wyraźna perspektywa czasu, by móc przyjrzeć się spokojniej Bogu, który w tak jedyny sposób 
wdał się w jego dzieje. Izrael przeżywał swojego ELOHIM [Boga] nie teoretycznie, lecz doświadczalnie 
– poprzez powtarzające się wkroczenia-ingerencje JAHWEH [Imię ‘osobowe’ Tego, ‘KTÓRY JEST’: 
Boga Izraela] w własne dzieje narodowe. Nietrudno zaś było dostrzec styl Bożych ingerencji, ich cel i 
wciąż tylko JEDNO ZAMIERZENIE Jahwe. Mianowicie Jahwe ukochał ten ‘swój Lud’ tak bardzo, że 
wybrał go dla siebie spośród wszystkich pozostałych narodów. Udzielił mu szeregu OBIETNIC doty-
czących tak teraźniejszości, jak przyszłości. Działo się to wciąż ze względu na to, że Jahwe zapragnął 
zamieszkać wpośród synów Izraela, ażeby być ‘jego ELOHIM’ [Bogiem]; być wciąż ‘do dyspozycji’ 
Izraela – z całą potęgą swej nigdy nie wycofującej się WIERNOŚCI [Prawdy = ’émet] Przymierzu 
wspólnoty życia i miłości względem niego, czyli żeby być po prostu jego „ON JEST” [= Jahwe]. 

Jahwe chciał oczywiście wyzwolić wzajemność w wierności, w miłości oraz w tym, by z kolei Izra-
el ‘był’ ze swoim Elohim, Jahwe. Z chwilą zaś gdy Izrael łamał Przymierze, nie było dla Jahwe sprawą 
obojętną, jaki będzie jego dalszy los. Jahwe wkraczał wtedy – zwykle natychmiast – w dzieje swojego 
Ludu, ‘wyrywając-wybawiając’ [hebr.: jaszá‘ = wybawić, odkupić] go, niejednokrotnie niemal ‘na siłę’, 
z rąk Nieprzyjaciela tak Izraela, jak swego własnego. W ten sposób Jahwe stawiał Izraela ponownie po 
‘swojej’ stronie – naprzeciw wspólnego Wroga. Boże wkroczenia bywały bolesne. Izrael nie zawsze ro-
zumiał od razu, że ten czy tamten jego postępek jest ‘złem’ dla niego i ‘złem’ w oczach Jahwe. Do ja-
śniejszego uświadomienia sobie tego dochodził niejednokrotnie dopiero po kolejnych bolesnych do-
świadczeniach, jakie go wówczas nawiedzały. Tym bardziej błogosławione w skutkach okazywały się 
jednak Boże ingerencje w takich wypadkach. 

Gwarancja Bo¿ej PRAWDY [‘émet] 

Z biegiem czasu zaczęto w Izraelu opisywać Boże dzieje ze swoim Narodem. Działo się to pod 
Tchnieniem DUCHA Świętego oraz objawiającego SŁOWA Bożego, które ukazywało Izraelowi coraz 
lepsze zrozumienie właściwego Bożego zamierzenia, że Jahwe zmierza wciąż tylko do jednego: szczę-
ściem i pokojem napełniającego zjednoczenia w miłości ze swoim Ludem. Toteż i pisarzom biblijnym 
nie mogło chodzić o przekazanie czegokolwiek innego [pouczenie Bożej PRAWDY!], jak tylko tego – 
jedynie ważnego pouczenia. Tak bowiem Izrael przeżywał swego Boga, przypatrując się w oparciu o 
wciąż powtarzające się swoje indywidualne i narodowe przeżycia stylowi Bożych myśli i Bożych wkro-
czeń w swoje dzieje. Ponieważ zaś wierzymy [wiarą Bożą], że Księgi biblijne powstały pod Tchnieniem 
DUCHA Świętego, wierzymy także, że autorowie biblijni pisali tylko o tyle, o ile pobudzało ich do tego 
to właśnie Boże Tchnienie. Duch Boży pobudzał do pisania oczywiście jedynie dla zbawczego dobra 
Ludu Bożego. Język teologiczny nazywa tę rzeczywistość mianem ‘motywu formalnego’ Objawienia 
Bożego, względnie motywem formalnym PRAWDY [‘émet] Pisma świętego. 

Innymi słowy jest z góry wykluczone, by zasadniczy nacisk pouczeń autorów biblijnych dotyczył 
ścisłości ‘naukowej’ przekazywanych wiadomości z dziedziny historii, zoologii, etnologii itd. – z punk-
tu widzenia czysto ‘świeckiego’. Jeżeli pisarze biblijni będą musieli nawiązywać do tego rodzaju wia-
domości, będą one objęte GWARANCJĄ PRAWDY OBJAWIENIA [w znaczeniu biblijnym: WIER-
NOŚCI Boga swemu zbawczemu zamysłowi] jedynie o tyle, o ile będą one wchodziły w zasięg 
zbawczego zamierzenia Bożego. Znaczy to, że Bóg zagwarantuje mocą charyzmatu natchnienia pisar-
skiego zwykle tylko istotę wydarzenia: z zasady przede wszystkim sam tylko FAKT, ‘że’ jakieś wyda-
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rzenie miało miejsce, np. sam fakt stworzenia, upadku, obietnicy zbawienia itd. Tego bowiem będzie 
wymagało zbawcze DOBRO Ludu Bożego oraz Wierność Boga swemu zbawczemu zamierzeniu. Na-
tomiast Bóg nie będzie musiał uzupełniać wiadomości autora biblijnego odnośnie do tego, w jaki sposób 
to czy tamto wydarzenie przebiegało. Autor biblijny będzie w tym wypadku zdany na własne, często 
nieścisłe informacje, oparte na tym, co wyczyta w kronikach lub dotrze do niego z być może wielowie-
kowego, niekiedy mocno zniekształconego przekazu ustnego, donoszącego o tym wydarzeniu niekiedy 
w kilku rozbieżnych wersjach. Charyzmat natchnienia nie podszepnie pisarzowi biblijnemu, które z krą-
żących opowiadań jest bardziej ‘historyczne’. Zaspokajałoby to wprawdzie ludzką ciekawość, ale nie 
przyczyniłoby się do tego, o co jedynie chodzi objawiającemu się Bogu: by człowieka pouczyć [po-
uczenie biblijne: zamierzone] o swej zbawczej PRAWDZIE, czyli o swej wciąż niezmiennej WIERNO-
ŚCI raz Ludowi swojemu zaofiarowanej MIŁOŚCI. Oto zarazem treść hebrajskiego ‘émet. 

Do tak przedstawionych wniosków dochodzimy już na podstawie teoretycznej analizy charyzmatu 
natchnienia biblijnego, z chwilą gdy dołączał się on do charyzmatu objawienia prorockiego. Potwier-
dzeniem słuszności takiego wnioskowania staje się również wczytanie się w już gotowe Pismo święte 
jako w Księgę Bożego Objawienia. Nietrudno zauważyć, że Bóg pozostawił Izraela nietkniętym we 
wszystkim, co dotyczy jego ‘świeckich’ wiadomości. Natomiast do niebywałych wyżyn, którymi karmi 
się również chrześcijaństwo, wyniósł wizję teologiczną Izraela, czyli jego teologiczną [prorocką] OCE-
NĘ wydarzeń – tak teraźniejszych, jak przeszłych oraz przyszłych. 

Mając to na uwadze, nie zgorszymy się stwierdzeniem, że Izrael patrzył na całokształt zjawisk życia 
ludzkiego i przyrody jako dziecko swojego czasu. Co więcej, Izrael miał o nich wyobrażenia dosyć pry-
mitywne, nierzadko wręcz błędne z naszego punktu widzenia. Poglądy te podzielali również autorowie 
biblijni. A jednak te właśnie, tak bardzo nieporadne wyobrażenia, stały się niezastąpionym tworzywem, 
które posłużyło Bogu do przekazania Izraelowi – oraz nam – objawienia siebie samego, i swego 
zbawczego zamysłu. 

Zresztą trudno byłoby Bogu sprawić, by autor biblijny przemawiał nagle językiem np. ‘naukowym’ 
kończącego się 20 w. po Chr.! Naukowy język dzisiejszej epoki byłby niezrozumiały dla ówczesnego 
Izraela. Co ważniejsze jednak, język ten bardzo prawdopodobnie nie przyczyniłby się w niczym do lep-
szego ukazania tego, o co wciąż jedynie chodzi objawiającemu się Bogu: by przedstawić [objawić] Sie-
bie w swej stałej WIERNOŚCI raz z człowiekiem zawartemu Przymierzu [‘émet] i jego wezwaniu do 
wspólnoty życia i miłości z Sobą. 

Pouczenia biblijne w sprawach przyrodniczych 
Możemy więc spokojnie przyjmować, że autorowie biblijni mogli być przekonani, iż np. firmament 

jest sklepieniem metalowym, odgradzającym wody górne od wód dolnych. Izraelici, a również autor bi-
blijny, patrzą na zjawiska przyrodnicze tak, jak się one przedstawiają zmysłom. Pouczenie biblijne o 
Bożej Prawdzie, czyli Wierności Boga zbawczemu zamysłowi, nie narusza w niczym przekonania auto-
ra – również tego wyrażonego w Księdze biblijnej, że np. światło powstało w pierwszym dniu, a słońce i 
księżyc [źródło wydające światło!] dopiero w czwartym dniu. Pouczenie biblijne, wraz z ściśle z nim 
związaną gwarancją PRAWDY Objawienia, będzie natomiast dotyczyło tego, ‘że’ światło, słońce, księ-
życ – są stworzone, i że wobec tego NIE należy się im kult boski. Dalej zaś będzie stąd wynikało, że 
wobec tego człowiek podlega nie im, a Bogu; oraz że człowiek, choć sam także stworzony, panuje prze-
cież nad nimi w charakterze żywego Obrazu Elohim względem całego świata. 

Pouczenia biblijne w opisach historycznych  
Podobnie przedstawia się sprawa z wiadomościami ‘historycznymi’ Biblii. Pisarze biblijni zamie-

rzają wprawdzie opisywać ‘dzieje’. Ich twierdzenia, również te zagwarantowane – PRAWDY Objawie-
nia, będą niejednokrotnie dotyczyły szeregu wydarzeń z historii. Mimo to autorom biblijnym nie będzie 
chodziło o pisanie ‘historii dla historii’. Toteż ich twierdzenia [pouczenie biblijne] z zasady nie będą do-
tyczyły sposobu, w jaki wydarzenia te przebiegały. Tego autor biblijny najczęściej sam też nie wiedział, 
a Pan Bóg nie musiał uzupełniać jego fragmentarycznych wiadomości, ani też tego zwykle nie czynił, 
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jak to wynika z analizy coraz to innych fragmentów Pisma świętego. 
To tłumaczy nieścisłości historyczne licznych opisów biblijnych. Przykładem tego są np. dublety, 

czyli przedstawianie tych samych wydarzeń w kilku różniących się wersjach, których często nie sposób 
uzgodnić. W pewnych jednak wypadkach Bóg musiał uzupełnić wiadomości ‘historyczne’ autora biblij-
nego, jeśli miał pozostać Wierny swemu zbawczemu zamysłowi. Tak było wówczas, gdy jakiś fakt speł-
niał rolę jednego z węzłowych ogniw realizującego się w czasie – zbawczego zamierzenia. Dokładniej-
sze przyjrzenie się stylowi Bożego Objawienia z jednej, a badanie gotowych Pism świętych z drugiej 
strony prowadzi jednak do wniosku, że Bóg nie dopełniał wtedy fragmentarycznych wiadomości pisarza 
biblijnego w aspekcie szczegółów sposobu, w jaki opisane wydarzenia przebiegały. Uzupełniał nato-
miast wiadomości dotyczące samego faktu, ‘że’ wydarzenie to istotnie miało miejsce. 

Stąd też autor Rdz 3 nie będzie wiedział nawet tego, przeciw któremu właściwie Przykazaniu pierw-
szy człowiek zgrzeszył. Bóg musi natomiast zaangażować PRAWDĘ swego Objawienia co do przeka-
zanego przez autora biblijnego samego faktu, ‘że’ grzech ten rzeczywiście zaistniał. W razie potrzeby 
Bóg musiałby wówczas uzupełnić wiedzę autora biblijnego w związku z pewnymi niezbędnymi szcze-
gółami. Poza tym jednak Bóg pozostawia wiedzę autora nie naruszoną, tzn. fragmentaryczną i niepełną. 
Nic dziwnego, że autor przedstawi ten fakt tak, jak go na to było stać. Autor nakreśli go w tym wypadku 
jako prototyp grzechu w ogóle, tzn. decydujący wybór pomiędzy życiem a śmiercią, dobrem a złem, 
między pójściem za Bogiem PRAWDĄ jako pełnią ŻYCIEM obdarzającej MIŁOŚCI – a pójściem za 
bogiem rzekomym, którego ‘działanie’ przejawi się jako pozbawienie człowieka uczestnictwa w tejże 
życio-dajnej miłości, czyli w ściągnięciu do NIE-życia i NIE-miłości. 

Przy opisywaniu faktów, do których autor biblijny nie mógł dojść inaczej, jak tylko poprzez obja-
wienie, autor mógł posłużyć się w pewnej chwili szatą literacką ‘na pozór historyczną’. Nie wie on za-
zwyczaj nic dokładniejszego na temat sposobu, w jaki wydarzenie to przebiegało. Mimo to posiada 
transcendentną pewność, ‘że’ wydarzenie to rzeczywiście miało miejsce. Dowiaduje się o tym z pozna-
nia prorockiego [objawienia]. Poznanie prorockie prowadzi jednak do odkrycia tylko samego wydarze-
nia, nie dostarczając poza tym żadnych jego dokładniejszych szczegółów. Żeby wówczas wyrażać się 
mimo wszystko poglądowo i zrozumiale, musi się autor uciec do przyobleczenia owego faktu w szatę 
barwnego opowiadania, by dzięki temu przekazać przynajmniej sam rdzeń wydarzenia. Wydarzenie rze-
czywiście miało miejsce, a jedynie autorowi biblijnemu nie wiadomo nic bliższego na temat jego szcze-
gółów. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że opowiadanie biblijne będzie nosiło szatę słowną ‘na po-
zór’ historyczną, mimo iż sam opisany fakt nie tylko nie jest wydarzeniem ‘na pozór’, ale co więcej, 
sam Bóg, w imię WIERNOŚCI swemu zbawczemu zamysłowi gwarantuje swą PRAWDĄ, że miał on 
rzeczywiście miejsce (np. fakt stworzenia; grzechu pra-rodziców; obietnicy odkupienia; itd.). 

Objawienie osobowe – Obrazy pomocnicze 
Warunkiem zrozumienia myśli Bożej wyrażonej przez autora biblijnego jest właściwe zrozumienie 

samego w ogóle objawienia. Objawienie Boże nie polega na zakomunikowaniu pewnych wiadomości, 
np. z dziedziny historii, ani nawet teologii – dogmatycznej czy moralnej. Objawienie Boże jest Bożym 
przedstawieniem Siebie samego swemu Ludowi, żeby Lud ten wiedział, z KIM ma do czynienia i o co 
objawiającemu się Bogu chodzi, czyli objawienie Jego zbawczego zamysłu. 

Najłatwiej pojąć, czym jest ‘objawienie’, gdy odwołamy się do odniesień między dwojgiem kocha-
jących się osób. Sam zresztą Bóg mówi w Piśmie świętym o sobie raz po raz jako o OBLUBIEŃCU 
swego Ludu Izraela, uważając Izraela za ‘Pannę Izrael’, ‘Pannę Syjon’, ‘Córę Jeruzalem’ itp. Konse-
kwentnie niewierności Izraela, jego ciągła apostazja, określane są w Księgach biblijnych mianem ‘cu-
dzołóstwa’. Chodzi wtedy zawsze o I Przykazanie. W każdym razie nie tyle o grzechy przeciw VI czy 
IX Przykazaniu, lecz o samą podstawę Przymierza Izraela z Bogiem. Oblubieńczy związek Jahwe ze 
swym Ludem pozwala zrozumieć ‘ZAZDROŚĆ’ Jahwe, ilekroć Izrael łamie Przymierze zawarte z Ja-
hwe, gdy „chodzi za innymi Elohim [bogami]” itd. Jahwe jest wówczas ‘zazdrosny’. Z jednej strony nie 
istnieje przecież żaden inny ELOHIM [bóg]. On sam jest Bogiem Żywym, obdarzającym Życiem, które 
całe jest Miłością. Z drugiej strony, podążając mimo wszystko za innymi, ‘cudzymi’ Elohim, tzn. osta-
tecznie za odwiecznym kusicielem Bożego żywego Obrazu: szatanem, „ojcem kłamstwa i mordercą od 
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początku’” (J 8,40nn), ludzie wyzbywają się do reszty uczestnictwa w prawdziwej, ŻYCIO-dajnej MI-
ŁOŚCI, stając się w ostatecznym rozrachunku tak samo ‘MARNOŚCIĄ-NICOŚCIĄ’ [hebr. hébel], jak 
MARNOŚCIĄ-NICOŚCIĄ są te ‘inne’ Elohim (por. np. Jr 2,5; 2 Krl 17,15). 

Zakochani niewątpliwie ‘poznają siebie nawzajem’ z biegiem czasu, czyli dowiadują się za jakiś 
czas wiele o sobie – nawet w sensie poznania teoretycznego. Poznanie to będzie oczywiście podbarwio-
ne uczuciem przylgnięcia do siebie nawzajem. Mianowicie w miarę jak oboje ‘chodzą’ ze sobą, jedno i 
drugie ‘wie’ coraz więcej o tym drugim i może o nim godzinami opowiadać, zwykle z dużym ładunkiem 
emocjonalnym. 

‘Poznanie’ to różni się znacznie od poznania w sensie teoretycznym. Zakochani nie urządzają sobie 
systematycznych ‘wykładów’ na temat czy to cech swego charakteru, czy swoich uzdolnień, składu che-
micznego swego ciała itd. Oboje po prostu ‘są ze sobą’. Przez stałe obcowanie ze sobą poznają nawza-
jem swój sposób myślenia, zauważają, co tego drugiego cieszy, uzgadniają swoje myślenie i poglądy, 
zaczynają kochać te same cele. Wszystko to dzieje się bynajmniej nie ze względu na racje przede 
wszystkim teoretyczne, które by za taką zgodnością przemawiały. Do zharmonizowania myśli dochodzi 
dlatego, że oboje się po prostu lubią i są ze sobą coraz bardziej związani uczuciowo. Oboje pragną prze-
bywać stale ze sobą, a nawet chcieliby ‘wejść’ w siebie nawzajem, bo miłość prowadzi do stawania się 
różnostopniowym „dwoje JEDNYM ciałem”. 

Tak dokonuje się u dwojga zakochanych proces objawiania się sobie nawzajem: objawienia w tym 
wypadku OSOBOWEGO. Równolegle do tego dokonuje się odsłanianie sobie nawzajem coraz głęb-
szych tajemnic, do których nikt dotąd nie miał dostępu. Może się to odbywać nawet bez słów, lub przy 
użyciu niewielu słów, mimo że i wtedy będzie chodziło o ‘objawianie się’ sobie w najprawdziwszym 
znaczeniu. Wyciszeniu zbędnych słów towarzyszy atmosfera pogłębiającego się zaufania i zawierzenia 
sobie, które prowadzi do spoczęcia w sobie nawzajem wśród uszczęśliwiającego milczenia, przy wzra-
stającym życzeniu sobie dobra, które otwiera się na życie wieczne. 

Należy dodać, że jest to tylko jeden ze sposobów objawiania się sobie kochających się osób. Innym 
sposobem jest rzucenie się w wir pracy i poświęcenia: z miłości dla ukochanej osoby i by zapewnić jej 
jakieś ważne dobro, opromienione Bożym ładem Przykazań i życia wiecznego. Czyn miłości staje się 
wtedy mową miłości w nie mniejszym stopniu, co mowa słów. Gest ofiarnej miłości ma zadokumento-
wać, że słowa o miłości nie są jedynie czczym dźwiękiem. Kochającego stać na ofiarę, która staje się 
przypieczętowaniem prawdziwości słów o miłości, jaka wiąże oboje. 

Podobnie jak w przypadku zakochanych, dokonuje się objawienie Boga wybranemu człowiekowi 
nie teoretycznie, a osobowo. Bóg ma oczywiście niezliczone sposoby ukazywania się człowiekowi. Tym 
samym Bóg mógł dać człowiekowi wyraźnie do zrozumienia, jakim jest, co Mu się podoba, czego wi-
nien unikać. Ponieważ jednak Bóg jako Duch Czysty jest niewidzialny, niedotykalny, nie ma ‘ust’, ob-
jawienie siebie w swej zbawczej miłości względem człowieka przebiega najczęściej duchowo. Miano-
wicie Bóg sprawia, że wybrany człowiek (np. Prorok, autor biblijny) zaczyna Go coraz lepiej rozumieć 
(umysłem, sercem), wczuwa się coraz głębiej w Jego pragnienia, widzi dokonującą się rzeczywistość 
coraz bardziej tak, jak na nią patrzy i ją ocenia objawiający się Bóg. Taką najczęściej drogą dochodzi 
wybrany człowiek do poznania z ‘objawienia’. Rzecz jasna, od objawiającego się Boga będzie zależało, 
jaki aspekt Siebie w swej PRAWDZIE-WIERNOŚCI względem swego Ludu ów człowiek ‘zobaczy’ 
(zrozumie). Bóg rozplanował swoje Objawienie na poszczególne epoki, aż da ‘poznać’ Siebie w pełni w 
Jezusie Chrystusie, w którym Bóg będzie mówił o sobie i ujawni siebie w swym zbawczym zamyśle, 
sam osobiście będąc równocześnie Bogiem i Człowiekiem. 

Ponieważ tak pojęte objawienie osobowe dokonuje się przede wszystkim drogą rozważań nad Bo-
żymi ingerencjami w dzieje Izraela i człowieka, nie będzie ono w zasadzie zbiorem objawionych ‘wia-
domości’ (tzw. ‘prawd’: w nie-biblijnym znaczeniu), nawet z dziedziny teologii. Innymi słowy Bóg nie 
objawia o sobie żadnych ‘prawd’, które by były czymś pośrednim: między Nim samym, a człowiekiem; 
i ‘w’ które człowiek winien by najpierw uwierzyć, by tak dotrzeć do samego Boga. Jak zakochani nie 
urządzają sobie wykładów naukowych odrębnie na temat np. swego mózgu, serca od strony biologiczno-
fizjolo-gicznej itd., tak również Bóg nie objawia ‘o sobie’ żadnych ‘prawd’. Ma On do objawienia coś 
znacznie większego i ważniejszego. Objawia SIEBIE – takim jakim JEST, tzn. w swej zbawczej 
PRAWDZIE. W takim mianowicie znaczeniu język biblijny używa wyrażenia ‘émet [PRAWDA-
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WIERNOŚĆ]. Jest to historycznie sprawdzalna WIERNOŚĆ Boga – raz w stosunku do człowieka obra-
nemu stylowi postępowania. Objawienie osobowe będzie zatem ujawnianiem człowiekowi tego, jak bar-
dzo Bogu zależy na jego zbawczym dobru. Jest ono przede wszystkim przynagleniem i ORĘDZIEM do 
wzajemności człowieka względem swego Boga ze względu na to, że jedynie On – Bóg, jest stwórczy w 
swej ŻYCIO-dajnej MIŁOŚCI. 

W taki dopiero sposób Prorok, względnie autor biblijny, dochodzi drogą dalszych rozważań, wspo-
maganych dalszym oświeceniem, jakiego Bóg udziela dla zbawczego dobra swego Ludu, do wniosku, 
że Bóg nie mógł być innym poprzednio, ani też nie może być innym kiedyś, w dalekiej przyszłości. Że 
wobec tego Bóg był stwórczy w swej zbawczej miłości już na pra-początku. Że zatem nie On – Bóg, 
lecz człowiek pokrzyżował Boży zamysł. Gdyż obecny świat, pełen bólów, klęsk i nieszczęść, nie zga-
dza się z radosną rzeczywistością tego, jakim Bóg jest niezmiennie od zawsze w odniesieniu do czło-
wieka. Ale też, że wobec tego ten Bóg nie mógł pozostawić człowieka na pastwę potęgi tego który jest 
ZŁY i który go uwiódł. Że Bóg z całą pewnością musiał dać już pierwszemu człowiekowi perspektywę 
nadziei, która zrealizuje się w pełni z całą pewnością, chociaż dopiero kiedyś, w na razie bliżej jeszcze 
nie określonej przyszłości, mimo iż nadzieja ta staje się już teraz aktualną rzeczywistością – ze względu 
na raz po raz powtarzające się zbawcze ingerencje tegoż kochającego i nieustannie stwarzającego: JA-
HWE. 

Docieranie w Piœmie œwiêtym do PRAWDY [‘émet] Bo¿ego Objawienia 
Bóg, który zaangażował się w swej PRAWDZIE-WIERNOŚCI w proces pisania Ksiąg biblijnych, 

kierował też prawidłowym rozwojem rozważań być może całych pokoleń Mężów Słowa, których obie-
rał na przekazicieli swego Objawienia. Nietrudno jednak zauważyć, że wspomniane ‘rozważania’, które 
są zwyczajną drogą osobowego objawiania się Boga, w zasadzie nie prowadzą do odtworzenia szczegó-
łów dotyczących sposobu, w jaki odbył się ten czy ów, skądinąd niewątpliwie ‘objawiony’ fakt. 

Toteż gdy Prorokowi, względnie pisarzowi biblijnemu, przyjdzie pisać o ‘odkryciu’, do jakiego do-
szedł w swych rozważaniach [objawienie Boże], posłuży się w końcu obrazami zaczerpniętymi z śro-
dowiska, w którym żyje. ‘Objawienie’ nie dopowie mu zwykle żadnych szczegółowych okoliczności, w 
jakich dokonywało się, czy też dokona się w przyszłości to czy inne opisywane wydarzenie (np. z escha-
tologii; oczekiwanej epoki mesjańskiej). 

Tym samym zaś tego, o czym autor biblijny chce pouczyć i co mocą charyzmatu natchnienia będzie 
miało za sobą gwarancję Bożej PRAWDY-WIERNOŚCI, trzeba będzie w gotowym Piśmie świętym za-
zwyczaj dopiero szukać. Pomocną w odnajdywaniu Prawdy Objawienia stanie się z jednej strony zasada 
‘teologiczna’, z drugiej zaś zasada ‘literacka’ interpretacji Pisma świętego (KO, rozdz. 3). 

Mianowicie to, co jest objawione, będzie się mieściło w Piśmie świętym tylko w tych twierdzeniach, 
które mieszczą się w perspektywie zbawczej Prawdy Objawienia, czyli o ile sprawa ta będzie się wiąza-
ła z naszym zbawieniem w Chrystusie [obojętne, czy na etapie przygotowawczym, czy już po narodze-
niu Chrystusa]. Tak rozumianą perspektywę czy ocenę wszelkich wypowiedzi biblijnych nazywamy za-
sadą teologiczną interpretacji Pisma świętego i całego w ogóle Objawienia. Mianowicie już z góry – á 
priori – wiadomo, że tylko pod takim, a nie innym kątem widzenia [przedmiot formalny] Bóg gwarantu-
je na mocy charyzmatu równocześnie objawienia i natchnienia – wszelkie wypowiedzi zawarte w Piśmie 
świętym. 

Istnieje również inny, prostszy sposób docierania do Prawdy Objawienia na kartach Pisma świętego. 
Polega on na zwyczajnym, powolnym czytaniu tekstu biblijnego, z rozmodlonym zastanowieniem nad 
nim i w klimacie rozmawiania z mówiącym tu Bogiem. Czytanie to staje się rozmową z Ojcem Niebie-
skim, który na terenie Pisma świętego „wybiega z przeogromną miłości naprzeciw swych dzieci i roz-
mawia z nimi” (KO 21d.25e), udzielając im wtedy Siebie całego i obdarowując swą ŻYCIO-dajną MI-
ŁOŚCIĄ. Zdarzają się jednak miejsca trudniejsze, w których Prawda objawiającego się Boga nie narzu-
ca się czytającemu od razu i w sposób nie podlegający wątpliwości. W takich sytuacjach trzeba sobie 
dopomóc w docieraniu do Prawdy objawiającego się Boga w oparciu z kolei o zasadę literacką interpre-
tacji Pisma świętego – poprzez poznanie gatunku literackiego użytego w danym fragmencie biblijnym. 
Jest to niekiedy jedną z zasadniczych, a zarazem niewątpliwie naukowych metod docierania do myśli-
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intencji autora Księgi biblijnej, która prowadzi do spotkania z myślą-intencją-zamierzeniem samego 
Boga. 

W razie zaś wątpliwości, czy znajdujemy się na właściwym tropie odkrycia Bożej myśli ‘zakodo-
wanej’ na kartach Pisma świętego, trzeba zasięgnąć rady w Tradycji dogmatycznej, dotyczącej znacze-
nia danego tekstu [czyli niekoniecznie tradycji literackiej: tradycja ‘literacka’ przypisuje np. Mojżeszo-
wi napisanie Pentateuchu]. Tradycja [dogmatyczna] daje mianowicie pewność co do poprawnego RO-
ZUMIENIA tekstu biblijnego. Jej wyraźnym i autorytatywnym wykładnikiem jest Urząd Nauczycielski 
Kościoła (KO 8d.g; 9c). Rozumie się, że prócz tego trzeba przy interpretacji Prawdy Objawienia zważać 
na całokształt Pisma świętego, uwzględniając zwłaszcza fakt jego stopniowego narastania. Bóg objawia 
się ten sam na początku, co i w późniejszych epokach, ale człowiek nie nadążał za Nim w przyswajaniu 
sobie Prawdy objawiającego się Boga. Jest zresztą rzeczą niemożliwą, by Boga poznać wyczerpująco. 
Poznajemy Go jedynie fragmentarycznie, o ile Bóg jest zbawczą Wiernością dla nas. Nigdy zaś, nawet 
w niebie, nie poznamy do końca tajemnicy samego w sobie Boga w pełni Jego Życia i Miłości. 

§ 2. Źródła wiadomości Izraela z ‘prehistorii’ 

Przeszłoœć i przyszłoœć w wierze Izraela 

Żaden naród nie wytęża wzroku tak tęsknie w kierunku przyszłości, jak Izrael. Niegdyś otrzymał on 
Boże obietnice co do przyszłości. Tym samym jednak kwestią ‘życia i śmierci’ tegoż Izraela jest obiek-
tywna prawdziwość przynajmniej pewnych wydarzeń z przeszłości, których znaczenie miało stać się 
kluczowe dla dalszych jego dziejów. Tym tłumaczy się ciągłe powoływanie się na przeszłość i karmie-
nie się kontemplacją przeszłości. Teraźniejszość jest dla Izraela tylko wypadkową jednocześnie prze-
szłości – i jej pochodu ku określonej przyszłości. W teraźniejszości aktualizują się już na dziś dawne 
obietnice przeszłości, których pełne urzeczywistnienie nastąpi z całą pewnością, chociaż w bliżej jesz-
cze nie określonej przyszłości. 

Dokonuje się to m.in. na terenie kultu, w ramach cyklu świąt. Aktualny Izrael staje się tu uczestni-
kiem zawsze zbawczo działającej woli Jahwe, który niegdyś wybrał Ojców, a obecnie – poprzez spra-
wowanie kultu, dosięga w tymże zbawczym działaniu ich dzieci. W ten sposób już teraz, w łonie grzesz-
nego Izraela, wykształca się zasiew świętego nasienia przyszłości, które doświadczy na sobie pełni ob-
jawienia się tego, czym jest wybawienie Jahwe. 

Nic dziwnego, że im trudniejsza stawała się wiara w przyszłość, tym bardziej kurczowo szukała ona 
oparcia w rozważaniu Bożych dzieł przeszłości. Ręka Jahwe nie stała się bynajmniej „krótka” (Iz 59,1). 
Przecież On – Jahwe, jest Pierwszym. Ale On będzie też Ostatnim. On stworzył jako „nowe” – nie tylko 
„rzeczy pierwsze”, ale i te „ostatnie” (por. Iz 40-55). Nawet grzech Izraela nie powstrzyma Jego wierno-
ści w realizowaniu dawnych obietnic. 

Zapewne, stąd jeszcze nie wynika, iż wszystko w Biblii jest jednakowo ‘historyczne’. Nie wszystko 
w Biblii jest kroniką. Stopień ‘historyczności’ danego opisu zależy od następujących czynników: 
1. rozpiętości czasu między opowiadaniem, a opisanym wydarzeniem. 
2. sposobu w jaki opisana wiadomość dotarła do autora. 
3. jeśli wiadomość o jakimś wydarzeniu dociera do autora drogą tradycji ustnej, trzeba ponadto zbadać, 

czy istniał jakiś podmiot (np. grupa etniczna, religijna, ewentualnie cały naród na określonym tere-
nie), która była autentycznym przekazicielem tej wiadomości. 

Trzeba sobie z góry powiedzieć, że sam w sobie charyzmat natchnienia w niczym nie narusza nieraz 
bardzo złożonego procesu powstawania jakiegoś opowiadania w ciągu wieków. Co było niesprecyzo-
wane, uproszczone, nie przesądzone, nie staje się dzięki natchnieniu bardziej pewne czy sprecyzowane. 
Natomiast inspiracja biblijna oraz objawienie, które jej wciąż towarzyszy, niesie z sobą coś nieporów-
nanie bardziej istotnego: przedstawia ocenę opisanego wydarzenia ze stanowiska Boga w Jego Wierno-
ści swemu Przymierzu z człowiekiem, ukazując zarazem obecność Boga w dokonywających się dziejach 
zbawienia. 
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Piœmiennictwo ‘historyczne’ w Izraelu 
Punktem wyjściowym piśmiennictwa Izraela (również piśmiennictwa natchnionego) jest dopiero 

epoka Dawida-Salomona (przeł. 11/10 w.). Są to czasy już spokojniejsze, które pozwoliły dokonać 
pierwszego bilansu dorobku myślowego w wielu dziedzinach. Na dworze królewskim znajdują się wte-
dy urzędnicy, jest kancelaria, powstają dokumenty, redaguje się pisma. 

Z tego okresu datuje wspaniały, żywo ujęty opis działalności Dawida i Salomona. Są to dokumenty 
niewątpliwie z ‘pierwszej’ ręki, pochodzące bardzo prawdopodobnie od naocznego świadka (zwł. długi 
opis: 1 Sm 15-1 Krl 2). Ale już tutaj napotykamy niepewność autora biblijnego np. odnośnie do tego, jak 
właściwie Dawid dostał się na dwór królewski Saula. Opowiadania o tym krążyły w kilku częściowo 
sprzecznych wersjach. Pisarz biblijny nie zdołał ich zweryfikować. Pozostawił je wobec tego z uszano-
waniem w takiej postaci, w jakiej do niego dotarły. Natchnienie nie podpowiedziało mu, który z przeka-
zów jest bardziej zgodny z prawdą. Oba były prawdopodobnie uproszczeniem o wiele bardziej złożonej 
rzeczywistości. Bóg nie uznał za potrzebne, by skorygować nieścisłości zawartych w nich wiadomości. 
Ważne było, ‘że’ Dawid dostał się na dwór Saula. Jako król, Dawid odegra rolę niezastąpioną w zbaw-
czym planie Jahwe. 

Cofając się wstecz: do okresu Samuela-Saula, wchodzimy coraz bardziej w gąszcz zawiłych dzie-
jów, które doprowadziły do powstania ustroju królewskiego za Samuela. Autorowi biblijnemu nie udało 
się już stwierdzić, jak to wówczas właściwie było. Sytuacja była na pewno pogmatwana. Również tutaj 
ukazują nam Księgi biblijne rozbieżny obraz rzeczywistości. Widocznie i w tym wypadku Bóg nie uznał 
za konieczne dopełnić wiadomości ‘historycznych’ autora biblijnego. Bóg musi natomiast udzielić gwa-
rancji swej PRAWDY w związku z samym faktem, że ustrój królewski rzeczywiście zaistniał. Chrystus 
będzie potomkiem rodu królewskiego, a Królestwo Jego nie będzie miało końca. 

Cofając się bardziej wstecz, dochodzimy do epoki od Jozuego do Sędziów, których ostatnim ogni-
wem był Samuel. Niestety w chwili gdy ktoś z epoki już królewskiej (może za czasów Dawida, Salomo-
na?) przystąpił do zbierania wspomnień z tych czasów stosunkowo jeszcze nie tak odległych, nie udało 
się już odtworzyć właściwego biegu wydarzeń. Był to okres niespokojny i burzliwy, często naznaczony 
twardą walką o byt. Autorowi udało się jedynie w pewnej mierze zrekonstruować obraz Męża Bożego 
Jozuego. Reszta opisów to okruchy lokalnych tradycji z różnych części kraju i różnych okresów tej epo-
ki. Niepodobna jednak odtworzyć już całościowego obrazu ówczesnej sytuacji. 

Tylko z wielkim trudem udało się autorowi biblijnemu dostrzec mimo wszystko jakąś ciągłą linię, 
która wiąże owe fragmentaryczne wiadomości. W takich mianowicie warunkach Jahwe zrealizował 
swoje pierwsze obietnice dotyczące rozmnożenia potomstwa Abrahama i oddania Izraelitom w posiada-
nie kraju Kanaan. Poza tym Jahwe nieustannie wybawiał swój Lud z ręki nieprzyjaciół z chwilą, gdy tyl-
ko Izrael okazywał skruchę i wracał do Przymierza zawartego niegdyś ze swym Bogiem. W braku jed-
nak dokładniejszych szczegółów ucieka się autor do schematyzmu, dramatyzuje, rozbudowuje okruchy 
wiadomości w parenetyczne kazania, stosuje formuły stereotypowe itd. 

Przed epoką Sędziów mieści się okres Wyjścia Hebrajczyków z Egiptu (druga poł. 13 w.). Mimo 
większej (w porównaniu z epoką Sędziów) odległości czasowej pomiędzy okresem Wyjścia a czasami 
Dawida, kiedy to zaczęto spisywać materiały ‘historyczne’ dotyczące również tego okresu, wspomnie-
nia o tych wydarzeniach przechowały się stosunkowo bardzo dobrze. Należy to przypisać przede 
wszystkim temu, że główne epizody tego okresu opowiadano sobie nie tylko w kręgu rodzinnym, lecz 
także w środowiskach oficjalnych, np. w ramach świąt roku liturgicznego (kapłaństwo; nauczyciele Lu-
du; itd.). Z kolei jednak i tu trzeba stwierdzić niejeden brak. Brak mianowicie szczegółów wydarzeń z 
tego okresu. Znamy tylko zasadnicze zręby ówczesnych dziejów: sam fakt Wyjścia oraz fakt dojścia po-
tem całego narodu aż pod Kanaan na Stepach Moabu (Balaam: Lb 22-25). Są to zatem wiadomości tylko 
z pierwszego oraz ostatniego roku wędrówki. Reszta uległa bezpowrotnie zapomnieniu, a Objawienie 
nie uchyliło autorom biblijnym rąbka tego prawdopodobnie ciemnego okresu dziejów Izraela (por. kilka 
bardzo ogólnych, krytycznych uwag w związku z tym okresem u Proroków, np. u Ozeasza). 

Wcześniejszy okres dziejów Izraela, to epoka Patriarchów aż po czasy Mojżesza. Obejmuje ona dłu-
gi okres czasu, być może ok. 5 wieków. Wspomnienia o Patriarchach przechowywano wprawdzie pie-
czołowicie. Tym bardziej, że Izrael żył w tym okresie na niewielkim, wydzielonym obszarze geogra-
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ficznym w Dolnym Egipcie, co niewątpliwie sprzyjało dokładniejszemu przechowaniu tradycji rodo-
wych. Naród żył tam jedną zasadniczą sprawą: dziejami Ojców i obietnicy, jakiej Bóg udzielił Ojcom. 
Gdyby wspomnienia o Patriarchach zostały wymyślone dopiero w epoce królewskiej, przybrałyby cał-
kiem inną postać. Wszystko przemawia za tym, że wspomnienia te były już w dużej mierze utrwalone 
(niekoniecznie na piśmie), zanim jeszcze Izrael osiedlił się w Kanaanie. 

Dużą rolę w ich zgromadzeniu i utrwaleniu odegrał zapewne Mojżesz. Niemniej trudno tu mówić o 
‘historii’ w naszym znaczeniu tego słowa. Mamy tu do czynienia raczej z eposem o Patriarchach. Zaj-
mujące szczegóły są w dużej mierze wynikiem długowiekowej tradycji ludowej i daru narratorskiego 
‘zawodowych’ przekazicieli opowiadań o przodkach. Stąd trudno odróżnić ścisłość przebiegu wydarzeń 
od ich poglądowego opisu, powstałego w wyniku potrzeby żywego opowiadania o wydarzeniach zna-
nych tylko w ogólnikowym zarysie. W każdym razie trudno je powiązać z historią powszechną. Mamy 
przed sobą barwne opowiadania ludowe nastawione na interesujące szczegóły. 

Mimo to nawet i te, tak bardzo niedoskonałe opisy (jeśli chodzi o ich wartość ‘historyczną’) stają się 
niezastąpionym tworzywem, na którym autor biblijny ukaże całkiem od nowa rozpoczętą realizację Bo-
żego zbawczego zamierzenia względem Rodziny Ludzkiej. Sam w sobie jednak charyzmat natchnienia 
nie zmienił w niczym fragmentarycznego i nieścisłego charakteru opowiadań, jakie zapis swój znalazły 
w Księgach biblijnych. 

Czy objawienie pierwotne? 
Jeżeli w ocenie ‘historycznej’ wartości opisów biblijnych cofniemy się jeszcze bardziej do tyłu, 

znajdziemy się w obrębie pierwszych 11 rozdziałów Genesis, określanych mianem ‘pre-historii’ biblij-
nej. Pomijając rozdziały Rdz 4-11, które przechowały być może wspomnienia o niejednym ‘historycz-
nym’ wydarzeniu (w znaczeniu zbliżonym do naszego pojęcia ‘historii’), uwagę naszą zwracają rozdzia-
ły Rdz 1-3. 

Jest pewne, że Bóg musiał ‘objawić’ Siebie i zamysł swego Przymierza miłości już pierwszym lu-
dziom. Nie ma człowieka istniejącego poza zasięgiem zbawczego planu Bożego. Odpowiedzią pra-
rodziców na to objawienie, określane mianem ‘objawienia pierwotnego’, była wiara i ich zawierzenie 
objawiającemu się Bogu. Dziedzictwo wiary przekazali pierwsi rodzice z całą pewnością swemu potom-
stwu, mimo iż w międzyczasie zaistniał ich grzech. Depozyt ich poznania Boga wzbogacił się jednak w 
międzyczasie dzięki narastającemu doświadczeniu ich własnego przeżywania Boga, który wciąż szukał i 
nadal szuka dróg dojścia do człowieka, również upadłego. W ten sposób dalsze pokolenia otrzymały ob-
jawienie pierwotne w postaci częściowo wzbogaconej, a częściowo niewątpliwie uszczuplonej. Tak 
kształtowała się stopniowo tradycja Objawienia pierwotnego. 

Coraz bardziej rozprzestrzeniający się grzech pociągał za sobą nie tylko upadek moralny, ale utrud-
niał poznawanie Boga w Jego zbawczej Prawdzie. Ludzkość przeżywała okresy wielkich upadków i da-
leko posuniętego wypaczenia pojęcia Boga na skutek systematycznego odchodzenia od Niego. Jest rze-
czą znamienną, że Pismo święte świadczy wprawdzie z naciskiem, że Bóg objawił się pierwszym rodzi-
com. Ale z nie mniejszym naciskiem stwierdza, że Bóg zaczął objawiać Siebie i swój zbawczy zamysł 
całkiem od nowa Abrahamowi oraz że to nowe objawienie podejmował raz po raz na nowo również na 
przestrzeni dalszych dziejów Izraela – aż do objawienia się w pełni w Osobie Chrystusa. Dopiero dzięki 
temu właśnie, całkiem nowemu Objawieniu, Izrael stał się tym, czym jest. Z jednej strony kulturowo za-
cofany i zawsze pogardzany jako naród, przerasta wszystkie inne narody dziedzictwem otrzymanego 
Bożego Objawienia, umożliwiającym mu jedyną w swoim rodzaju wizję Bożo-ludzkiej rzeczywistości. 
Tego zjawiska nie da się wytłumaczyć ‘objawieniem pierwotnym’ w tym znaczeniu, jakoby się ono 
przechowywało w nieskażonej postaci w jednej, wybranej linii genealogicznej, prowadzącej od Adama 
do Abrahama. Jedynym punktem wyjścia pozwalającym wytłumaczyć religię Izraela, jest całkiem od 
nowa rozpoczęte objawienie, jakim Jahwe obdarzył Abrahama. 

Uświadomienie sobie tego nasuwa zasadniczy wniosek: opis ‘prehistorii biblijnej' nie opiera się na 
przekazach tradycji ‘pierwotnej’! Tkwi on korzeniami dopiero w tym objawieniu, jakim zaszczycony 
został całkiem od nowa Izrael. Stwierdza to zresztą bez zażenowania sama Biblia: że Abraham został 
powołany z środowiska politeistycznego. Tym samym zaś i on był pierwotnie bardzo prawdopodobnie 
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politeistą (Joz 24,2n; Ez 16,1nn). 

Od stworzenia do Izraela 

Jeżeli więc opisy z prehistorii biblijnej nie pochodzą z objawienia pierwotnego, należy zbadać roz-
piętość czasu pomiędzy zaistnieniem pra-człowieka, a Izraelem z 10 w., kiedy to zaczęła powstawać li-
teratura biblijna. Jakie tu istniały możliwości przekazania opowiadania o wydarzeniach z prehistorii? 
Odpowiedź jest jednoznaczna: odstęp czasu, o który tutaj chodzi, jest niewymiernie długi. Przekazanie 
tak szczegółowej tradycji, tzn. dotyczącej takich szczegółów, o jakich mówi np. opis o raju, jest czymś 
zawieszonym w powietrzu, tzn. jest nierealny. 

Dawniej, gdy sądzono, że od Adama do Chrystusa upłynęło tylko ok. 4000 lat, uważano po prostu, 
że naoczni świadkowie (pra-rodzice), którzy żyli przeciętnie po 900 lat, opowiedzieli o wydarzeniach z 
raju swym dzieciom. Wydawało się, że od Adama do Abrahama nie było zbyt wiele ogniw genealogicz-
nych. W chwili bowiem, gdy umierał Adam, ojciec Noego liczył już 56 lat. Gdy zaś umierał Noe, Abra-
ham liczył już 60 lat. W takich warunkach przyjęcie tradycji ‘pierwotnej’ nie sprawiałoby większych 
trudności. 

Wyniki badań naukowych prowadziły jednak do coraz bardziej jednoznacznego wniosku, że poja-
wienie się człowieka trzeba umieścić daleko głębiej w zamierzchłej przeszłości. Człowiek istnieje na 
ziemi co najmniej kilkaset tysięcy lat, a nie jest wykluczone, że nawet wiele milionów lat. Nieskażone 
przechowanie tradycji ustnej w takim ujęciu jest czymś nieprawdopodobnym. Powoływania się na ‘cud’ 
szczególniejszej Opatrzności Bożej nie można brać pod uwagę jako zasady egzegetycznej. Bóg pozwala 
działać przede wszystkim naturalnym czynnikom. Opatrzność Boża przejawia swą działalność w grani-
cach normalnych warunków. Innymi słowy za opatrznościowe trzeba przyjąć to, co po ludzku sądząc 
jest możliwe do przyjęcia jako historyczne. Bóg działa w ramach naturalnych możliwości stworzenia. 

Tymczasem w omawianym wypadku chodzi nie tylko o ilość czasu, lecz także o jakość tego czaso-
kresu. Można by sobie jeszcze wyobrazić tradycję podtrzymywaną przez kilka tysięcy lat, zwłaszcza 
gdyby jej treść była zanotowana w dokumentach, gdyby jej przechowaniem zajęła się określona grupa 
ludzi, a nad jej czystością czuwał zorganizowany zespół w rodzaju Urzędu Nauczycielskiego. Tego nie 
da się jednak powiedzieć o czasach prehistorii, zwłaszcza jeśli rozpiętość czasu między opisem, a opisa-
nym wydarzeniem będzie obejmowała kilkadziesiąt tysięcy lat, albo i znacznie więcej. Innymi słowy 
wszelka forma tradycji pierwotnej w wyżej wymienionym pojmowaniu nie ma punktu zaczepienia, nie 
mówiąc już o tym, że samo Pismo święte nie powołuje się na tradycję ‘pierwotną’, lecz ukazuje Abra-
hama jako całkiem nowy początek Bożego Objawienia. 

Jeżeli opisy o Patriarchach podają cyfry o długości ich życia, trzeba pamiętać, że Izraelici, podobnie 
jak w ogóle Semici, ujmują funkcję cyfr zupełnie odmiennie aniżeli my. Dla nas nie ma nic bardziej re-
alistycznego nad cyfrę. Przeciwnie zaś, dla Semitów cyfra spełnia rolę elementu na wskroś artystyczne-
go, a przede wszystkim symbolicznego. Jest zresztą pewne naukowo, że cyfry genealogii tworzą osobny 
gatunek literacki. Jego ogólny sens jest nam zwykle znany. Często jednak do dziś dnia nie posiadamy 
klucza do rozszyfrowania szczegółów symboliki każdej z osobna cyfr. Niejednokrotnie służą one po 
prostu do zapełnienia olbrzymich, niewymiernych czasokresów. W ten sposób spełniają równocześnie 
rolę teologiczną, wiążąc pierwszego człowieka z bezpośrednimi protoplastami narodu izraelskiego. Nie-
zależnie od tego, cyfry spełniają szereg innych jeszcze funkcji. 

Jakie wiêc Ÿródła? 

Z ‘źródeł’ informacji o wydarzeniach z prehistorii wykluczamy więc przede wszystkim tradycję 
pierwotną. Wobec tego przyjmujemy, że źródłem wiadomości z prehistorii jest jakieś ponowne, wtórne 
objawienie Boże, udzielone tym razem już Izraelowi. Jak jednak wspomniano, wiadomości te nie spadły 
gotowe z nieba. Objawienie oznacza tu mniej więcej tyle, że w swych rozważaniach nad podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi życia człowieka, Izrael zdołał odtworzyć pierwotne wydarzenia pod wpły-
wem objawiającego się Boga z jednej strony na podstawie doświadczalnego przeżywania raz po raz po-
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wtarzających się, potężnych wkroczeń Jahwe w dzieje własnego narodu. Z drugiej zaś strony dochodził 
do nich poprzez stałe konfrontowanie swej wiary w zbawcze działanie Jahwe z teoretyczną i praktyczną 
problematyką życia, a zwłaszcza z problemem zła. 

Ale zgodnie z tym co powiedziano, takie rozważania nie wzbogacają wcale posiadanych, czy nie 
posiadanych wiadomości Proroka czy autora biblijnego o szczegóły, a tylko przynoszą charakterystycz-
ną Bożą ocenę minionych wydarzeń. Analogiczną sytuację obserwujemy w Izraelu w odniesieniu do 
wydarzeń, jakie dokonają się dopiero kiedyś, w dalekiej przyszłości. Tak Izrael, jak przede wszystkim 
Prorocy, żyją transcendentną pewnością, ‘że’ pewne wydarzenia nastąpią. Będzie to wybawienie, jakie-
go dokona sam Jahwe. Będzie ono przerastało wszelkie dotychczasowe ingerencje Boga w dzieje Izra-
ela. Poznanie tych faktów pochodzi z całą pewnością wyłącznie z objawienia. Tego rodzaju poznanie 
jest bowiem po ludzku całkiem niewytłumaczalne. A jednak, przy całej swej pewności, Prorok jest zu-
pełnie bezsilny, gdy mu przyjdzie zejść do szczegółów celem bliższego opisania, jak się to wydarzenie 
dokona. Żeby w takich wypadkach pomimo wszystko wyrażać się zrozumiale, Prorok ucieka się do ste-
reotypowych, konwencjonalnych szczegółów z dziejów narodu. Stąd w opisach eschatologicznych u 
Proroków obrazy walk, albo też rysy np. ‘rajskiej’ atmosfery czasów mesjańskich itd. 

Podobnie ma się rzecz, gdy idzie o objawienie pewnych wydarzeń z przeszłości. Gdy Bóg zaczynał 
objawiać się Izraelowi, zastał ich umysły zapełnione bogatym światem już urobionych poglądów, któ-
rych nie sposób było wyeliminować. Co więcej, gdy Bóg objawiał Izraelowi pewne ważne wydarzenia z 
przeszłości, związane ze stopniową realizacją swego zbawczego planu, napotkał już też na określone 
ludzkie wyobrażenia na temat tejże przeszłości. Czy się wówczas dziwić, że te nieraz bardzo dziwne, 
izraelskie wyobrażenia, stają się nośnikiem i niezastąpioną szatą słowną, którą posłuży się objawiający 
się Bóg do przekazania swemu Ludowi pouczenia o zasadniczych wydarzeniach [faktach] zbawienia? 

W każdym razie nadprzyrodzona wizja przeszłości w Izraelu, urobiona pod wpływem Objawienia i 
wciąż działającego Bożego Tchnienia, splotła się w połączeniu z świeckimi wiadomościami tegoż Izra-
ela w jedną żywą całość, której owocem są w tym wypadku pierwsze rozdziały Genesis. Będę one od-
zwierciedleniem z jednej strony środowiska orientalnego, w którym obracał się Izrael oraz autor biblij-
ny. Równocześnie zaś staną się tworzywem, które umożliwi Bogu jeden raz więcej przekazanie swemu 
Ludowi radosnego posłannictwa o tym, że w swej zbawczej miłości względem Izraela i w ogóle czło-
wieka Bóg jest WIERNY, ponieważ jednocześnie jest wszechmocnym Stworzycielem. Jeśli zaś czło-
wieka, nawet upadłego, nieustannie stwarza i odnawia z nim swe Przymierze, czyni tak dlatego, że 
uczynił człowieka swoim ‘Obrazem’ na ziemi. 

Rozdział 5 

ZBAWCZE ORĘDZIE Rdz 1 

§ 1. Wstępny rzut oka na wątek myślowy Rdz 1 
Rdz 1 nosi na sobie ślad twórczości literackiej i jest odzwierciedleniem nurtów teologicznych moc-

no zaawansowanych już dziejów Izraela. Przyjmuje się, że szata literacka tego rozdziału dochodziła do 
dojrzałości w ramach tzw. Tradycji Kapłańskiej [sygnatura ‘P’ – Priesterkodex]. Skrystalizowała się ona 
w piśmiennictwie teologicznym Izraela ostatecznie prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie 6 w. 

Była to epoka ostatecznego rozprawienia się religijnej myśli izraelskiej z nieustanną pokusą, jaką 
dla Izraelitów bywało „chodzenie za bogami cudzymi”. Do rozpętania wspomnianej dyskusji przyczyni-
li się w decydujący sposób Prorocy, szczególnie zaś wielcy Prorocy anonimowi, określani w literaturze 
fachowej jako DEUTERO-Izajasz (Iz 40-55) i TRITO-Izajasz (Iz 56-66) oraz kilku innych Proroków te-
go okresu. Jahwizm autentyczny wykazywał Judejczykom, że ‘inni bogowie’ są ‘MARNOŚCIĄ’, tzn. są 
NIE-życiem dlatego, że: 

1) nie umieją wybawiać, nie wiedzą jak potoczą się dalsze dzieje i nie wiedzą, co się działo na pra-
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początku. Tymczasem Jahwe był Pierwszym i On też będzie Ostatnim. Nikt nie był z Nim, nikt Mu nie 
doradzał. A jednak On wyznaczał już naprzód bieg wydarzeń zgodnie ze swym zbawczym zamysłem. 

2) Jahwe przeprowadza zamysł swego Przymierza z człowiekiem tak skutecznie dlatego, że jest zara-
zem wszechmocnym STWORZYCIELEM. On przecież stworzył rzeczy ‘stare’. Nie ma obawy, by Mu 
miało zabraknąć mocy czy też zbawczej woli, by zrealizować swe obietnice i w przyszłości. Jahwe do-
kona tego przez stworzenie rzeczy również ‘nowych’. Taka jest mniej więcej treść zwłaszcza Iz 40-55. 

W atmosferze takiego właśnie klimatu skrystalizowało się ostatecznie opowiadanie o zbawczej, a 
zarazem stworzycielskiej miłości Jahwe względem swego Ludu. Trzeba świadomie naginać się do czy-
tania i oceniania opisu ‘stworzenia’ w wersji Kapłańskiej (P) Rdz 1 z takiego właśnie punktu widzenia. 

Innymi słowy, główny akcent opisu Rdz 1, który zwykliśmy określać jako ‘opis stworzenia’, zmie-
rza nie tyle do przedstawienia stworzycielskiej mocy Jahwe, zwanego tu z szczególnych względów ‘Elo-
him’. Cały punkt ciężkości opowiadania Rdz 1 zdąża natomiast do wykazania tego, że Jahwe jest przede 
wszystkim Wybawicielem gotowym w każdej chwili zaingerować dla zbawczego dobra swego Ludu. 
Wybawicielem zaś tak skutecznie działającym jest On dlatego, że jest po prostu wszechmocnym Stwo-
rzycielem. Jahwe jest WIERNY raz swemu Ludowi zaofiarowanemu Przymierzu Miłości i Życia, bo ma 
wszechmoc do swej dyspozycji. 

Przestawienie się na takie teologiczno-biblijne widzenie sensu Rdz 1, a potem Rdz 2-3, wyda się 
zrazu być może szokujące i nie całkiem oczywiste. Niemniej wniknięcie w myśl autora biblijnego, roz-
patrywaną w kontekście ówczesnego Izraela, żyjącego przymusowo w środowisku pogańskim [epoka 
Niewoli Babilońskiej: 586-539 i czasy bezpośrednio następujące] prowadzi do stwierdzenia, że urabiana 
w ramach nurtu Kapłańskiego myśl autora biblijnego zmierzała właśnie w tym kierunku. 

Zobaczymy to zresztą po bliższym przyjrzeniu się tekstowi przede wszystkim Rdz 1 [w Rdz 2-3 ta-
kie widzenie Orędzia opisu o raju jest tym bardziej oczywiste]. W Rdz 1 na czołowy plan wysuwa się 
wprawdzie element teologiczno-doktrynalny. Ukazana tu doktryna nie dotyczy jednak wcale w pierw-
szym rzędzie Boga jako Stworzyciela, lecz – jak zobaczymy – właśnie Boga jako WYBAWICIELA. 
Będzie tu ukazany Bóg jako „TEN KTÓRY JEST”, czyli ten Który działa zbawczo – w imię swego 
Przymierza wspólnoty Życia i Miłości z człowiekiem. 

„Niebo i ziemia...” 
Można by dyskutować nad zakresem treści zwrotu „niebo i ziemia” pierwszego zdania Rdz 1: „Na 

początku Elohim stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1). Pewne jest, że cała pierwsza perykopa (Rdz 1,2-
2,4a) jest tylko rozprowadzeniem pierwszego zdania (w. 1): że mianowicie Elohim jest Stworzycielem 
całego dzisiejszego świata wraz ze wszystkim, co można podciągnąć pod to miano. Chcąc tę myśl wyra-
zić bardziej poglądowo, uznał autor biblijny za wskazane wyłuszczyć Izraelowi szczegółowiej, że to i 
tamto, rzeczy zarówno duże, jak i małe, tzn. wszystko co tylko jest – istnienie swoje zawdzięcza Bogu. 

Autor nie chciał jednak być nudny w swym wyliczaniu. Wymienia rzeczy jako posegregowane, kie-
rując się porządkiem, jaki dostrzega w dzisiejszym, już gotowym świecie. Swoje obserwacje gotowego 
świata przedstawia jednak tak, by jednocześnie ukazać, że wszystko to powstało ostatecznie dzięki 
stworzycielskiemu działaniu Boga. 

Język hebrajski nie dysponuje wyrażeniem w rodzaju ‘kosmos’: wszechświat. Autor musiał zatem 
wyrazić to pojęcie w sposób opisowy – za pomocą zwrotu: „..niebo i ziemia”. Z porównania treści w. 1 z 
treścią dalszego opisu wynika, że łącznie wziętemu temu wyrażeniu trzeba nadać treść możliwie naj-
szerszą. Dopiero od w. 10 wyraz ‘ziemia’ oznacza ‘ląd stały’. Natomiast w wierszach poprzedzających 
‘ziemia’ jest wyrażeniem ogólnym, obejmującym na pewno również morze – i prawdopodobnie co naj-
mniej najniższą strefę nieba (atmosferę). Podobnie też określenie ‘niebo’ z w. 1 ma znaczenie o wiele 
szersze, niż począwszy od w. 8, gdzie ‘niebo’ oznacza ‘sklepienie nieba’. 

Skoro więc jedno i drugie określenie obejmuje w w. 1 treść możliwie najszerszą, najlepiej zostawić 
cały zwrot otwartym na oznaczenie również ‘nieba najwyższego’, czyli Niebieskiego Dworu [Aniołów], 
mimo iż wprost nie ma tu mowy o stworzeniu świata Duchów. Dopiero dalszy rozwój Objawienia ukaże 
wyraźniej ich istnienie. Zresztą autor biblijny przechodzi po tej bardzo ogólnikowej wzmiance o ‘niebie’ 
zaraz do drugiego tematu: ziemi. Czyni to przez zastosowanie typowej metody ‘eliminacji’ w oparciu o 
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naszkicowany kierunek Bożego działania. Z podobną metodą spotykamy się w Piśmie świętym raz po 
raz, zwłaszcza zaś w Genesis. Mianowicie począwszy od w. 2 autor nie zajmuje się więcej ‘niebem’, a 
tylko precyzuje: „Co do ziemi zaś, była ona bezładem i pustkowiem...”. 

Dzieła stwarzania 
Autor przedstawia urzekający opis zjawisk, jakie dostrzega w dzisiejszym świecie. Ogląda świat 

niejako zachwyconym wzrokiem dziecka, które staje po raz pierwszy oko w oko wobec cudu przyrody. 
Najpierw rysuje mu się nieokreślone wrażenie ogólne, z którego wyłania się stopniowo, tym razem już 
uświadomione uchwycenie omawianego zjawiska jako przynależnego do określonego gatunku. W końcu 
zaś zjawisko to otrzymuje nazwę. Tak dopiero staje się ‘gotowe’ dla człowieka, który poprzez nazwanie 
kolejnych zjawisk czy rzeczy sprawuje nad nimi władzę. Jednocześnie odkrywa siebie samego jako te-
go, który potrafi rzeczy nazwać. Taki sposób ‘stwarzania’ przypisuje autor nawet Bogu: Bóg najpierw 
określa zjawisko, wypowiada je swoim stwórczym słowem, po czym dopiero nadaje mu imię-nazwę. 

Najgłębsze przekonanie swej wiary, że wszystko w dzisiejszym świecie istnienie swe zawdzięcza 
ostatecznie Bogu, pragnie autor przedstawić bardziej poglądowo. Jednakże nie wiedział on z nikąd, jak 
świat powstawał. Objawienie też mu tu niczego nie podpowiadało. Z kolei autor dostrzega swym po-
rządkującym umysłem w dzisiejszym świecie wyraźnie zaznaczający się porządek. 

Istnieje niewątpliwie wiele możliwości zastosowania jakiegoś kryterium, żeby w dzisiejszym świe-
cie wykazać wewnętrzny ład. Nasz autor zastosował jedno z nich. Całokształt zjawisk świata sprowadził 
do kilku podstawowych faktów, ujmując je w schemat tygodnia. Tak więc obraz świata, jaki sobie urobił 
na podstawie obserwacji dzisiejszego świata, czyli swoją własną kosmologię – przedstawia on w formie 
kosmogonii. Innymi słowy porządek faktyczny dzisiejszego świata ukazuje jako porządek genetyczny 
powstającego świata. Zapewne, w ten sposób opisuje prawdę w sensie metafizycznym. A naszym zada-
niem jest spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego użył w sam raz takiego, a nie innego spo-
sobu pisania? 

Rozdzielonoœć i ruchomoœć 
Skoro więc autor biblijny nie miał przed sobą innego świata, aniżeli my, możemy na podstawie jego 

opowiadania odtworzyć drogę, na jakiej doszedł do takiego obrazu świata. Okazuje się, że autor zaczyna 
bardzo trafnie od rozróżnienia dwu na przemian po sobie następujących stanów, które trudno dokładniej 
ująć: ciemności i światłości. Przy okazji przedstawia Boga tak, jakoby nawet Bóg zdolny był działać 
dopiero wówczas, gdy zrobi się widno. 

Kluczem do wyodrębnienia dalszych zjawisk jest ich ruchomość względnie nieruchomość. Jednakże 
autor stosuje to kryterium elastycznie. Rzeczy nieruchome dzisiejszego świata widzi w trzech zasadni-
czych grupach: 

1. Sklepienie niebieskie, wraz z atmosferą. 
2. Woda. 
3. Ziemia wraz z roślinnością, pojmowaną jako naturalne uposażenie ziemi, tzn. elementy składowe 

ziemi jako czegoś ‘nieruchomego’ (rośliny nie spacerują). Rośliny z kolei dzieli na beznasienne (mchy), 
te z nasionami (zboża), oraz drzewa (owocowe). Wszystko zaś występuje w rozlicznych odmianach. 
Chodzi mu wciąż o podkreślenie, że wszystko bez wyjątku jest stworzone przez Boga. Bóg to wszystko 
nie tylko powołał do istnienia, ale zapewnił również utrzymanie danego gatunku. Stąd tak duży nacisk 
na kwestię rozmnażania. Bóg stwarza tak, że potem nie trzeba już będzie Jego szczególnej interwencji 
dla utrzymania gatunku. 

Również rzeczy ruchome udało się autorowi podzielić dosyć sprawnie. Sprowadza je do następują-
cych zjawisk: 

1. Ciała świecące: słońce, księżyc, gwiazdy. 
2. Ryby (potwory morskie i inne istoty wodne) oraz ptaki. Wszystko stale w różnych odmianach. 
3. Zwierzęta lądowe (domowe i dzikie) w różnych odmianach. Oraz ludzie rodzaju męskiego i żeń-

skiego. Ponieważ sam fakt stworzenia zdaniem autora nie rozwiązywał jeszcze zagadnienia dalszego ist-
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nienia poszczególnych gatunków, przedstawia w końcu szczególne błogosławieństwo płodności (w. 22: 
zwierzęta; w. 28: człowiek). 
W ten sposób autor biblijny ukazuje słuchaczowi i czytelnikowi wizję uporządkowanego świata. 

Sposoby wyra¿enia treœci „stworzyć” 
Jak autor miał wyrazić Izraelowi, że wszystko, co tak pięknie ukazuje, pochodzi ze stwórczej inge-

rencji Boga? Wiedział tylko tyle, ‘że’ wszystko to pochodzi od Boga. Nie wiedział natomiast nic do-
kładniejszego na temat sposobu, w jaki wszystkie te istnienia powstawały. Ani z objawienia, ani z nauki. 
Samo zaś suche stwierdzenie, ‘że’ Bóg to ‘stworzył’, wydawało mu się za mało poglądowe. 

Najprościej byłoby oczywiście ukazać moment poprzedzający zaistnienie świata. Ale to było i dla 
niego wielką zagadką, wcale nie mniejszą, aniżeli dla nas. Nie chcąc mimo wszystko mówić zbyt teore-
tycznie, skorzystał z chwytu literackiego, który powinniśmy dokładniej poznać i mu go zarazem wyba-
czyć. Mianowicie zgodnie ze strukturą ludzkiego myślenia przedstawia już gotowe rzeczy jako zachwy-
cający kontrast sytuacji przeciwnej. Inaczej po prostu nie potrafiłby mówić na temat ‘stworzenia’. I tak, 
kreśli jeden raz więcej porządek faktyczny – przez ukazanie go jako porządku chronologicznego. Nie 
ma oczywiście żadnego zamiaru kreślenia ‘historii’ powstawania świata w sensie kolejnego następowa-
nia po sobie rzeczy stwarzanych. Wiemy o tym z analizy pojęcia tak objawienia, jak natchnienia. Chce 
tylko powiedzieć jeden raz więcej, że wszystko co opisuje, powstało z Bożej interwencji. Taki, a nie in-
ny sens, mają wyrażenia, że tych rzeczy jeszcze ‘NIE było’, że były one ‘NIE-rozdzielone’, ‘NIE-
uporządko-wane’. Znaczy to, że ich tym samym po prostu NIE BYŁO. Okazuje się, że i my nie odbie-
gamy od takiego sposobu myślenia. My także mówimy, że Bóg stworzył ‘z’ niczego. A przecież ‘nico-
ści’ nie da się nawet pomyśleć, ani jej sobie wyobrazić. 

Taki właśnie sens mają wyrażenia: „bezład i pustkowie” [hebr.: tôhű wâ-bôhű], „ciemność”, „toń 
wód”, „rozdzielenie”. Wszystkie te wyrażenia razem wzięte składają się na pojęcie biblijnego ‘chaosu’. 
Autor doszedł do tych pojęć całkiem logicznie na podstawie obserwacji dzisiejszego, już istniejącego 
świata. Co nas upoważnia do takiego wnioskowania? 

1. Zwróćmy uwagę na zjawisko ‘wody’. Wodę spotykamy ‘pod’ ziemią, kopiąc studnię; ‘na’ ziemi 
– w postaci rzek i źródeł; wystarczy biec odpowiednio daleko, by dojść do morza, jeziora. A wreszcie 
wodę spotykamy ‘ponad’ ziemią – w postaci deszczu. Wszystko to nasuwało prosty wniosek: że woda 
znajduje się widocznie również nad mocnym, potężnym sklepieniem nieba, skąd spada w postaci desz-
czu. A zatem wszędzie jest pełno ‘wody’. Ówcześni ludzie sądzili logicznie, że wszystkie te wody łączą 
się gdzieś w jakimś wspólnym zbiorowisku. A w każdym razie zjawisko ‘wody’ dawało do myślenia. 
Autor biblijny dopowiada tylko: że widocznie Stwórca zakreślił w chwili stworzenia zjawisku ‘wody’ 
ściśle określone granice, bo działanie Jahwe jest zawsze porządkujące. Ale co było ‘przedtem’? Przed-
tem wszystko było widocznie jednym zbiorowiskiem „toni wód” [hebr. techôm – w. 2), w którym mie-
ściły się rzeczy ruchome i nieruchome jako jeszcze NIE-uporządkowane. 

2. To samo można odnieść do zjawiska „ciemności” i „światłości”. Są to zjawiska ostro oddzielone 
od siebie, a przecież nieuchwytne i lotne. Światłość rodzi się każdego dnia z ciemności – i na odwrót. 
Bóg powołał światłość z ciemności. Przedtem zjawiska te były widocznie NIE-rozdzielone. 

3. Taka sama wreszcie NIE-rozdzieloność kryje się pod słowem „bezład i pustkowie” [hebr.: tôhű 
wâ-bôhű]. Treścią tego wyrażenia jest plastyczne przedstawienie myśli, że po prostu niczego jeszcze 
NIE BYŁO. Autor biblijny uważałby za straszne bluźnierstwo, gdyby ktoś Bogu przypisał stworzenie 
‘chaosu’ jako bałaganu, jako NIE-rozdzielonego i NIE-uporządkowanego tworzywa. W każdym razie 
takiej treści absolutnie nie głosi w. 1! Działalność Boża wykazuje wciąż skutki jedynie bardzo dobre – i 
uporządkowane (por. Iz 45,18). Stąd wynika, że w. 2 nie jest wcale bliższym wyjaśnieniem dla w. 1, a 
natomiast całokształt opisu zaczynającego wraz z w. 2 – jest jednym wielkim komentarzem do w. 1. 
Sam w sobie w. 1 („bezład i pustkowie”) jest tylko odskocznią literacką, czyli punktem wyjściowym w 
porządku logicznym (i nic więcej) dla dalszych rozważań. Innymi słowy chaos nie wyprzedzał kosmosu 
chronologicznie, lecz jedynie logicznie. Z takim samym tokiem myślowym spotykamy się potem w dru-
gim opisie stworzenia, na początku Rdz 2. 
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Dwa paralelne tridua 
W tak pojętym znaczeniu posługuje się autor biblijny wyrażeniem ‘chaos’ dla ukazania właściwego 

dzieła stwarzania. Innymi słowy z tak pojętego „chaosu” [jako bytu w porządku wyłącznie logicznym] 
wyprowadza Bóg swoim – dopiero teraz – stwórczym słowem, cały kosmos (jako stworzoną rzeczywi-
stość realną). Kierując się konsekwentnie przez siebie obranym kryterium podziału rzeczy zjawisko-
wych, przedstawia autor dzieło stworzenia w dwu równoległych triduach. 

Pierwsze triduum polega na dziele rozdzielania, czyli stworzeniu przestrzeni koniecznej dla rzeczy 
nieruchomych. Dokona się tego przez wprowadzenie porządku do tego, co dotąd było NIE-uporząd-
kowane – oczywiście nie w sensie realnym, lecz tylko logicznym. Drugie triduum będzie wypełnione 
zaludnieniem poprzednio zaistniałych przestrzeni – przez wprowadzenie zjawisk ruchomych. 

Wymienione tridua przebiegają ściśle paralelnie do siebie. Ale już teraz należy zauważyć, że 
wszystkich dzieł stworzonych wymienia autor biblijny 8! Dzieła te powstają jednak w ciągu dwu tridu-
ów, czyli w ciągu jedynie 6 dni. W takim ujęciu musiał on dwa różne dzieła swego opisu wtłoczyć 
gdzieś w inne dni, jeśli miał nadal utrzymać paralelizm dwu triduów. Później zobaczymy, dlaczego 
prócz sztucznie przez siebie wprowadzonego podziału zjawisk dzisiejszego świata (rzeczy ‘ruchomych’ 
i ‘nieruchomych’; itd.) posłużył się w ich przedstawieniu drugim jeszcze sztucznym chwytem literac-
kim: schematem tygodnia. 

DUCH Bo¿y – i SŁOWO Bo¿e 
Dodać jeszcze należy, że całe dzieło stworzenia sprowadza autor do stwórczej mocy DUCHA Bo-

żego, którego Tchnienie „unosiło się” nad „chaosem”; oraz do stwórczego działania SŁOWA Bożego. 
Słowo Boże idzie zawsze w parze z Duchem Bożym. Podobnie zresztą nasze ludzkie słowo staje się sły-
szalne dopiero dzięki temu, że łączy się z tchnieniem (duchem; wiatrem), wyłaniającym się z wewnętrz-
nego impulsu człowieka, stając się czynnikiem energetycznym słowa. 

W podobny sposób ukazuje autor Boga, który ze swej niezgłębionej ciszy wkracza w świat ziemski. 
Również wiele innych miejsc biblijnych przypisuje powstanie wszystkiego co istnieje zawsze łącznie 
wziętemu działaniu SŁOWA Bożego i DUCHA Bożego (np. Ps 33,6; 103, 29n; Jdt 16,14). 

A oto artystyczny schemat opisu stworzenia wg autora Rdz 1 (zob. tabela poniżej). 

Pierwsze Triduum 
Dzień Dzieło Dzieło ROZDZIELANIA 

(utworzenie przestrzeni) 
1 1 Oddzielenie światłości od ciemności (przez stworzenie światła) 
2 2 Oddzielenie wody górnej od wody dolnej  

(przez stworzenie sklepienia niebieskiego) 
3 3 

4  
Oddzielenie lądu od morza 
Wyprowadzenie z ziemi roślin 

Drugie Triduum  
Dzień Dzieło Dzieło PRZYODZABIANIA 

(zaludnienia utworzonych przestrzeni) 
4 5 Słońce, księżyc, gwiazdy 
5 6 Ryby, ptaki 
 7 

8 
Stworzenie zwierząt (ich pożywienie: rośliny) 
Stworzenie CZŁOWIEKA (jego pożywienie: rośliny) 

§ 2. Bóg niedosięgalny a przecież bliski – Monoteizm 
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Monoteizm Izraela 

Wszyscy stwierdzają zgodnie, że podstawową wartością opisu stworzenia Rdz 1 jest monoteizm. 
Nazbyt łatwo jednak się zapomina, że monoteizm Izraela – a nasz, to dwie różne sprawy. Dla nas mono-
teizm jest czymś zrozumiałym sam przez się. Monoteizm jest też punktem wyjścia w dyskusjach i w na-
uczaniu. Tymczasem dla Izraela monoteizm jest etapem końcowym długiego procesu wnikania w rozu-
mienie ich Elohim-Jahwe, który raz po raz ingerował w narodowe dzieje Izraela. 

Na podstawie teodycei i apologetyki łatwo nam dojść do poznania Najwyższej Istoty, np. za pomocą 
tzw. Pięciu Dróg, by po wykazaniu istnienia tej Najwyższej Istoty przejść następnie do statycznie uj-
mowanego faktu, że ta Najwyższa Istota, przedstawiana zwykle dosyć martwo jako Bóg istnienia, ze-
chciała się również objawić. 

Izrael przeżywa swojego ELOHIM [Boga] całkiem inaczej. Izrael mógł co prawda dojść do pozna-
nia Boga poprzez kontemplację przyrody, czyli wspinając się po Pięciu Drogach św. Tomasza. Święty 
Paweł powiada: „Od stworzenia świata niewidzialnego Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bó-
stwo, stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1,20). W rzeczywistości jednak Izrael do-
szedł do poznania – i co więcej: umiłowania tego swojego Elohim o wiele prędzej i pewniej, a zarazem 
o wiele bardziej z bliska – na całkiem innej drodze. W Izraelu nastąpiło najpierw Objawienie (a nie po-
znanie istnienia) Boga. Czyli najpierw zaistniało doświadczalne przeżywanie ich Elohim w Jego cią-
głych zbawczych ingerencjach. Dopiero w drugiej kolejności próbował Izrael nadążyć za tym objawie-
niem z kolei swoją refleksją. Tak zrodził się m.in. opis Rdz 1. 

Dwie podstawy monoteizmu 
O monoteizmie można mówić wówczas, gdy zaistnieją dwa warunki: 

1. Uznanie jednego, powszechnego Boga, Pana całego świata – z odrzuceniem wszelkich innych bo-
gów. Monoteizm nie może być zatem jedynie monolatrią (oddawaniem czci jednemu spośród wielu bo-
gów; określa się to mianem: henoteizmu = jedyno-bóstwo). 

2. Oraz gdy właściwie ustawiony będzie stosunek pomiędzy tak pojętym Bogiem, a wszystkim co jest 
poza Nim: człowiekiem oraz światem. Chodzi o zdecydowane odgraniczenie tak pojętego Boga od 
wszystkiego innego. 

Historia religii wykazuje, że ten drugi element sprawiał ludziom znacznie więcej trudności, aniżeli 
pierwszy. Tymczasem czystość pojęcia Boga zależy przede wszystkim właśnie od tego drugiego ele-
mentu. I tutaj tkwi niedościgła wartość Rdz 1. Chodzi o właściwe napięcie pomiędzy trudną do łącznego 
ujmowania: Bożą transcendencją – a Jego kondescensją (zniżeniem się; Jego bliskością). Chodzi więc o 
równowagę pomiędzy tym, że Bóg jest ponad wszystkim (czasem, przestrzenią, siłami przyrody, czło-
wiekiem itd.; zdecydowane odgraniczenie Boga od wszystkiego; oddzielenie Go; niedosięgalność Boga) 
– a Bożym zniżeniem się. Pomimo bowiem całej swej transcendencji, tenże Bóg jest wciąż bardzo bli-
ski: przyrody, a przede wszystkim człowieka, raz o raz ingerując w jego życie – zawsze zbawczo. 

Dzieje pojmowania Boga i sprawowania kultu przebiegają linią zygzakowatą: pomiędzy pante-
izmem (wszystko jest bogiem), a materializmem (nie ma Boga, istnieje tylko materia); pomiędzy moni-
zmem (uznawanie tylko jednego czynnika za ostateczny pierwiastek wszechrzeczy), a dualizmem 
(uznawanie dwu przeciwstawnych sobie czynników dla wytłumaczenia wszechzjawisk, np. pierwiastka 
dobra – i zła); pomiędzy deizmem (przyjmowanie Boga martwego-statycznego, który przy całym swym 
istnieniu nie zajmuje się światem), a emanatyzmem (mnóstwo istot pośrednich, wypływających z bó-
stwa). Rzecz znamienna, wszystkie te błędy zostały potępione nie dopiero na Soborze Watykańskim I 
(1870 r.), względnie Watykańskim II (1965 r.), lecz już też w Rdz 1. 

Jak Izrael doszedł do tego? Nie w drodze filozoficznego rozumowania, lecz przez praktyczne prze-
żywanie swojego Elohim: Jahwe. Izrael stwierdzał mianowicie, że Jahwe jest Bogiem, który potrafi wy-
kazywać swoje zbawcze działanie nie tylko na terenie Kanaanu, ale i wszędzie indziej! W ten sposób w 
świadomości Izraela dojrzewało z biegiem czasu coraz jaśniejsze rozumienie tego, że ich Jahwe – jest 
Elohim(em)  nie tylko Izraela, ale w ogóle świata – i całej ludzkości! 
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Czy Jahwe, Elohim Izraela – to ELOHIM całego œwiata 
Wyrażenie ELOHIM jest ogólne, rodzajowe. Oznacza nie tylko Boga prawdziwego, ale i bogów, i 

w ogóle wszystko, co jest boskie, nawet u ludzi. Z tego względu wyrażeniem elohim posługiwano się na 
oznaczenie Boga jako Pana przyrody i ludzkości, świata, czyli jako Stworzyciela (tak w Rdz 1). Nato-
miast JAHWEH – to Imię osobowe Boga, jako objawiającego się przez wciąż podejmowane ingerencje 
w dzieje Izraelu. Jahwe to Bóg Objawienia i dziejów zbawienia, Bóg łaski: Bóg bliski, Bóg Przymierza. 

Tenże Jahwe, jedyny Bóg prawdziwy, nie obawiał się być uznawany za ELOHIM (Boga) określo-
nego narodu! W ten sposób Bóg zniżył się i przystosował w swym Objawieniu do powszechnie wów-
czas przyjętych poglądów. Bo każdy naród, kraj – miał ‘swojego Elohim’. Ściśle biorąc, w Izraelu od 
samego początku było jasne, że ten Jahwe, który objawił się Abrahamowi, a potem Izaakowi i Jakubowi 
itd., nie może nie być Elohim(em) również całego w ogóle świata, czyli nie może nie być Elohim jedy-
nym. Objawiając się, dał się siłą rzeczy poznać jako Elohim jedynie prawdziwy. Ale pełne uświadomie-
nie sobie tego faktu potrzebowało dłuższego czasu na wyprowadzenie wniosku, że wobec tego Jahwe 
jest naprawdę Elohim jedynym. W każdym razie z biegiem czasu okazywało się coraz bardziej jedno-
znacznie, że w zestawieniu z Jahwe – inni Elohim narodowi bledną przy Nim, schodząc najpierw do 
rzędu MARNOŚCI [być może: ‘istnieją’ one, ale nie potrafią działać-wybawiać], a niedługo potem w 
ogóle do rzędu NICOŚCI [hebr. hébel = tchnienie, powiew; nic, nicość]. Innymi słowy w końcu dojrzał 
w Izraelu wniosek, że innych ‘bogów’ po prostu nie ma – i być nie może! 

Jahwe przełamuje od samego początku wszelkie ograniczenia narodowe i terytorialne. To zaś było 
istotnym czynnikiem, ograniczającym zasięg działania poszczególnych bogów. Jahwe prowadzi bez wy-
siłku druzgoczącą rozgrywkę z Egiptem (faraon to syn bogów!) i tym samym z bóstwami Egiptu (por. 
Wj 12,12!). A ponadto z elohimami Moabu, Edomu, Amalekitów, Babilonu (Balaam!). A potem – w 
ciągu dalszych dziejów – zwycięża bóstwa Asyrii, Babilonu i inne. Jahwe, Elohim Izraela, działa zbaw-
czo dla dobra swojego Ludu na coraz to innych terenach, również ‘poza’ Kanaanem! Tym samym wy-
kazuje raz po raz ponad wątpliwość swoją zbawczą potęgę ponad wszelkimi narodami i bogami. Jahwe 
po prostu przekraczał zwycięsko wszelkie ograniczenie co do miejsca czy czasu, wykazując zarazem 
swą władzę nad życiem i zjawiskami przyrody. A to dawało Izraelowi – i nie tylko Izraelowi – do my-
ślenia. 

Zadaniem Rdz 1 jest zilustrowanie Izraelowi, że ten ‘ich’ Jahwe, który ich nieustannie wybawia, 
odnawiając z nimi raz po raz i potwierdzając zawarte Przymierze (kondescensja), jest takim dlatego, że 
jest wszechmocnym Stworzycielem (transcendencja). Innymi słowy jest On nie zmieszany z przyrodą, 
światem, ani człowiekiem, gdyż znajduje się poza zasięgiem świata. Zarówno narodowe dzieje Izraela, 
jak i dzieje człowieka i świata (dzieje powszechne) mieszczą się od zawsze w jednej jedynej ręce: Ja-
hwe, który jest Elohim nie tylko Izraela, ale i całego świata. 

Izraelska kosmogonia – a poza-izraelskie opisy teogonii 

Inne narody wprawdzie również pielęgnowały bogactwo własnych opowiadań. Skupiały się one: 
1) Wokół własnego istnienia narodowego; 
2) Często zaś również wokół spraw ogólnoludzkich. 

Zwykle jednak wiążą się one z opisami pochodzenia, względnie powstania bogów oraz ich przygód (ko-
smogonia przechodzi w teogonię: stwarzanie bogów!). Najczęściej jedna i druga tematyka splatają się w 
jedną całość, np. gdy opowiadanie o założeniu narodu względnie stolicy ujęte jest w szatę opowiadania 
o stworzeniu całego świat (kosmogonia). W Izraelu coś podobnego byłoby nie do pomyślenia. Początki 
narodu są tu przedstawione zawsze bardzo wyraźnie. Nie w mglistej, nieokreślonej przeszłości, lecz w 
zasięgu sprawdzalnej historii, która dokonywała się nie tak dawno. 

Jak u innych narodów, tak w Izraelu niewątpliwie krążyły opowiadania nie tylko o powstaniu wła-
snego narodu, lecz także historii ogólno-ludzkiej. Religia Jahwistyczna nie mogła odnosić się do tych 
treści obojętnie. Co więcej, musiała zająć wobec nich aktywną postawę. Jahwizm nie lękał się wcale 
wątków narracyjnych innych narodów. Przeciwnie, przefiltrowywał je gruntownie, wydobywając z nich 
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rdzeń prawdy, którą następnie interpretował w świetle własnej, nowej wiary w Boga. Niezależnie od te-
go nie brak Izraelowi sił witalnych do komponowania nowych wątków narracyjnych. 

Można to stwierdzić szczególnie na odcinku tzw. ‘prehistorii’ biblijnej. Dzięki temu Izraelici po-
znawali jeszcze dokładniej swojego Elohim – jako wprawdzie odległego i niedosięgalnego, ale jedno-
cześnie bardzo bliskiego. Bóg Stworzyciel pozostaje tu nietknięty, nie zmieszany z przyrodą i całkowi-
cie ją przerastający. Jeżeli zaś Elohim Izraela działa w przyrodzie i w człowieku tak skutecznie, to dla-
tego, że działa w świecie, sam będąc poza światem i w pełni niezależny od świata. Natomiast na teogo-
nię, tzn. opis powstania ‘boga’ w ramach powstającego świata – nie ma w Izraelu miejsca. 

Czy Bóg jest jeden? Bliski – czy daleki? 
Należałoby wniknąć w to stwierdzenie jeszcze głębiej. Skąd bierze się tyle religii? Czy Bóg jest w 

końcu jeden, czy też bogów jest więcej? 
Na ślady boskości natrafia się tak w mikrokosmosie, jak w makrokosmosie. Wielość zjawisk i sił 

przyrody łatwo prowadzi do przyjęcia wielości w bóstwie, czyli politeizmu. Politeizm środowiska bi-
blijnego (Mezopotamii, Egiptu. Kanaanu itd.) powstaje zwykle następująco: 

1) Każdy kraj, każda rasa, każdy naród, język, czy klan, pragnął mieć jakieś własne bóstwo opiekuń-
cze. Ludzie dążą do unarodowienia swojego boga, związania go z sobą więzami krwi. Stąd lokalny, lub 
narodowy charakter politeizmu. 

2) Przez wojny, zawieranie przymierzy itd., zmienia się geografia polityczna. W ślad za tym idzie dal-
szy podział i wymieszanie panteonu. W ten sposób politeizm jest wiernym odzwierciedleniem geografii 
starożytnego Wschodu: bóstwa podzieliły ziemię pomiędzy siebie. Każde otrzymało własną domenę od-
działywania i określoną grupę wyznawców. 

3) Do tego dochodzi problem kosmosu. Kosmos jest wprawdzie jeden, ale wieloraki w swych przeja-
wach. To zaś otwiera drogę do personifikacji sił przyrody. Reszty dopełnia mitologia, szczególnie wów-
czas, gdy próbuje ona wyjaśnić te zjawiska za pomocą przygód bogów. Na samą w sobie bowiem mito-
logię można spoglądać jako na symptom pozytywny. Mitologia jest zwykle pierwszą próbą naukowego 
ujęcia spraw religii. 

Z chwilą gdy bóstwo traci cechę jedności, zatraca swoją transcendencję. Boskość staje się odzwier-
ciedleniem sił natury i tego, co ziemskie. Bóstwo ulega podziałowi: poszczególne zjawiska przyrody 
przypisuje się coraz innemu bóstwu. Prowadzi to ostatecznie do zatracenia granicy pomiędzy boskością, 
a wszystkim co jest poza nim. Bóstwo przestaje być bogiem, miesza się z przyrodą, a często zostaje po 
prostu uczłowieczone. Człowiek czyni sobie boga na swój obraz: człowieczy. Czyli: zbyt daleko posu-
nięta bliskość bóstwa z przyrodą (oraz człowiekiem) nie wychodzi mu na dobre. Zniżenie się (konde-
scensja) boga nie może się dokonywać za cenę zatracenia boskiej transcendencji. Również człowiek nie 
może być związany z Bogiem więzami aż krwi. Inaczej Bóg przestaje być Bogiem, a schodzi do rzędu 
człowieka lub czegoś jeszcze gorszego. 

Widzimy, że różnica między politeizmem a monoteizmem, to nie tylko kwestia ‘ilości’ bogów. 
Chodzi przede wszystkim o stosunek pomiędzy tym Bogiem, a wszystkim co jest poza Nim. Gdzie jest 
jasno postawiony monoteizm, tam widzimy również jasno postawioną granicę między bóstwem, a 
wszystkim poza Nim. Przeciwnie zaś, politeizm prowadzi do zamazywania granicy pomiędzy bóstwem, 
człowiekiem i przyrodą. To z kolei prowadzi do rozdrobnienia bóstwa na wiele bogów, z których każdy 
panuje nad określoną sferą działania. Politeizm wprost prowadzi do panteizmu: wszystko staje się bo-
giem! 

Politeizm prowadzi więc w efekcie do zwyrodnienia religijności. W takiej sytuacji najważniejszą 
sprawą nie jest już postawa religijna i sposób życia (moralność). Człowiek podporządkowuje sobie bo-
skość i siły boskie wedle swojej korzyści, a raczej podług swojego widzimisię. Dzieje się to poprzez ry-
tualizm – i magię. Chodzi o to, by w odpowiedniej chwili zmusić bóstwo-boga poprzez ryt, formułę ma-
giczną – do służenia swoim planom. Kto się w tym wyćwiczył, jest ‘religijny’. Grzech przestaje być 
złem moralnym, a jest schodzi do rzędu ‘pomyłki’ w zastosowaniu odpowiedniej formuły czy rytu. Jeśli 
mimo to spotykamy się na starożytnym Wschodzie z prawdziwą religijnością, to dlatego, że naturalny 
zmysł religijny i serce są silniejsze od wszelkich teorii, jakie sobie umysł wytworzył o Bogu. 
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Na tle tak pojętego, szeroko w starożytności rozprzestrzenionego politeizmu, religię Jahwistyczną 
cechuje: 

1) Z jednej strony daleko posunięte przystosowanie, czyli kondescensja: zniżenie się Boga. 
2) A z drugiej dogłębne przeobrażenie, będące wyrazem Bożej transcendencji, względnie Wszystko-

Inności Boga. 

Przystosowanie do mentalnoœci Izraela i jej przeobra¿enie 

Przystosowanie się objawiającego się Boga do ówczesnych poglądów, również religijnych, przeja-
wia się m.in. w tym, że Bóg jedyny pozwala nazywać siebie ‘Elohim[em] Abrahama’ (Hbr 11,16). Iza-
ak, syn Abrahama, poznawał tego Boga jako ‘Boga swojego ojca Abrahama’, a Jakub – jako Boga 
swych ojców: Abrahama i Izaaka. To On kazał wyruszyć Abrahamowi ze swego rodzinnego domu i wę-
drować tam, gdzie mu każe (Rdz 12,1nn). W końcu zaś Jahwe stanie się Elohim jednego narodu: He-
brajczyków – Izraelitów. Zdawałoby się, że właściwie dokładnie tak samo Moabici uważali za swojego 
boga Kamosza, a mieszkańcy Tyru i Sydonu – swego Melkarta (Wj 5,5). 

To jednak nie przeszkadza, by tenże Jahwe nie wyrażał roszczeń do władzy nad całym w ogóle 
światem (Wj 19,5). Co więcej, rzeczą niespotykaną w żadnej innej religii starożytnego Wschodu jest to, 
że Jahwe jest absolutnie nie-tolerancyjny wobec innych ‘elohim’, nie pozwalając oddawać czci żadnemu 
z nich, poza sobą samym. Jahwe, Elohim Izraela, jest Elohim niezwykle ‘zazdrosnym’! Tak poznaje 
Izrael objawiającego się mu Boga: jako Elohim jedynego – i jedynie prawdziwego, który zarazem staje 
się wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie istotne pytania człowiecze. 

Dopiero w okresie zaawansowanego już profetyzmu dojdzie do szczytowego nasilenia polemika z 
wszelkim bałwochwalstwem. Wtedy i ‘doły’ narodu izraelskiego dojdą wreszcie do zrozumienia, że inni 
Elohim nie tylko nie posiadają żadnej władzy ani zbawczej mocy, ale że ich po prostu NIE MA! Stanie 
się to zwłaszcza w epoce Deutero-Izajasza [okres Niewoli Babilońskiej: Iz 40-55], oraz Trito-Izajasza 
[czasy następujące bezpośrednio potem: Iz 56-66]. 

Mianowicie przy całym daleko posuniętym przystosowaniu się objawiającego się Boga do utartych 
sposobów myślenia swoich pierwszych wyznawców, Jahwizm wykazuje od samego początku charakter 
całkowicie odrębny i oryginalny. Wyraża się to całkiem szczególnym stosunkiem Elohim Izraela do 
tych ludzi, którymi się tak bardzo opiekuje. Mianowicie ten Bóg nie jest zrośnięty z krajem swoich wy-
znawców! 

Żeby to lepiej uświadomić swoim wyznawcom, Bóg ten każe im odbyć wędrówkę oraz pozrywać 
naturalne więzy z krajem (Rdz 12,1nn), który dotąd był nie tylko ich oparciem materialnym, ale i spo-
łecznym i religijnym. Taki sam sens w oczach Bożych spełni potem Niewola Babilońska, zburzenie 
świątyni, a nawet ‘zburzenie’ ciała Jezusowego. Równocześnie zaś tenże Bóg żąda wielkiej wiary i to-
talnego przylgnięcia do Siebie. 

Brak tu zatem jakichkolwiek więzów naturalnych, więzów krwi. Istnieje natomiast ciągła korelacja 
pomiędzy: wolnym wyborem z łaski – a dobrowolnym oddaniem; między nakazem – a posłuszeństwem; 
między obietnicą – a wiarą w jej realizację; wbrew wszystkiemu, co zdaje się jej zaprzeczać. Jest to od 
samego początku coś krańcowo innego, aniżeli politeizm, gdzie religia w zasadzie nie ma charakteru po-
stępowania moralnego i gdzie bóstwo jest ściśle związane z określonym krajem, względnie przejawem 
przyrody, albo też określoną grupą ludzi. 

A jednak ten tak inny, niezależny Bóg (transcendencja), który wybiera, nakazuje, obiecuje z pozycji 
całkowitej niezależności od tego świata, wiąże się tak ściśle (kondescensja!) z wszystkim, co dotyczy 
tegoż świata i środowiska ludzi, Jego czcicieli! Z Elohim jednej osoby (Abrahama), jednego klanu, na-
rodu – staje się coraz bardziej Elohim wszechświata – rozumie się w świadomości swoich czcicieli, któ-
rzy poznają w końcu, że jest On Elohim nie tylko ich, ale w ogóle świata. Nadal jednak pozostaje aktu-
alna nieustanna korelacja pomiędzy prowadzeniem – a oddaniem; między objawieniem – a zawierze-
niem; między miłością – a miłością, czyli między Bożą inicjatywą związania się Przymierzem z czło-
wiekiem, a dobrowolnym oddaniem ze strony człowieka i narodu. Czegoś podobnego nie obserwujemy 
w żadnej innej religii Wschodu. 
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Inne sposoby wyra¿ania transcendencji i kondescensji Boga 
Nieustanne napięcie między tak pojętą Bożą transcendencją – a kondescensją, wyraża Pismo święte 

za pomocą szeregu pojęć biblijno-teologicznych. Jednym z głównych jest pojęcie ‘Świętości’ Jahwe. 
Świętość wyraża transcendencję, niedosięgalność Jahwe, Jego ostre oddzielenie od wszystkiego, co jest 
NIE-Bogiem. Jednocześnie zaś tenże Święty Izraela wkracza nieustannie w dzieje swojego narodu. 
Dzieje się to poprzez Bożą ‘Sprawiedliwość’. Nie chodzi tu o ‘sprawiedliwość’ rozdzielczą, mocą której 
Bóg nagradza dobro a karze zło, lecz o Bożą wierność Przymierzu swej Miłości względem człowieka. 
Bóg pozostaje temu Przymierzu wierny przez sprawiedliwość wobec siebie samego [= Boża ‘émet]. 

Poza tym, Święty Izraela (Boża Transcendencja) wkracza w dzieje Izraela przez swą WIERNOŚĆ, 
określaną językiem biblijnym jako PRAWDA [= Boża ‘émet]. Prawda objawiającego się Boga przeja-
wia się z jednej strony historycznie w niezachwianej stałości zbawczej woli u samego Boga. Nawet 
grzech nie zdoła sprawić, żeby Bóg miał wycofać swoją wolę zbawienia ludzi. Z drugiej zaś strony Boża 
Wierność-Prawda przejawia się w wiernym realizowaniu zbawczego zamysłu na przestrzeni dziejów 
zbawienia. Stąd bliskość pojęć biblijno-teologicznych: sprawiedliwość i wierność, miłosierdzie i łaska – 
jako wyrazów jednej i tej samej Bożej Świętości. 

Innym wyrażeniem służącym do podkreślenia Transcendencji Boga, to pojęcie ‘CHWAŁY’ Jahwe 
[hebr.: kebôd Jahwe]. Chwała Jahwe jest wyrazem Jego niedosięgalności, która jednak ciągle szuka bli-
skości swego Ludu i towarzyszy mu – początkowo być może w formie jakiegoś niemal materialnego 
zjawiska Bożej ‘Chwały’. 

Jeszcze innym wyrażeniem, oznaczającym jednocześnie Transcendencję i daleko posuniętą konde-
scensję, to ‘OBLICZE’ Jahwe. Cóż może być bardziej osobowego, jak właśnie oblicze! Jest to ta strona 
Boga, mocą której Bóg zwraca się ku człowiekowi swą łaską. Pojęcie ‘Oblicza’ Jahwe nie jest jednak 
wcale związane z prymitywnym wyobrażeniem Boga. Nigdzie nie spotykamy jakiegokolwiek opisu, 
kreślącego wygląd tegoż Oblicza – w przeciwieństwie do wyobrażeń w politeizmie. Sam autor biblijny 
nie byłby zdolny do opisania Bożego Oblicza. Innymi słowy wyrażenie ‘Oblicze’ zachowuje całą Trans-
cendencję Jahwe, jednocześnie wyrażając bliską obecność Boga Izraela wpośród swego Ludu. 

A wreszcie tę samą rzeczywistość Boga dalekiego, a przecież bliskiego – wyrażają inne jeszcze 
określenia, jak: ‘ANIOŁ’ Jahwe (zwykle chodzi wówczas o samego Jahwe), ‘IMIĘ’ Jahwe itd. 

Można się zadumać nad tym, jak bardzo teologicznie wyważone są te wszystkie wyrażenia w Izra-
elu. ‘Teologia’ zaledwie dopiero zaczęła się tu rozwijać, a przecież już wtedy próbowała ujmować nie-
mal ‘filozoficznie’ Rzeczywistość, jaką Izrael przeżywał w swym kontakcie ze swoim Elohim na co 
dzień. 

§ 3. Bóg Stworzyciel 

Temat ‘stworzenia’ poza Izraelem – a w Izraelu 

Nie było kraju i narodu przed Izraelem, gdzie by nie opowiadano o początkach świata i ludzkości. 
Opowiadania te są zawsze przesycone wizją politeistyczną, wskutek czego ich charakter uniwersalny 
(Stwórca ‘całej’ ludzkości) schodzi praktycznie zawsze na charakter narodowościowy. 

Nie ulega wątpliwości, że opowiadania te znano dobrze również w Izraelu. Prędzej czy później Ja-
hwizm musiał zająć wobec nich jakieś stanowisko. Wynikiem owej konfrontacji jest dzisiejsze opowia-
danie Rdz 1 – o ‘stworzeniu świata’. Innymi słowy wiara w Jahwe jako Elohim, który objawił się Izra-
elowi i prowadził go przez wieki, odznaczała się tak potężnym dynamizmem, ogarniającym całokształt 
życia oraz materiału narracyjnego, że przetrawiła ona w końcu i wyraziła całkiem oryginalnie swoje za-
patrywania również na powstanie świata i ludzkości, które poza Izraelem krążyły w wydaniu zawsze po-
liteistycznym. Jednakże Izrael nie dysponował żadnym odrębnym objawieniem odnośnie do sposobu, w 
jaki powstał świat i człowiek. Z kolei zaś wykluczyć trzeba jakąkolwiek formę ‘tradycji pierwotnej’ w 
tym względzie. W takich okolicznościach Izrael był zdany na przyobleczenie tej tematyki w szatę słow-
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ną, korzystającą z budulca w dużej mierze już wypracowanego w środowisku ogólno-semickim. 
Oryginalność Izraela przejawia się natomiast w tym, że autor biblijny posługuje się tym budulcem w 

pełni swobodnie. Podporządkowuje go całkowicie swojej wszystko obejmującej wierze, nadając niejed-
nemu wyrażeniu, wypracowanemu poza Izraelem, treść nową, zdolną wyrazić nową, żywą wiarę w je-
dynego Boga – Izraela i zarazem wszechświata. Wynik jego pracy literackiej będzie wprawdzie niejed-
nokrotnie świadczył o tym, że Izrael nie zdążył jeszcze wytworzyć własnego języka teologicznego. No-
wy język i nowa terminologia jest zresztą kwestią długiego, wielowiekowego procesu krystalizowania 
się nowych pojęć i nowych treści myślowych. 

Sposoby wyra¿enia treœci ‘stworzyć’ 
Autor izraelski musiał borykać się m.in. z zagadnieniem, w jaki sposób wyrazić jedyną w swoim ro-

dzaju Bożą ingerencję, w wyniku której zaistniał świat i człowiek. Treść tę wyraził ostatecznie przy po-
mocy kilku charakterystycznych, synonimicznych zwrotów: „niebo i ziemia”, „na początku”, „bezład i 
pustkowie”, „stworzyć”. 

1. „Niebo i ziemia” 

O wyrażeniu „niebo i ziemia” mówiliśmy już wyżej. Z budowy perykopy oraz faktu, że wszystko 
począwszy od w. 2 jest tylko objaśnieniem do w. 1 („..stworzył Bóg niebo i ziemię”) wynika, że treść 
tych słów należy pojmować w możliwie najszerszym znaczeniu. „Niebo i ziemia” oznacza po prostu 
‘kosmos’, tzn. wszystko, co tylko jest. Tak pojęta treść tego zwrotu uwydatnia się jeszcze bardziej, gdy 
składniki tego wyrażenia pojmiemy jako dwa przeciwstawne krańce jednej i tej samej rzeczywistości: 
„...wszystko poczynając od nieba, a skończywszy na ziemi”. Toteż tym dokładniejszą uwagę należy po-
święcić trzem dalszym wyrażeniom, które w sumie dokładniej wyrażają treść pojęcia „stworzyć”. 

2. „Na początku...” 

Krańcowe przeciwieństwo między politeizmem, a jahwistycznym monoteizmem jawi się zaraz w 
pierwszym słowie dzisiejszej Biblii: „Na początku...”. Oto jak wygląda analogiczny opis kosmogonii 
mezopotamskiej – epopei ‘Enuma Elisz’ [‘Gdy niebo u góry...’]. Epopeja ta powstała ok. 2000 r. przed 
Chr. Przepisywano ją i komentowano aż po czasy Chrystusa. Począwszy od r. 1875 odkryto wiele jej 
kopii, co pozwoliło odtworzyć dotąd ok. 900 wierszy, tj. 4/5 całości: 

„Gdy niebo u góry nie było jeszcze nazwane [czyli: jeszcze nie istniało], a ziemia na dole nie otrzy-
mała jeszcze imienia, gdy APSU – pierwotny, ojciec bogów, oraz MUMMU-TIAMAT – matka ich 
wszystkich, toczyli swe wody wspólnym nurtem [czyli: gdy wody słodkie były jeszcze zmieszane z 
wodami słonymi = pojęcie ‘chaosu’!], gdy nie ukazały się jeszcze krzewy, ani też trzcina nie była 
widoczna, i gdy jeszcze NIE ISTNIAŁ żaden z BOGÓW, gdy jeszcze nie było żadnego imienia i ża-
den los jeszcze nie był wyznaczony, wtedy w ich wnętrzu [we wnętrzu Apsu i Tiamat] zostali 
UKSZTAŁTOWANI BOGOWIE...”. 

Podobnie jak w Rdz 1, oraz Rdz 2, punktem wyjścia opowiadania jest opis chaosu. Podczas gdy jednak 
opis Genesis podaje czystą kosmogonię, babilońskie „Enuma elisz” miesza kosmogonię (opis o powsta-
niu świata) z teogonią (opis powstania-zrodzenia bogów) – zgodnie z politeizmem, gdzie brak ostrej 
różnicy między boskością a przyrodą. 

Cały nacisk pierwszego zdania epopei zmierza do stwierdzenia: „...zostali ukształtowani BOGO-
WIE”. Wszystkie poprzednie wyliczenia służą do podkreślenia owego ‘wtedy’. Wielki chaos jakby masa 
bezkształtna – wyprzedza czasowo to, co niebawem nastąpi. Chaos jest tworzywem, ‘z’ którego w 
pierwszej kolejności powstają bogowie. Opis stworzenia świata nastąpi znacznie później: według opisu 
dopiero pod koniec eposu. Najpierw bowiem trzeba było wprowadzić na scenę m.in. boga Marduka. Na-
leżało opisać jego wywyższenie (za zgodą innych bogów) na boga-stworzyciela. Musi nastąpić zacięta 
walka pomiędzy dwoma obozami bogów. Jeden z bogów musi zostać zabity [Apsu i Tiamat – wody 
słodkie i słone, czyli chaos], żeby z tego ciała (pokrewieństwo fizyczne!) można było ‘stworzyć’ świat i 
człowieka. 
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W opisie biblijnym też występuje okolicznik czasu: „Na początku...”. Czy jednak autorowi chodzi tu 
– podobnie jak w eposie babilońskim – o następstwo chronologiczne między ‘przedtem’ a ‘potem’? Bi-
blia umieszcza całą zbawczą działalność Boga między ‘początkiem’ [hebr. reszît], a ‘końcem’ [hebr. 
’acharît]. Koniec będzie końcem absolutnym. Będzie to ostateczne wypełnienie Królestwa Bożego w 
nowym niebie i na nowej ziemi. Po tym końcu nie będzie już innego końca. Czas jest tylko jednym ze 
stworzeń! 

Analogicznie istnieje ‘początek’, przed którym nie było żadnego innego ‘początku’. Dopiero z 
chwilą zaistnienia tego ‘początku’ stały się możliwe inne rzeczy, aż czasy się „wypełnią”. Tylko w ta-
kim sensie Bóg stworzył „na początku”. Ewangelia Janowa zaczyna się od słów: „Na początku było 
SŁOWO...”. Nie mówi o stworzeniu, ale sięga do wieczności, gdy jeszcze nie było ‘czasu’. Nie było 
jeszcze ‘stworzenia’, a był i jest nadal – poza czasem – BÓG. Na teogonię nie ma tu miejsca. Bóg po 
prostu JEST. 

Również opis Rdz 1 zakłada (choć tego wyraźnie nie wypowiada), że zanim zaistniał świat, Bóg 
zawsze JEST. ‘Początek’ nastaje z chwilą pierwszego stworzenia. Niezależnie od tego jak daleko w 
‘przeszłość’ posuniemy ów ‘początek’, pozostanie zawsze prawdą, że „na początku stworzył Bóg...”. 

Tak więc, już te bardzo proste słowa odrzucają wszelki dualizm. Innymi słowy ‘na początku’ nie by-
ło sytuacji następującej: CHAOS + BÓG, lecz był sam tylko Bóg prawdziwy jako jedyny punkt wyjścia 
wszystkiego, co jest poza Nim. Według politeizmu najpierw powstają bogowie, a wszechświat dopiero 
potem, bo bogom przypadnie ściśle określone pole działania w ramach zaistniałego świata. Natomiast 
Izrael ukazuje Boga Stworzyciela jako całkiem niezależnego od świata, istniejącego przed światem, po-
nad nim i niezależnie od niego. Wszystko inne jest w sensie absolutnym zależne od Jego istnienia i Jego 
woli. A ta stwarza – kochając człowieka. I odwrotnie: im więcej Bóg ukocha człowieka, tym bardziej 
miłość Jego będzie stwórcza przez stwarzanie coraz to nowych bytów; tak materialnych, jak ducho-
wych. 

3. „Bezład i pustkowie” 

Wyżej wspomniano, że zwrot „bezład i pustkowie” [tôhű wâ-bôhű] jest tylko wyrażeniem konwen-
cjonalnym, którym autor biblijny posługuje się jako punktem wyjścia logicznym dla plastycznego wyra-
żenia absolutnej nicości. Tak pojęty biblijny ‘chaos’ świadczy o tym, że izraelskiemu autorowi po pro-
stu brak innego określenia na oznaczenie tego, co my dziś wyrażamy słowem ‘nicość’. Posługuje się 
nim w sposób konwencjonalny jako utartym już zwrotem, występującym we wszystkich poza-
izraelskich kosmogoniach, w których opis zaczyna się zawsze od ukazania ‘chaosu’. Równocześnie jed-
nak nasz izraelski autor wlewa w to wyrażenie treść całkiem nową, typowo izraelską. Toteż jedynym 
poprawnym punktem wyjścia do zrozumienia treści omawianego zwrotu jest wiara urobiona na gruncie 
Jahwizmu. A ta jest tu – jeden raz więcej – zdecydowanie jednoznaczna. 

Potwierdzeniem tego jest bodaj bardzo pobieżne przyjrzenie się treści obydwu użytych tu izrael-
skich wyrażeń: tôhu (bezład), oraz bôhu (pustkowie). Trzeba zresztą zaraz stwierdzić, że to drugie wy-
rażenie: bôhu, występuje znacznie rzadziej, aniżeli wyrażenie tôhu. I tak np.: 
– 1 Sm 12,20n: tôhu (bezład, marność, nic) służy do podkreślenia, że bóstwa są złudą i nie przedstawiają 
żadnej wartości, gdyż nie potrafią ocalić (wybawiać): 

1 Sm 12,20: „Służcie Mu [Jahwe] z całego serca. Nie odstępujcie od Niego, idąc za MARNOŚCIĄ 
[tôhu], za tym, co NIE POMOŻE i nie OCALI, dlatego że jest MARNOŚCIĄ [tôhu]!” 

Izrael nie przejawiał zainteresowania ‘teoretycznie’ pojętym istnieniem. Izraelitę interesuje coś o tyle, o 
ile to coś potrafi działać, ruszać się. A jeśli chodzi o bóstwo, o ile ono potrafi pomóc człowiekowi, wy-
zwolić go od czegoś złego itp. Tę samą rzeczywistość wyraża imię JAHWE: „ON JEST” (Wj 3,14n), 
które zgodnie z kontekstem oznacza zawsze: „Na Nim można polegać, na Niego można liczyć”. Nato-
miast ‘tôhu’, to coś przeciwnego: co nie może pomóc, ani ocalić, na co nie można liczyć. Zatem dokład-
niej mówiąc, ‘tôhu’ jest nie tylko NIE-bytem, ale po prostu NIE-rzeczą. Skoro nie potrafi się ‘ruszać’, 
ani pomagać, znaczy to, że wobec tego w ogóle nie żyje, nie istnieje; i nie ma się go co bać! 

Można by przytoczyć jeszcze inne miejsca biblijne, w których występuje wyrażenie ‘tôhű’. Miaro-
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dajne są zwłaszcza teksty z epoki Deutero-Izajasza (wiek 6), w której opis nasz (Rdz 1: tradycja P!) do-
czekał się ostatecznej krystalizacji literackiej. Np.: 

Iz 40,17: „Niczym są przed Nim [Jahwe] wszystkie narody, znaczą dla Niego tyle, co NICOŚĆ i 
PUSTKA [tôhu]”. 
Iz 40,23: „On [Jahwe] książąt obraca w niwecz, unicestwia [robi tôhu], władców ziemi”. 
Iz 41,29: „Oto wszyscy oni [bogowi] są czczą UŁUDĄ, dzieła ich nie istnieją, posągi ich to ZNI-
KOMOŚĆ i PUSTKA [tôhu]”. 

Tak rozumianą treść słów ‘tohu’ i ‘bohu’ należy obecnie zastosować do zwrotu użytego w Rdz 1: 
„..ziemia była bezładem i pustkowiem [tôhu wâ-bôhu]”. Zwrot ten należałoby przełożyć: ‘Ziemia była 
niczym, i w ogóle niczym’, tj. ‘naprawdę niczym’; ‘niczym do sześcianu!’. Biblijny ‘chaos’ to taka NI-
COŚĆ, jaką sobie tylko można wyobrazić. Jest to nie tylko tôhu [NIC], ale ponadto jeszcze bôhu [i w 
ogóle NIC]. Jest to nicość totalna: nie tylko NIE-życie, ale również NIE-istnienie. 

4. „Stworzyć...” 

Mamy wreszcie wyrażenie ‘stworzyć’ [hebr.: bârâ’]. Już z trzech omówionych wyrażeń wynika, że 
autor biblijny chce w opisie swym podkreślić działanie ‘stworzycielskie’ Boga. Wszystkie te określenia 
wyrażają na swój sposób jedną i tę samą treść. Zresztą sam nawet czasownik ‘uczynić’ [hebr.: ‘âsiâh] 
posiada w Rdz 1 odcień znaczeniowy ‘czynienia Bożego’, nieporównalnego z jakimkolwiek ‘ludzkim 
czynieniem’. Jest ono w tym wypadku ściśle równoznaczne i równoważne z wyrażeniem bârâ’: stwo-
rzyć. 

Wyrażenie bârâ’ [stworzyć] jest określeniem technicznym na oznaczenie tego, co scholastyka prze-
tłumaczyła łacińskim czasownikiem creare – creavit (stworzyć-stworzył). Wnikliwsza analiza miejsc, w 
których w Biblii występuje słowo bârâ’ (stworzyć) wykazuje, że autor Rdz 1 obrał ten czasownik i po-
służył się nim w pełni świadomie. Na podstawie 44 krytycznie pewnych miejsc okazuje się, że bârâ’ jest 
ściśle określonym, Bożym działaniem, które odznacza się następującymi cechami: 

 a) Podmiotem działającym jest zawsze sam tylko Bóg, tzn. Jahwe, nazwany tutaj (Rdz 1) z ważnych 
względów ELOHIM [Bóg]. Chodziło o podkreślenie Boga jako Pana całego świata i przyrody, a nie tyle 
nawet Boga Objawienia w Izraelu. 

 b) Nigdy nie jest wzmiankowana materia, tzn. tworzywo, ‘z’ którego by Bóg coś ‘stwarzał’. 
 c) Jest to działanie suwerenne, tzn. wszechmocne, któremu nikt i nic nie zdoła się oprzeć. Działanie 

to dochodzi do skutku bez mocowania się z oporną materią. Stwórca działa igrając – i nagle powołując 
do bytu. Czas nie odgrywa tu najmniejszej roli. Istnieje zaś ścisła korelacja między Bożym SŁOWEM – 
a natychmiast następującym SKUTKIEM. Np.: „Niechaj stanie się światłość! – I stała się światłość 
[hebr. jehî ’ôr + waj-jéhî ’ôr]” (Rdz 1,3). 

 d) Skutek owego bârâ’ (stworzenia) przerasta zdolności dotychczasowej sytuacji. Toteż wynikiem 
bârâ’ jest coś ‘cudownego’, oryginalnego, ‘nowego’. 

 e) Ale nie wszystko, co jest nowe, musi być ‘stworzone’. Tylko pierwszy początek czegoś może być 
czymś tak bardzo ‘nowym’ i cudownym. Chodzi nie tylko o stworzenie czegoś, ale i o wprawienie tej 
rzeczy w ruch. 

Tak powstaje nie tylko kosmos, ale na całkiem nowej, wyższej płaszczyźnie również porządek 
zbawczy [porządek soteriologiczny]. Porządek zbawczy opisany jest zwłaszcza u Deutero-Izajasza (Iz 
40-55). Rzecz znamienna, właśnie u Dt-Iz pojawia się raz po raz słowo bârâ’ (stworzyć). Jednakże nie 
tyle w znaczeniu ‘stworzenia’ kosmicznego, względnie świata i człowieka, ile wciąż w znaczeniu po-
rządku zbawienia [soteriologiczne znaczenie czasownika ‘stworzyć’]: Jahwe stwarza nową wewnętrzną 
rzeczywistość w człowieku, nowy porządek Łaski, która niesie zbawienie mesjańskie. Np. Ps 51,12 – 
gdzie również występuje ścisły paralelizm: „serce czyste STWÓRZ we mnie – ducha prawego OD-
NÓW”, tzn. stworzyć-odnowić (por. też Ps 104,30; Jr 31,22; Iz 48,7; 65,17). 

Tak więc hebrajskie bârâ’ oznacza stwarzanie jakiejś rzeczy w całej jej totalności. Nie tylko stwo-
rzenie co do sposobu jej istnienia, ale w całym nowym porządku istnienia, do jakiego należy. 

Na tle tak przeanalizowanych 4 podstawowych wyrażeń służących do oznaczenia treści ‘stworzyć’ 
w Rdz 1, można by skonfrontować nasze określenie ‘stworzenia’ – z określeniami biblijnymi. Okazuje 
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się, że nasza definicja jest w porównaniu z biblijną blada i niewiele mówiąca: ‘Stworzenie to uczynienie 
[wyprowadzenie] czegoś z niczego’. Jest to określenie na wskroś negatywne – i statyczne. 
– Myśliciel izraelski wyraża tę samą treść o wiele bardziej żywotnie, dynamicznie; a przede wszystkim 
pozytywnie, zgodnie ze swoją mentalnością nastawioną nie tyle na statyczne ujmowanie ‘prawdy’, ile 
raczej na aspekt dziania się i stawania (aspekt praktyczno-dynamiczny). 

Nasza negatywna definicja mogłaby się w pewnej mierze powołać na określenie z 2 Mch 7,28 [„Bóg 
uczynił to wszystko «z rzeczy nie istniejących»”]. Pomijając jednak to odosobnione, negatywne określe-
nie z końcowego etapu ST, można by powiedzieć, że do określenia z Rdz 1 zbliżona jest raczej nasza 
pozytywna definicja ‘stworzenia’: ‘Stworzenie to powołanie czegoś do bytu w całej jego substancji [pro-
ductio rei secundum totam suam substantiam]’. Ale i ta nasza pozytywna definicja jest stanowczo zbyt 
mało pozytywna, a przede wszystkim za mało dynamiczna w stosunku do tego, co wyraża autor Rdz 1. 

Ostatecznie jednak trzeba powiedzieć, że mimo całej swej pozytywnie i dynamicznie nastawionej 
mentalności nie udało się autorowi biblijnemu całkiem uniknąć negatywnego punktu wyjścia dla wyra-
żenia pozytywnej treści ‘stworzenia’. Taką rolę spełniają jego negatywne wyrażenia: tôhu wâ-bôhu 
[bezład i pustkowie], pojęcie ‘rozdzielenia’, ‘pra-wód’. Innymi słowy i jemu potrzebny był mimo 
wszystko jakiś punkt wyjścia negatywny w sensie logicznym (nie ontologicznym, rzeczywistym!), aże-
by zyskać tym lepszą odskocznię dla pozytywnego i dynamicznego wyrażenia swego zbawczego, obja-
wionego orędzia: że Bóg transcendentny, a przecież tak bliski – jest jedyną podstawą wszystkich rzeczy 
w całej totalności ich istnienia. 

§ 4. Bóg bliski: stworzenie przez SŁOWO i DUCHA 
– Stworzenie w ramach tygodnia 

Antropomorfizmy 
Ukazanie Boga jako Stworzyciela umożliwiło autorowi biblijnemu zdecydowane podkreślenie Bo-

żej transcendencji. Bóg, którego poznał, działa spoza świata, niezależny od nikogo i niczego, sam jeden, 
swym wszechwładnym, stwórczym SŁOWEM, któremu nikt i nic nie potrafi się oprzeć. Wszystkie byty 
są zależne wyłącznie od Jego woli, która jednak jest cała Miłością. 

Ten sam opis stworzenia podkreśla jednak z nie mniejszym naciskiem całkiem przeciwny rys cechu-
jący Boga, że mianowicie jest to Bóg ciągle bardzo bliski, tak jak Go poznawał na co dzień Izrael w 
swym doświadczalnym przeżywaniu jako Wybawiciela (Jehôszua‘), zwłaszcza począwszy od wydarzeń 
z okresu Wyjścia. Innymi słowy ten Bóg Święty (transcendencja) jest jednocześnie Bogiem ŻYWYM i 
KOCHAJĄCYM (bliskim; kondescensja Boża). Pozwala się poznać tak w przejawach przyrody i życia, 
jak i w dziejach swego narodu. Całokształt życia nabiera w ten sposób dla Izraelity charakteru świętej 
powagi, stając się jednym wielkim objawieniem TEGO KTÓRY JEST: Świętego Izraela. 

Świadomość Bożego zniżania się (kondescensji) wyrażają charakterystycznie dobrane antropomor-
fizmy, których nie brak nawet w pieczołowicie z punktu widzenia teologicznego ułożonym opisie Rdz 1. 

Antropomorfizmy biblijne nie są bynajmniej wyrazem prymitywizmu w pojmowaniu Boga, jakoby 
Izrael pojmował swojego Elohim najpierw animistycznie jako siłę przyrody, a potem dopiero dochodził 
do coraz czystszego pojmowania Boga: jako Boga postępowania etycznego. Sam Bóg, który objawia się 
Izraelowi, bynajmniej nie podlega zmianie. Objawia się od początku siłą rzeczy jako Bóg prawdziwy i 
powszechny. Natomiast zmianie podlega precyzja myślenia o objawiającym się Bogu. W miarę jak 
wzrastało doświadczalne przeżywanie Go poprzez Jego kolejne ingerencje w żywe dzieje narodu, rozu-
miano Go coraz jaśniej, poznając jaśniej niż dotąd Jego zbawcze zamierzenie. A co za tym idzie, po-
znawano coraz jaśniej, Kim i Jakim ‘ON JEST’. 

Człowiek nie potrafi jednak wyrażać się o Bożej rzeczywistości inaczej, jak tylko przy pomocy an-
tropomorfizmów [mówienie o Bogu tak jakby był człowiekiem]. Tak postępujemy zresztą również dziś. 
Ta tylko zachodzi w tym wypadku istotna różnica, że przy antropomorfistycznym wypowiadaniu się o 
Bogu odnosimy do Niego w stopniu najwyższym to, co w danym pojęciu mieści się szczytnego [proces-
sus eminentiae], równocześnie pomijając, względnie zaprzeczając w stosunku do Niego wszystkie cechy 
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negatywne, związane z danym pojęciem [processus negationis]. Pojęcia nasze są bowiem zaczerpnięte z 
ułomnej ludzkiej rzeczywistości, która jest przejściowa, podzielna, podlega rozkładowi itd., czego nie 
można orzekać i odnosić do Boga. 

Mimo to, gdy autorowie biblijni posługują się antropomorfizmami, nie posuwają się nigdy za dale-
ko. Chociaż więc mówić będą o Bożych oczach, Jego ustach, o ramieniu Jahwe, Jego Obliczu itd., nie 
podadzą nigdy materialnego wyglądu opisywanych cech Jahwe. Co prawda można by zwrócić uwagę, 
że we wcześniejszych częściach Biblii autorowie posługiwali się antropomorfizmami swobodniej i nie-
mal beztrosko, nie poczuwając się do skrupułów w tym względzie (np. Rdz 18: wizyta 3 Bożych Gości, 
tzn. samego Boga – u Abrahama). Ostatecznie okazuje się jednak, że pojęcie Boga jest nawet w przy-
padku tych daleko posuniętych antropomorfizmów wciąż takie samo, jak w pozostałych częściach Bi-
blii, które posługują się antropomorfizmami z całą odpowiedzialnością za użyte obrazy i porównania. 

Klasycznym przykładem wspomnianej teologicznej oględności jest opis stworzenia Rdz 1, pocho-
dzący z tradycji teologicznej Kapłańskiej (P; wiek 6). Co więcej, można śmiało powiedzieć, że np. opis 
Rdz 2-3 (utworzenie człowieka z pyłu; opis raju) może z powodzeniem współzawodniczyć z opisem 
Rdz 1 co do głębi religijnej, mimo tamże bardzo daleko posuniętych antropomorfizmów i swego o wiele 
wcześniejszego powstania. Z drugiej strony trzeba przyznać, że jeśli chodzi o precyzję teologiczną, nie-
dościgłym jest nadal ‘Kapłański’ opis właśnie Rdz 1. Wszystkie użyte tu antropomorfizmy spełniają 
ostatecznie jedno wielkie zadanie: uświadamiają człowiekowi, lub ściślej: Izraelowi, jak bardzo bezpo-
średnie, realne i osobowe są Boże ingerencje w świecie, oraz jak bliski i żywy jest ten zdawałoby się tak 
niedosięgalny Święty Izraela (Boża transcendencja i kondescensja). 

W opisie Rdz 1 narzucają się uwadze szczególnie trzy bardzo śmiałe antropomorfizmy: 
1. Stworzenie przez SŁOWO i DUCHA; 
2. Schemat tygodnia; 
3. Człowiek jako OBRAZ ELOHIM. 

Stworzenie przez Bo¿e SŁOWO i Bo¿ego DUCHA 

Niemal z każdej stronicy Biblii wynika, że Jahwe działa w łonie swego Ludu przez swe SŁOWO 
zbawczo, a NIE kosmogonicznie. Przez Boże SŁOWO dokonuje się Przymierze: „Dziesięć SŁÓW” Bo-
żych. Słowo Boże mówi ‘przez’ i ‘w’ słowie prorockim; itd. Kiedy indziej jest mowa o objawiającym 
SŁOWIE Boga i interpretującym sens ingerencji Boga w dzieje narodu. 

Po raz pierwszy na oznaczenie stworzenia w porządku NIE soteriologicznym [zbawczym], lecz ko-
smicznym, ukazane jest SŁOWO Boże dopiero w Rdz 1. Trzeba jednak przyznać, że trudno było bar-
dziej ‘duchowo’ opisać związek pomiędzy Bogiem, a tym co zaczyna istnieć z Jego Woli, jak właśnie 
przez Boże ‘SŁOWO’. Wymowa takiego właśnie wyrażania się o Bogu, który ingeruje w to co zaczyna 
istnieć przez swoje SŁOWO naładowane stwórczą energią Bożego DUCHA, jest nadal przytłaczająca. 
Czegoś podobnego nie spotykamy poza Izraelem! 

A jednak jest to tylko antropomorfizm! Bóg jest przecież Duchem i ściśle mówiąc – nie potrafi 
‘mówić’ w sensie mówienia ludzkiego. Byłoby zasadniczą niedoskonałością Boga, która by Go przekre-
ślała, gdyby Bóg miał, czy też musiał – ‘mówić’! Ludzkie słowo jest tak bardzo niedoskonałe i ograni-
czone! Ileż trzeba mówić, żeby w końcu coś ‘powiedzieć’! 

SŁOWO Boże, a także DUCH Boży – to coś całkiem innego, niż nasze ludzkie ‘słowo’, czy nasz 
ludzki ‘duch’. Określenia te są tylko wyrazem naszego antropomorfistycznego wyrażania się o Bogu. 

a) Hebrajskie rúach (DUCH) oznacza rzeczywistość, której niepodobna przetłumaczyć naszym zwy-
czajnym słowem ‘duch’. Oznacza ono z jednej strony wiatr, tchnienie, oddech idący z wnętrza człowie-
ka, np. towarzyszący mówieniu; jak i tchnienie ‘życia’, a tym samym w ogóle energię życia. Stąd wy-
wodzi się psychologiczne znaczenie słowa rúach jako: gniew, odwaga, a w końcu ‘duch’ (ludzki). 

b) Podobnie też wyrażenie ‘SŁOWO’ [hebr. dâbâr], oraz jego odpowiednik czasownikowy: ‘mówić’ 
[hebr. dibbér; lub: ’âmar] oznacza treść na wskroś dynamiczną. Nie chodzi nigdy o słowo, które by się 
po swym wymówieniu rozwiewało i przemijało. Słowo jest zawsze równoznaczne z zaczątkiem dalej 
już samoistnie toczącego się procesu, wyzwolonego przez wypowiedzenie danego słowa. Słowo staje się 
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twórcze, stwórcze, dążąc bezwzględnie do zrealizowania swej własnej treści. 
Taką treść wyraża ‘słowo’ zwłaszcza w przypadku wszelkiego rodzaju przekleństw i błogosła-

wieństw (również w Rdz 1). Nic dziwnego, że hebrajskie wyrażenie dâbâr (słowo) oznacza zarówno 
‘słowo’ (wg nas: coś statycznego), jak i ‘wydarzenie’ (aspekt dynamiczny). Stąd typowo semickie okre-
ślenie: „Idź i zobacz (!) to SŁOWO [dâbâr: słowo-wydarzenie], które się stało” (zob. Łk 2,15). 

Łącznie wzięte oba wyrażenia: SŁOWO i DUCH, to jakby niematerialne ręce człowieka, a tym bar-
dziej Boga. Poszerzają one ‘duszę’ (néfesz) człowieka [jego osobę]. Dzięki nim człowiek potrafi wcho-
dzić w kontakt z otaczającą go rzeczywistością, sięgając nawet w przyszłość i obejmując sobą całą te-
raźniejszość, by wywierać na nią swój przeobrażający wpływ. 

Można sobie wyobrazić, jak bardzo realistycznie oddziaływało na Izraela ukazanie Boga takim, ja-
kim Go opisuje Rdz 1: że Bóg przejawia swą moc skutecznie, natychmiastowo, i stwórczo – przez swoje 
SŁOWO – oraz swojego DUCHA. Równocześnie zaś autor biblijny może dzięki temu przedstawić Boga 
nadal jako transcendentnego, działającego spoza świata, a mimo to wkraczającego tak bardzo bezpo-
średnio i skutecznie w dzieje świata, bez potrzeby sprowadzania Go na ziemię. 

Można by dodać, że raczej tutaj wolno dopatrywać się starotestamentalnego nawiązania do tajemni-
cy TRÓJCY Przenajświętszej, aniżeli w wyrażeniu: „Uczyńmy człowieka...” (Rdz 1,26). Wprawdzie ta-
jemnica Trójcy Świętej nie została objawiona w ST, ale ST przygotował już do ostateczności terminolo-
gię dotyczącą Trójcy Świętej: że mianowicie w Bogu współistnieje SŁOWO (Mądrość) i DUCH Boży, 
oraz sam Jahwe. Są to rzeczywistości, które idą ciągle w parze z sobą, mimo iż Izraelowi przez myśl nie 
przeszło, żeby to były aż Trzy różne OSOBY tego samego, jedynego Boga w Jego Jednej naturze. 

Schemat tygodnia 
Drugim bardzo śmiałym antropomorfizmem, często nie rozumianym dla nas ludzi urobionych na 

kulturze zachodniej, to ukazanie dzieła stworzenia w ramach siedmiu dni. A jednak jest to antropomor-
fizm, który jeszcze bardziej przybliża (kondescensja) tak bardzo wszystko przerastającego (transcenden-
cja) Boga.  

Bóg nie potrzebuje oczywiście żadnych iluś dni do ‘pracy’ stwarzania. Nie jest prawdą, że Bóg 
stwarzał w ciągu jakiegoś czasu, ani tym bardziej w ciągu tygodnia; ani też że następnie ‘odpoczywał’ w 
siódmym dniu! Bóg przerasta wszystko, zatem również czas. A jednak, autor biblijny przedstawia Boga 
Stworzyciela tak, jakoby Bóg pracował. Jako typowy Izraelita, autor chce widzieć w Bożym działaniu 
wzór dla swej własnej pracy, którą wykonywał w ramach 7-dniowego tygodnia. Najbardziej zaś pragnie 
nasz autor całym sercem, żeby szabat, dzień w Izraelu uroczyście obchodzony jako dzień wolny od pra-
cy, mógł się wzorować na Bożym odpocznieniu po dziele stworzenia. 

Powstaje pytanie: dlaczego autor biblijny przedstawia stworzenie w sam raz na przestrzeni 6 dni, po 
czym następuje dzień 7 jako Boży odpoczynek? Schemat tygodnia nie narzucał się sam przez się: autor 
biblijny przedstawia nie 6, lecz 8 różnych dzieł stworzenia, tak iż dwa spośród wymienionych dzieł mu-
siał gdzieś wtłoczyć [oczywiście: sztucznie]. 

Wyżej ukazaliśmy już, w jaki sposób nasz autor doszedł do rozłożenia dzieła stworzenia na szereg 
etapów. O kolejności stworzenia dowiedział się nie z Objawienia, ani z jakiejś w tym wypadku całkiem 
nierealnej tradycji pierwotnej (któż miałby być świadkiem stworzenia?). Doszedł do tego z obserwacji 
dzisiejszego, gotowego świata, którego zjawiska podzielił według własnego kryterium: na ruchome i 
nieruchome [oczywiście można było zastosować równie dobrze całkiem inne kryterium podziału zja-
wisk]. W dużej mierze przyznajemy mu jednak rację, że postąpił w tym wypadku słusznie. Dlaczego 
jednak użył ponadto jeszcze schematu w sam raz 7 dni? Przecież i tutaj był zdany na własną wyobraź-
nię. Poza tym, ‘że’ Bóg istotnie wszystko stworzył, nie wiedział z Objawienia przecież nic odnośnie do 
sposobu, w jaki stwarzanie się dokonywało. 

Poprzednio widzieliśmy już, że jedynie względy dydaktyczne wpłynęły na to, że autor opisał dzieło 
stworzenia w formie szeregu kolejno po sobie następujących faz. Autor nie chciał być nudny przy wyli-
czaniu zjawisk świata; chciał mówić poglądowo. Opisane fazy służą mu za punkt wyjścia w wymiarze 
logicznym, który następnie rzutuje na płaszczyznę chronologiczną, nie zamierzając jednak udzielać 
przez to pouczenia doktrynalnego odnośnie do sposobu stwarzania. Autor sądzi tylko, że słuchacze ła-
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twiej w ten sposób zrozumieją, o co mu jedynie chodzi: ‘że’ Bóg po prostu wszystko stworzył! Nato-
miast to, ‘jak’ Bóg stwarzał, w niczym nie pomoże ani nie przeszkodzi jedynie ważnej sprawie, jaką 
powoduje się objawiający Siebie Bóg [kąt formalny Bożej PRAWDY]: zbawienie człowieka w Chrystu-
sie. Przeciwnie zaś, z tego samego względu nieodzowna jest gwarancja Bożej PRAWDY, by się czło-
wiek dowiedział, ‘że’ Bóg istotnie wszystko stworzył. Chodzi przecież o uwydatnienie stałej, totalnej 
zależności człowieka od Boga jako Stworzyciela. 

Trochę podobnie ma się sprawa ze schematem tygodnia. Autor posłużył się nim jedynie ze wzglę-
dów dydaktycznych. Rzutowanie dzieła stworzenia na płaszczyznę chronologiczną pozwala mu udzielić 
Izraelowi (autor pisze dla Izraela – i ze stanowiska Izraela) pouczenia o Bożej transcendencji (Święto-
ści). Ponieważ jest to Bóg Stworzyciel, Bóg od którego zależy w całej swej totalności wszystko cokol-
wiek istnieje, należy się jedynie Jemu cześć i uwielbienie dla Jego Świętości w ramach zwyczajnej, ab-
solutnej zależności człowieka od swego Stworzyciela. Prawodawstwo izraelskie uściśliło ten obowiązek 
w ten sposób, że każe obchodzić jako dzień święty każdorazowy dzień siódmy, zwany po hebr. szabbat. 
Tak więc Prawodawstwo izraelskie wyjmuje szabat spod ‘zwyczajności’, a przeznacza go w całości do 
świadomego uznania Bożej Świętości (transcendencji). 

Trzeba sobie zatem uprzytomnić, że najpierw zaistniał w Izraelu szabat, obchodzony już przez wiele 
wieków. Potem dopiero ‘dorobione’ zostało opowiadanie o stworzeniu w ramach ‘7 dni’ tygodnia. Opis 
biblijny nie mówi wcale, jakoby pierwsi rodzice obchodzili dzień siódmy jako dzień święty, albo jakoby 
Bóg nakazał obchodzić pierwszym rodzicom dzień szabatu. Pismo święte mówi tylko, że Bóg ‘obcho-
dził’ dzień szabatu! To zaś jest oczywiście niezwykle śmiałym antropomorfizmem. Bo Bóg nie odczuwa 
i nie może odczuwać żadnego zmęczenia przy stwarzaniu! Tym bardziej nie potrzebuje Bóg ‘odpoczyn-
ku’ po ‘trudzie stwarzania’. 

Teksty prawne o szabacie i ich tło teologiczne 

A jednak spotykamy kilka tekstów biblijnych, które nakaz święcenia szabatu motywują tym, że sam 
Bóg odpoczywał w 7 dniu – po 6 dniach stwarzania. Teksty te – rzecz znamienna – mieszczą się wszyst-
kie w ramach przepisów prawnych, a nigdy w fragmentach teologicznych, czy narracyjnych. Np.: 

Wj 20,8-11: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić... Bo w 6 dniach uczynił Jahwe niebo, ziemię, 
morze i wszystko co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął”. 

– Na innym miejscu, gdzie również spotykamy się z powoływaniem się na dzieło stworzenia w 6 dniach 
i odpoczynku Boga w 7 dniu, ukazany jest szabat jako znak przymierza między Jahwe, a Izraelem (np. 
Wj 31,12-17). 
– Na jeszcze innych miejscach nakaz święcenia szabatu jest uzasadniony motywacją socjologiczną: żeby 
niewolnikom, najemnikom i zwierzętom jucznym dać możność zaczerpnięcia tchu po kilku dniach pracy 
(Wj 23,12; Pwt 5,12-15). W tych tekstach nie występuje jednak powoływanie się na dzieło stworzenia. 

Już sam powyższy przegląd tekstów o szabacie świadczy, że mamy tu do czynienia z szczególnego 
rodzaju typowym w Izraelu teologicznym uzasadnianiem, które nam niestety zupełnie nie odpowiada. 
Uderzające jest to, że autor biblijny pomija w opisie ‘stworzenia’ skrzętnie rzeczownika ‘szabat’ [sza-
bbat, dzień 7-my], a natomiast obszernie i z dużym naciskiem określa w formie czasownikowej, że Bóg 
‘zaprzestał’ czynić [stwarzać] w 7 dniu, że ‘szabbat’ [odpoczął] w tym dniu, że dzień 7-my uświęcił, 
czyli sprawił by ten dzień był wyłączony z użytku ‘pospolitego’ – dla podkreślenia, że przynależy on do 
Boga w Jego niedościgłej Świętości (transcendencji). 

Dokładniejsza analiza wykazuje, że opowiadanie Rdz 1 powstało w tym samym środowisku [Ka-
płańskim: P], w którym powstawało i krystalizowało się z biegiem wieków coraz bardziej przynaglająco 
formułowane prawodawstwo o szabacie. Innymi słowy jedne i drugie teksty wywodzą się z tego samego 
środowiska teologicznego. Ktoś, komu bardzo leżało na sercu wierne przestrzeganie prawa szabatu, 
przeznaczonego na to, by podkreślić Bożą Świętość (transcendencję) w Izraelu, wpadł na myśl, że do 
podbudowania tego obowiązku w sensie teologicznym (a nie historycznym!) można wykorzystać rów-
nież opowiadanie o stworzeniu. Wystarczy tylko przedstawić je tak, jakby się rozgrywało w ramach 7 
dni. 
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Tak też postąpił. Mianowicie ze względów jedynie dydaktycznych i religijnych rozłożył opis dzieła 
stworzenia na dwa paralelne tridua. Przy okazji musiał zmieścić dwa spośród wyodrębnionych 8 dzieł w 
innych dniach, ażeby uzyskać łączną sumę 6 dni. Tak dopiero będzie mógł przedstawić dzień siódmy ja-
ko dzień Bożego ‘odpocznienia’. 

Wyżej stwierdziliśmy już, że autor biblijny nie zamierza przez to bynajmniej przedstawić wycinka z 
dokonującej się ‘historii’ świata, czyli dziejów powstawania stworzenia. Sam po prostu nie wiedział, 
‘jak’ stworzenie przebiegało. Nie dowiedział się o tym ani z Objawienia, ani z Tradycji. Bóg musiał po-
twierdzić na mocy charyzmatu natchnienia tylko tyle, ‘że’ to wszystko w ogóle stworzył. Poza tym Bóg 
potwierdza mocą charyzmatu natchnienia również pouczenie teologiczne, ukazane poglądowo dzięki 
rozłożeniu opisu (!) dzieła stworzenia na 6 dni, oraz dnia 7 jako dnia Bożego odpoczynku, ‘że’ ze 
względu na swą transcendencję należy Mu się ze strony człowieka uznanie swej całkowitej zależności 
od Boga, Stworzyciela świata i człowieka. Z tym jednak, że w Izraelu obowiązek ten związano dokład-
niej z obchodzeniem dnia szabatu, jako dnia ‘świętego’ dla Jahwe. 

Innymi słowy, nie opis stworzenia powołuje się na teksty prawne, lecz odwrotnie: teksty prawne 
powołują się na opis stworzenia. Poprzez zewnętrzną szatę słowną usiłują te teksty dotrzeć do samego 
rdzenia pouczenia biblijnego o szabacie, tzn. do obowiązku uznawania Bożej świętości (transcendencji) 
przez człowieka, lub ściślej: przez Izraela, gdzie obowiązek ten doczekał się uściślenia w sensie obcho-
dzenia dnia ‘szabatu’. 

Należy też pamiętać, że ludzie Wschodu, a tym bardziej Izraelici, są niezwykle uwrażliwieni na grę 
słowną. Szczególną satysfakcję sprawia izraelskiemu autorowi ułożenie takiego opowiadania, w którym 
dałoby się wykazać za jednym zamachem związek między brzmieniem, np. rzeczownika ‘szabbat’ [sza-
bat – dzień 7], z jakimś innym, podobnie brzmiącym słowem. A do tego nadawał się znakomicie cza-
sownik ‘szabat’ [odpoczywać], który też rzeczywiście występuje w opisie stworzenia (Rdz 2,1n). 

Należy również mieć na uwadze, że tego, ile jakiś tekst zawiera treści ‘historycznej’, nie da się 
stwierdzić na podstawie jego późniejszych cytacji, chociażby nawet i w samym Piśmie świętym. Naj-
pierw trzeba zawsze zbadać wymowę ‘historyczną’ i teologiczną tekstu podstawowego, który stał się 
punktem wyjścia wszystkich jego dalszych cytacji. Biblijne uzasadnianie za pomocą wcześniejszych 
tekstów, to całkiem odrębny gatunek literacki, który nas, ludzi o logicznej strukturze zachodniej mental-
ności, niejednokrotnie wyprowadza z równowagi. 

Schemat tygodnia a zbawcze Przymierze (Bo¿a kondescensja) 
Skąd pojawiło się w Izraelu upodobanie do liczby ‘7’ jako świętej, a konsekwentnie schemat 7 

dniowego tygodnia, wraz z szabatem? Jest pewne, że schemat 7 dniowego tygodnia istniał już na długo 
przed pojawieniem się historycznego Izraela. Wiąże się on zapewne ściśle z kolejnymi fazami księżyca 
(4 x 7 = 28 dni). Poza tym trzeba przyznać, że 6 dniowy rytm pracy, z jednym dniem odpoczynku, jest 
niewątpliwie głęboko zakodowany w biologii człowieka.  

Jak zwykle jednak, w Izraelu nastąpiło całkowite przeobrażenie wzorca, zapożyczonego u sąsied-
nich narodów. Mianowicie przyjmując schemat 7-dniowego tygodnia, Izrael nie uzależnił się w niczym 
od faz księżyca czy słońca. Punktem wyjścia nie jest nów, ani pełnia księżyca, które poza Izraelem mia-
ły zawsze wydźwięk politeistyczny połączony z kultem astralnym. Same wyrażenia ‘księżyc’ i ‘słońce’ 
(Sin; Szemesz) były osobowymi imionami odpowiednich bogów. Tymczasem Izrael przystosował do-
tychczasowe zwyczaje swych sąsiednich narodów do rzeczywistości całkiem nowej – Jahwistycznej. Z 
jednej strony dzień szabatu stał się w Izraelu znakiem Przymierza, dzięki któremu Izrael jest narodem 
wyodrębnionym spośród wszystkich innych narodów (Wj 31,12-15). Z drugiej zaś ten sam dzień zwraca 
się zdecydowanie przeciw kultowi astralnemu. A to wprowadza już wprost w typową izraelską teologię 
Przymierza. 

Taki sam wydźwięk kryje się za motywacją socjologiczną: święcenie szabatu ma być uobecnieniem 
uwolnienia Izraela z Egiptu. Wyjście z Egiptu jest przecież jednym z największych zbawczych dzieł Ja-
hwe względem Izraela (por. Pwt 5,12). 

Wszystko to pozwala dostrzec głębię teologicznej motywacji szczegółu o Bożym ‘odpoczynku’ w 7 
dniu. Autor Rdz 1 wykorzystał mianowicie nawet ten niezależny i ponadczasowy opis, ukazujący Boga 
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jako transcendentnego Stworzyciela nieba i ziemi i człowieka – do tego, by zdecydowanie wystąpić 
przeciwko politeizmowi z jednej strony, a jednocześnie ukazać to, że Elohimem całego świata jest Ja-
hwe, Wybawiciel Izraela. Jedynie po to kreśli obraz Elohim jako Stworzyciela, by zarazem wykazać, że 
tenże Elohim jest Wybawicielem, bliskim człowieka. On to przecież sprawił, że szabat jest zarówno 
znakiem Jego nieodwołalnego Przymierza, czyli związku miłości, jak i znakiem Jego nieustannego wy-
bawienia – nie tylko niegdyś z Egiptu, ale i na dziś i w każdej innej zbawczej sytuacji, wymagającej Je-
go Bożej ingerencji. 

* 

Ukazanie Boga jako ‘odpoczywającego’ po dziele stworzenia jest apoteozą i uwieńczeniem całego 
opowiadania. Na początku Bóg wystąpił ze swej odwiecznej ciszy, by wywołać skutki, które będą się li-
czyły w rozpoczynającym się czasie. Tutaj zaś Bóg wycofuje się na nowo do swej niezgłębionej ciszy 
(transcendencji). Przez stworzenie objawił się Bóg w swej Świętości (transcendencji), która wszystko 
przerasta: czas, przestrzeń, człowieka. Stwarza dlatego, że jest Bogiem całkowicie niezależnym od 
wszystkiego i przerastającym wszystko. Tym samym jednak Bóg stał się bardzo bliskim nam – wciąż 
jednak jako Bóg Święty (transcendencja).  

Tak właśnie przeżywa Izrael nieustannie swoje ziemskie życie: jako tajemnicę, której sam zgłębić 
nie potrafi. Wprawdzie opis Rdz 1 nie rozwiązuje tej tajemnicy bez reszty, lecz sprowadza ją do tajem-
nicy samego Boga – transcendentnego, a przecież wciąż bardzo bliskiego. Tym samym człowiek dowia-
duje się jednak, na czym stoi. Życie i religia nie będą już opanowane przez anonimowe ciemne potęgi, 
lecz przez Jahwe: dalekiego, niedostępnego, a przecież wciąż tak bardzo bliskiego, wkraczającego w to, 
co ziemskie i człowiecze. Przyjmując szabatni odpoczynek, uznaje Izraelita już nie tylko wiarę w Boga 
Stworzyciela, ale również wiarę w Jahwe jako Boga Przymierza, Boga Wybawiciela. Niżej zobaczymy, 
że tym bardziej wyznaje Izraelita taką wiarę przez trzeci z antropomorfizmów użytych w opisie Rdz 1: 
że człowiek jest stworzony na Obraz Elohim. 

§ 5. Bóg podnoszący człowieka do godności Obrazu Elohim 
Kontekst 

Dzień 7 jest punktem kulminacyjnym całego opowiadania, natomiast dzień 6 jest szczytowym 
dniem dzieła stworzenia. Na gotową już scenę wszechświata wkracza w tym dniu król stworzenia – 
człowiek. Opis otacza scenę stworzenia człowieka szczególnym blaskiem. Wynika to z samego już cha-
rakterystycznego ułożenia perykopy: 

1) Stworzenie zwierząt ujęte jest zwięźle, by zostawić niejako więcej miejsca na opis stworzenia 
człowieka. 

2) Zamiast zwyczajnego dotąd rozkazu, ukazuje autor biblijny zastanowienie się Stwórcy. To dzieło 
będzie wymagało całego kunsztu Boga jako Stworzyciela. 

3) Wszystkie pozostałe istoty żyjące wyprowadzone są mocą stwórczego Bożego słowa przez wodę 
(ryby i ptactwo), względnie ziemię (rośliny i zwierzęta lądowe). Przy opisie powstania człowieka nie 
ukazuje autor żadnego współdziałającego elementu ziemskiego. Powstanie człowieka miało być wy-
łączną tajemnicą Stwórcy. 

4) W opisie stworzenia – słowo bârâ’ [stworzyć] występuje na samym tylko początku i końcu oraz raz 
w środku opisu (Rdz 1,21): przy opisie stworzenia olbrzymów morskich. Chodziło tu być może o pod-
kreślenie nieograniczonej mocy Boga oraz o przejście do istot żywych, zatem czegoś całkiem nowego w 
porównaniu z poprzednimi stworzeniami. Rzecz znamienna jednak, w opisie zaistnienia człowieka sło-
wo bârâ’ występuje aż 3-krotnie w tym jednym zdaniu! 

5) Powstanie innych istot jest ukazane globalnie jako powstanie całego rojowiska danego gatunku. 
Ludzie natomiast powstają w swej osobowej wartości indywidualnie, nie jako ‘jacyś’ przedstawiciele 
gatunku, lecz każdy dla siebie. Ponadto powstali zróżnicowani pod względem płciowym: jako mężczy-
zna i kobieta; z tym że tak jedno, jak drugie – są na ‘Obraz Elohim’. 

6) Wiersz opisujący stworzenie człowieka wyróżnia się od reszty opisu, ujętego w tonie rzeczowym, 
niemal oschłym, swym tonem osobowym: „Uczyńmy człowieka na obraz nasz, jako nasze podobień-



 58 

stwo! Niechaj władają...!” Autor przechodzi na moment w ton patetyczny, poetycki. Łączy głębię dy-
daktyki z tonem lirycznym, posługując się rytmiką, chcąc niejako ułatwić zapamiętanie niezwykle waż-
nej treści, jaką zamierza przedstawić: 

„Wówczas stworzył * Elohim * człowieka * na swój Obraz: 
stworzył go * na Obraz * Elohim; 
stworzył ich * jako mężczyznę * i kobietę” (Rdz 1,27). 

a. Ogólna treœć wyra¿enia „Człowiek Obrazem Elohim” 
Nietrudno określić ogólną treść wyrażenia: ‘Człowiek Obrazem Elohim’. Gorzej, gdy usiłujemy 

wniknąć szczegółowiej w rozumienie tego antropomorfizmu. Chcąc zrozumieć ogólną treść omawiane-
go zwrotu, najlepiej wyjść od ogólnych tendencji opisu, które nie podlegają wątpliwości. 

Już wstępna analiza tekstu wskazuje na to, że wyrażenie ‘OBRAZ Elohim’ obrane zostało z całą 
świadomością jego teologicznej wagi. Jest ono bardzo prawdopodobnie wynikiem osobistego przemy-
ślenia autora Rdz 1. Tym bardziej, że dotychczas nie znaleziono jeszcze w pełni przekonującej poza-
izraelskiej analogii tego wyrażenia. Tego zaś autora zdążyliśmy już dosyć dokładnie poznać. Wiemy, 
jaki jest jego pogląd na Boga – dalekiego, a zarazem tak bardzo bliskiego. Autor wyznaczył już wszyst-
kim bytom należne im miejsce w hierarchii istnień. Obecnie przechodzi do zjawiska ‘człowiek’. Co o 
nim powiedzieć? Czy określi go jako wyższe zwierzę? Albo może jako niższe bóstwo? 

Z jednej strony autor uwydatnia nieskończoną przepaść pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Czło-
wiek, to tylko stworzenie! Czyli po jednej stronie znajduje się Bóg, a po drugiej wszelkie inne istoty, w 
tym również człowiek. Ale właśnie dlatego pozostaje w całej mocy jeszcze inny podział bytów, który 
krzyżuje się z tamtym: po jednej stronie znajduje się Bóg wraz z człowiekiem przy sobie, a po drugiej 
dopiero wszystko inne. Dlaczego? Bo człowiek nie jest wyprowadzony z czynników wyłącznie mate-
rialnych, lecz jest w szczególny sposób spokrewniony z samym swoim Stworzycielem. Ale przez co?... 

Teksty o człowieku jako ‘Obrazie Elohim’ 

1. Tekst Rdz 1,26n 

Nasz autor nie odważył się rozprowadzić bardziej szczegółowo myśli o pokrewieństwie człowieka z 
Bogiem. Określa człowieka tylko ogólnie: że jest stworzony na ‘Obraz, jako podobieństwo Elohim’. 
Niewątpliwie pragnie zakreślić w ten sposób granice wyjątkowego stanowiska człowieka we wszech-
świecie. Granice te przebiegają w dwu kierunkach: 
a) Człowiek z jednej strony różni się istotnie od pozostałego stworzonego świata. 
b) Ta zaś różnica płynie ze szczególnego stosunku człowieka do Stworzyciela. 

Autor podkreśla, że wyjątkowa pozycja człowieka we wszechświecie dotyczy człowieka całego. 
Człowieka nie tylko pierwszego, lecz również jego potomków. Innymi słowy opis dotyczy człowieka 
jako takiego, a nie tylko człowieka jako pewnego rodzaju króla. Niektóre teksty bowiem poza-izraelskie 
uważają, że np. król jest istotą szczególnie spokrewnioną z bóstwem na mocy boskiego wyboru, albo 
nawet zrodzenia. Natomiast autor biblijny opisuje po prostu zjawisko ‘człowieka’, niezależnie od jego 
pozycji społecznej, a nawet niezależnie od płci. 

Obrazem Elohim jest nie tylko człowiek jako taki, lecz człowiek jako występujący w postaci zróżni-
cowanej pod względem płciowym: człowiek-mężczyzna, i człowiek-kobieta, czyli jako komunia osób. 
Okaże się bowiem – z całą jasnością dopiero kiedyś, w Objawieniu Nowego Testamentu, że  pierwszy 
jest Komunią Osób sam przede wszystkim Bóg: ten absolutnie JEDEN JEDYNY, a przecież TRÓJ-
JEDYNY. Jeśli ten Bóg, taki Bóg: TRÓJ-Jedyny, ma być wzorcem, na którego modłę zostaje stworzony 
człowiek jako Obraz Elohim, to i człowiek z istoty swej, jako wyposażenie natury ludzkiej, zostaje 
uzdolniony i wezwany do bycia komunią-osób. 

Autor stwierdza to zarówno w wierszu mówiącym o stworzeniu człowieka: „stworzył ich jako męż-
czyznę i kobietę” (w. 27), jak i w wierszu następnym. Tam bowiem autor biblijny, wciąż bardzo zatro-
skany o dalsze istnienie stworzonych istot, przytacza Boże błogosławieństwo dotyczące jak zwykle – 
przede wszystkim płodności (w. 28). 
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2. Tekst Rdz 5,1-3 

Tę samą myśl wyraża początek Rdz 5. Tutaj ten sam autor (P), w ramach tego samego nurtu teolo-
gicznego Kapłańskiego, powraca jeszcze raz do wyrażenia ‘człowiek – Obrazem Elohim’, ale już w na-
wiązaniu do potomstwa Adama. Stwierdza dobitnie, że potomstwo Adama przejmuje tę szczególną wła-
ściwość pierwszego człowieka, gdyż z kolei ono jest ‘Obrazem Elohim’, podobnie jak nim był pierwszy 
człowiek. Toteż w dalszych potomkach Adama będzie się w jakiś sposób mógł przeglądać sam Elohim, 
rozpoznając w nich coś z Siebie samego. 

Dodać trzeba, że nic nie wskazuje na to, jakoby cecha bycia Obrazem Elohim dotyczyła wyłącznie 
‘duszy’ człowieka! Człowiek cały jest Obrazem Elohim. Tym bardziej, że dawnemu Izraelowi nie prze-
szłoby nawet przez myśl, by człowieka dzielić na ‘duszę’ i ‘ciało’. Podział ten to dopiero wynik speku-
latywnej filozofii statycznej w wydaniu greckim. 

3. Tekst Rdz 9,6b 

Po raz trzeci na przestrzeni niewielu rozdziałów ‘prehistorii’ biblijnej powraca tenże autor Kapłań-
ski (P) do swego wyrażenia ‘człowiek Obrazem Elohim’ w rozdz. 9, gdzie jest mowa o Przymierzu Bo-
ga z Noem. I znowu spotykamy tu dwie zasadnicze cechy określające człowieka jako ‘Obraz Elohim’. 
Chociaż sam stworzony przez Boga, dzieli go przecież od pozostałych istot niepokonalna przepaść. Z 
drugiej strony jest on jak najściślej związany z tym, co Boże. Do tego stopnia, że naruszenie życia czło-
wieka poprzez przelanie jego krwi (Rdz 9,6) będzie Elohim uważał za naruszenie Siebie samego w swo-
im ‘Obrazie’ na ziemi – człowieku. 

Zatem wstępny sondaż ogólnej treści zwrotu: ‘Człowiek Obrazem Elohim’ wykazuje cechy charak-
terystyczne dla teologii Jahwizmu. Z jednej strony człowiek, aczkolwiek sam będący tylko stworzeniem, 
jest przecież nieskończenie odległy od wszelkich innych stworzeń, a zwłaszcza od zwierząt (por. szcze-
gólnie: w. 1,26b – z w. 1,28b: człowiek zostaje stworzony po to, by władać wszelkimi innymi istotami 
stworzonymi). Z drugiej strony człowieka cechuje coś charakterystycznie Bożego, dzięki czemu uczest-
niczy on w Świętości dziedziny Bożej (Boża transcendencja). Jednym z zasadniczych tego przejawów 
będzie panowanie człowieka nad zwierzętami i ziemią. Innymi słowy człowiek będzie na ziemi widzial-
nym reprezentantem Najwyższego Pana. 
4. Pozostałe Księgi biblijne o ‘Obrazie Elohim’ 

Rzecz znamienna, że w pozostałych Księgach ST niemal nie natrafiamy aluzji do tego wyrażenia, 
które dziś uważamy za tak zwyczajne i samo przez się zrozumiałe. Co jest tego powodem? Pochodzi to 
przede wszystkim stąd, że wyrażenie ‘Człowiek Obrazem Elohim’ jest niewątpliwie osobistym ‘wyna-
lazkiem’, czy też przemyśleniem autora Rdz 1. Nic dziwnego, że trzeba było dłuższego, może kilkuwie-
kowego czasu, by w treść jego wniknęli inni, następni autorowie biblijni i w ogóle Lud Boży ST. 

Echo tego określenia spotykamy dopiero w ostatnich Księgach ST: Syr 17,3nn oraz Mdr 2,23. W 
pełni przyswoi sobie to wyrażenie i rozwinie je dopiero NT – w świetle rzeczywistości już nowotesta-
mentalnej: pełni dokonanego Objawienia i Odkupienia. Zastosuje je przede wszystkim do Osoby Jezusa 
Chrystusa oraz innych ludzi, zwłaszcza chrześcijan jako tych, którzy odzwierciedlają godność Chrystu-
sa, Obrazu Boga Niewidzialnego. 

Z kolei jednak same w sobie dopiero co wyodrębnione dwa zasadnicze kierunki myśli teologicznej, 
wyrażenia ‘Człowiek Obrazem Elohim’: totalne odcięcie od świata zwierząt i innych istot – oraz wyjąt-
kowa bliskość z Bogiem Stworzycielem, są – ściśle mówiąc – charakterystycznie inaczej wyrażone już 
we wcześniejszym, bardzo antropomorficznie ujętym opisie, powstałym w ramach nurtu Jahwistyczne-
go: Rdz 2-3 (J). Na cechę nikłości człowieka, a zarazem jego niepojętego wywyższenia zwraca uwagę 
również szczególnie Ps 8, treściowo bez wątpienia spokrewniony z opisem Rdz 1,26n – a może jeszcze 
bardziej z opisem Rdz 2,7n. 

Chcąc jednak głębiej wniknąć w treść wyrażenia ‘Człowiek Obrazem Elohim’, trzeba i tutaj sięgnąć 
do politeistycznych poglądów środowiska orientalnego, z którym stykał się na co dzień starożytny Izra-
el. Tu dopiero okaże się cała wymowa zdawać by się mogło skądinąd tak niepozornego wyrażenia: 
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‘Człowiek Obrazem Elohim’. Okaże się, że Jahwizm staje się jeden raz więcej oswobodzicielem czło-
wieka spod niewoli i poddaństwa zarówno zwierzętom, jak i kultom astralnym. Jahwizm odbóstwi rady-
kalnie przyrodę, przez co człowiek może wysunąć się na stanowisko nadrzędne: do wysokości samego 
Boga. 

b. Próba dokładniejszego okreœlenia wyra¿enia ‘Człowiek Obrazem Elohim’ 
Elohim – prawzór swego Obrazu 

Gdybyśmy chcieli głębiej wniknąć w treść wyrażenia: ‘Obraz Elohim’, trzeba by wyjść od tego, co 
sam Izrael pojmuje przez ‘Elohim’. Jedynym bowiem punktem wyjściowym dla zrozumienia wyrażenia 
‘Obraz Elohim’ jest jeden raz więcej Jahwizm, a nie ewentualne słowne, czy nawet treściowe pokre-
wieństwa tego wyrażenia z jakimś wyrażeniem poza-izraelskim, gdyby gdzieś znaleziono przekonujący 
paralelizm do określenia izraelskiego. 

W epopei Gilgamesza [babiloński ‘potop’] występuje powiedzenie, określające wybranego bohatera 
jako ‘Obraz boga Anu’. Trzeba tylko dodać, że przekład ten nie jest całkiem pewny. Wyraźniejsze po-
dobieństwo do izraelskiego zwrotu: ‘Obraz Elohim’ – spotykamy w literaturze egipskiej. Tam jednak 
określenie to odnosi się do osoby króla, który zgodnie z poglądami Egipcjan jest zrodzony przez bogów 
lub bóstwo (pokrewieństwo fizyczne). Określenie to wyraża zatem w tym wypadku pokrewieństwo czło-
wieka (króla) z bóstwem. 

Samo jednak materialne podobieństwo w brzmieniu tegoż wyrażenia w Izraelu – a poza Izraelem, 
jeszcze niczego nie przesądza. Tak Jahwizm, jak politeizm, obracają się w kręgu tych samych antropo-
morfizmów. Wszystko zależy od tego, w jakim znaczeniu posługuje się ktoś danym antropomorfizmem. 

I tutaj dopiero ujawnia się niebotyczna różnica między Jahwizmem, a ewentualnymi podobieństwa-
mi werbalnymi poza-izraelskimi z omawianym określeniem biblijnym. Można bowiem bóstwo ściągnąć 
do poziomu człowieka i wtedy człowiek też będzie ‘obrazem boga’. Ale może też być odwrotnie: że 
człowiek zostaje podciągnięty w górę – do poziomu, na którym staje się pod jakimś względem partne-
rem Boga. Wszystko będzie zależało od tego, czy wyrażenie ‘Człowiek Obrazem Elohim’ pojmuje się 
jako roszczenie człowieka oraz przywilej wyżywania się w imię zdobytej autonomii, czy też będzie on 
wyrazem wezwania ze strony Boga, by ciągle dążyć w górę – ku Bogu. 

Innymi słowy podczas gdy politeizm wyobraża sobie wszystko co boskie – na obraz tego, co ludzkie 
lub poniżej godności człowieka (zwierzęta i siły przyrody – to bóstwa), Jahwizm wyznaje, że człowiek i 
tylko człowiek jest stworzony aż na Obraz Elohim. Czyli że człowiek należy bardziej do Jahwe, aniżeli 
do siebie. Równocześnie zaś człowiek jest obarczony odpowiedzialnością sprawozdawczą wobec Boga 
z tytułu swego stanowiska wobec pozostałego świata. 

Jeżeli mianowicie surowy w swym monoteizmie Izraelita, i to z środowiska teologicznego Kapłań-
skiego (P) – posłuży się określeniem człowieka jako ‘Obrazu Elohim’, będzie ono odznaczało się wszel-
kimi cechami jak najbardziej surowo pojętego Jahwizmu. Będzie ono jeden raz więcej wyrazem z jednej 
strony niedostępnej Świętości Jahwe (Jego Transcendencji), a z drugiej strony zdumiewającej bliskości 
tegoż Boga, którego radością jest mieszkać wpośród synów ludzkich (Prz 8,31). Określenie to będzie 
wyrazem nieodpartego Orędzia. Zwraca się ono nie do kolektywu, ale dosięga osobiście każdego – 
przede wszystkim Izraelitę, chociaż niezależnie od tego każdego w ogóle poszczególnego człowieka. 
Każdy bowiem człowiek, skoro jest człowiekiem, jest tym samym stworzony jako Obraz Elohim. 

Tym samym jednak wyrażenie to ukazuje ścisłe pokrewieństwo między rzeczywistością Boga w Je-
go Przymierzu z Izraelitami i człowiekiem – a człowiekiem jako Obrazem tegoż Elohim. Jak Jahwe 
wdaje się poprzez swe ingerencje bodaj na wąskim odcinku dziejów Izraela w jego żywe dzieje, tak au-
tor biblijny ukazuje Boga jako wdającego się obecnie w dzieje każdego poszczególnego człowieka na 
płaszczyźnie uniwersalnej. Historyczne przeżywanie Jahwe w ramach Izraela doprowadziło w końcu do 
jaśniejszego sprecyzowania stosunku Jahwe do człowieka na płaszczyźnie ogólno-ludzkiej i ogólno-
światowej. 
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Ortodoksyjność wyrażenia ‘Człowiek Obrazem Elohim’ 

Jeżeli autor izraelski, po długich rozważaniach, odważył się w końcu na określenie człowieka jako 
‘Obrazu Elohim’, musiał również odpowiednio zabezpieczyć jego treść przed możliwym wypaczeniem. 
Chodziło m.in. o to, by w niczym nie naruszyć ostro w Izraelu podkreślanej Świętości Jahwe, czyli tego, 
że Jahwe przerasta czas, przestrzeń, świat, człowieka. Politeizm bowiem błądził raz po raz właśnie pod 
tym względem. 

W mezopotamskiej epopei ‘Enuma elisz’ stworzenie człowieka jest opisane pod sam koniec, gdy 
bóg Marduk wyszedł już zwycięsko z walki bogów i został uznany przez wszystkich bogów za boga 
najwyższego, tak iż mógł obecnie przystąpić do stworzenia świata i człowieka. Podobnie jak w opisie 
izraelskim jest tam powiedziane, że zanim Marduk przystąpił do stworzenia człowieka, skupił się w so-
bie: 

„Krew chcę scalić, chcę żeby zaistniały kości! Chcę, by powstał Lullu [człowiek], żeby służył bo-
gom”! 

Jakiż inny tu cel stworzenia człowieka w porównaniu z opisem biblijnym! Pomijając jednak kwestię ce-
lu stworzenia człowieka, opis mezopotamski donosi jeszcze o tym, że najpierw musi zginąć jeden z bo-
gów: ten który wywołał bunt chaosu. Inni bogowie przecinają mu żyły, a z jego krwi zostaje utworzony 
człowiek. Według innych zaś modyfikacji mezopotamskich opowiadań, bogini płodności miesza ciało i 
krew zabitego bóstwa z gliną i tak powstaje człowiek. 

Opisy mezopotamskie podkreślają więc fizyczne pokrewieństwo człowieka z bóstwem. Zresztą bar-
dzo często bóstwa narodowe uchodzą po prostu za fizycznych pra-ojców danego narodu, danego miasta, 
dynastii królewskiej. Tak dopiero boska moc może spłynąć drogą fizyczną na cały naród. Przeciwnie, w 
Izraelu tego rodzaju pogląd byłby nie do pomyślenia. Wydaje się, że m.in. dlatego właśnie autor biblijny 
nie określa człowieka jako ‘dziecka’ Bożego, ani jako ‘syna’ Bożego. Synostwo świadczyłoby o wię-
zach naturalnych, czyli o uczestnictwie w tej samej naturze. Dopiero NT posłuży się chętnie określe-
niem człowieka jako syna-dziecka Bożego. Ale też w czasach NT wszelkie niebezpieczeństwo wypa-
czenia sensu tego wyrażenia było już wykluczone. W przeciwieństwie do tych wyrażeń, zwrot ‘Obraz 
Elohim’ podkreśla z jednej strony daleko idące podobieństwo pomiędzy Elohim a człowiekiem, a rów-
nocześnie nie wyrównuje w niczym istotnego dystansu pomiędzy tymże Obrazem – a jego pra-wzorem: 
samym Elohim. 

Hebrajskie ‘obraz’ i ‘podobieństwo’ 

Istotny dystans człowieka jako Obrazu Elohim – w stosunku do samego Elohim, podkreślają same 
już wyrażenia użyte w Rdz 1,26. Tekst hebrajski posługuje się tu dwoma różnymi wyrażeniami: sélem 
(obraz), oraz demût (podobieństwo). 

a) Pierwsze słowo: sélem (obraz) oznacza zwykle podobiznę wyrzeźbioną, lub odlaną, czyli obraz 
plastyczny (figurkę). Ludzie Wschodu przyjmowali wprawdzie o wiele ściślejszy stosunek pomiędzy 
obrazem czegoś, a samą np. osobą, na której obraz się wzoruje. Często uważano obraz po prostu za re-
prezentanta samej żywej osoby. Stąd m.in. absolutny zakaz sporządzania podobizny Boga ze względu na 
to, że Izraelici porzuciliby wówczas Boga Żywego i prawdziwego – na rzecz Jego wyobrażenia. Jahwe 
zaś nie należy do rzędu bogów zrobionych ręką człowieka, które nie widzą i nie słyszą (Pwt 4,28; Iz 
40,18). Również tutaj nie jest powiedziane, że człowiek jest Obrazem Elohim, a tylko: jest ‘na’ Obraz, 
‘jako’ podobieństwo Elohim. 

b) Poza tym tekst hebrajski dodaje jeszcze wyjaśniające drugie słowo, które wprowadza pewną mo-
dyfikację znaczeniową do poprzedniego pojęcia ‘obraz’: „jako podobieństwo [demût]”. Treść słowa 
‘demût’ jest o wiele ogólniejsza i bardziej nieokreślona, aniżeli słowa sélem (obraz). Możemy się o tym 
przekonać np. na tle fragmentu Ez 1,26nn. Chodzi tam raz po raz o podkreślenie tylko ‘pewnego’ podo-
bieństwa, którego jednak autor nie potrafi bliżej sprecyzować. 

W końcu zaś trzeba by jeszcze dodać, że grecki przekład LXX posługuje się nie dwoma wyrażenia-
mi, jak to jest w tekście hebrajskim, ale aż trzema: obraz (eikon), podobieństwo (homóiosis), oraz praw-
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wzoru (idîa). Jednakże to drugie wyrażenie: homoiosis (podobieństwo) występuje w przekł. greckim tyl-
ko jeden raz (Rdz 1,26). Na tej podstawie próbowano zbyt pochopnie wnioskować, jakoby po grzechu 
człowiek pozostał samym tylko ‘obrazem’ Boga, a zatracił ‘podobieństwo’ do Boga. 

Nie jest to jednak słuszne. Z tekstu hebrajskiego wynika, że człowiek jest tak przed upadkiem, jak i 
po nim zarówno sélem, jak i ‘demût’ Elohim (por. Rdz 1,26nn; 5,1-3: gdzie słowa sélem i demût są uży-
te w szyku odwrotnym). 

Autor biblijny podkreśla tutaj zatem tyle, że człowiek jest Obrazem Elohim na zasadzie tylko pew-
nej zgodności z Elohim. Człowiek jest tylko niejako odzwierciedleniem Boga na tym świecie. Nie za-
chodzi tu stosunek tożsamości, a tylko pewnego podobieństwa człowieka z Bogiem – jako jego Obrazu. 

c. Człowiek jako Obraz Elohim – a Jahwe Bóg Przymierza 

Polemiczne zabarwienie wyrażenia ‘Człowiek Obrazem Elohim’ 

Na tym nie wyczerpuje się jeszcze biblijno-teologiczna treść określenia człowieka jako ‘Obrazu 
Elohim’; ani treść pouczenia, z jakim Bóg zwraca się nie tylko do ówczesnego Izraela, ale i do nas. Je-
żeli bowiem autor biblijny zadbał o to, by niczym nie zamazać transcendentnego dystansu Boga od czło-
wieka, to z drugiej strony widzi on człowieka ciągle w bezpośrednim sąsiedztwie z Jego Stworzycielem 
i na jednej płaszczyźnie wraz z Nim – naprzeciw całego wszechświata i wszystkich istot żyjących. W 
tym kierunku zdąża cała perykopa oraz zasadnicze pouczenie o zabarwieniu typowym dla Jahwizmu, 
który wybawia człowieka od wszelkiej zależności od tego, co stworzone oraz poddaństwa potęgom tego 
świata, przyjmując zależność od samego tylko Boga prawdziwego. 

Znając środowisko historyczno-religijne, w którym skrystalizowało się opowiadanie Rdz 1, trzeba 
umieć uchwycić subtelne, a przecież mocno uwydatnione akcenty polemiczne tej perykopy przeciw 
wszelkiego rodzaju politeizmowi – czy to w wydaniu mezopotamsko-kananejskim (kult astralny oraz 
kult sił przyrody jako przejawów działalności bogów), czy też w wydaniu egipskim (zoolatria, kult bo-
gów o kształtach na wpół zwierzęcych, na wpół ludzkich – obok kultu astralnego: słońca, księżyca itd.). 

Autor biblijny nawet nie raczył wymienić po imieniu słów ‘księżyca’ i ‘słońca’, gdyż to byłoby 
wymówieniem imion osobowych boga księżyca oraz boga słońca. Toteż określa księżyc i słońce tylko 
jako „ciało świetlne większych i mniejszych rozmiarów” (Rdz 1,14nn). Przyznaje im też wprawdzie 
sprawowanie pewnej władzy. Ale władzy jedynie służebnej, na usługach człowieka – dla przedzielenia 
dnia i nocy i wyznaczania pór roku. Innymi słowy słońce i księżyc zależą w swym istnieniu całkowicie 
od Boga Stworzyciela. A poza tym są na usługach człowieka, który przy całej swej małości i nieporad-
ności przerasta je niepomiernie dzięki swej wyjątkowej pozycji: Obrazu Elohim. 

To samo powiedzieć należy o akcencie polemicznym w związku z opisem stworzenia olbrzymów 
morskich i zwierząt – dzikich czy oswojonych (Rdz 1,20-23.24-25). A dalej, wyższość człowieka nad 
wszelkimi zwierzętami i brak jakiegokolwiek poddaństwa ich ‘władzy’ jest mocno podkreślona w wier-
szu, w którym mowa jest o zastanowieniu się Boga przed stworzeniem człowieka: „Uczyńmy człowie-
ka... Niechaj władają nad rybami..., zwierzętami..., całą ziemią...” (Rdz 1,26). 

To samo stwierdza dalszy ciąg opisu po stworzeniu człowieka: „Wydawajcie potomstwo, mnóżcie 
się i zapełniajcie ziemię! Ujarzmiajcie ją i władajcie nad rybami... i istotami latającymi... oraz wszyst-
kimi zwierzętami...” (w. 28)! 

Nie należy przeoczyć wyzwalającej wymowy tych wierszy dla Izraelitów. Ich zbawcza wymowa 
odnosi się nie tylko do Izraela, ale do każdego człowieka. Bo i my zostajemy jako ‘Obraz Elohim’ uwol-
nieni spod poddaństwa wszystkiemu, co stworzone, stając na jednej płaszczyźnie z Elohim – naprzeciw 
wszystkiego innego. Bo i dziś, nie mniej niż w dawnej starożytności, człowiek z jednej strony bardzo 
chętnie poddaje się w niewolę: służbie stworzeniom, w których szuka tego, czym i Kim jest Bóg: życia i 
miłości. Względnie sam usiłuje zająć miejsce Boga prawdziwego, stając się jednak tylko bożkiem, żeby 
uchodzić pozornie za źródło – rzekomego życia i rzekomej miłości. Ponieważ jednak to nigdy nie będzie 
odpowiadało prawdzie i rzeczywistości, człowiek taki zatraca coraz bardziej właśnie ‘życie’ oraz ‘mi-
łość’, degradując się ponadto coraz bardziej jako osoba ludzka i stając tym samym coraz mniej godnym 
być ‘Obrazem Elohim’. 
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Obraz samego Elohim – czy czegoś ‘boskiego’ 

Od wszelkich form poddaństwa człowieka władzy jakiemukolwiek stworzeniu – poza zależnością 
od Boga, uwalnia człowieka izraelski Jahwizm. Dokonuje tego m.in. przez określenie stanowiska czło-
wieka jako ‘Obrazu Elohim’ wobec wszystkiego innego, co jest poza Bogiem. Wymaga to jednak jesz-
cze głębszego wniknięcia w samo wyrażenie ‘Obraz Elohim’. Jak wspomniano, kluczem do zrozumienia 
omawianego wyrażenia jest to, co Izraelici sądzili o swoim Elohim, czyli za Kogo Izraelici Go uważali? 

Niektórzy autorowie sprzeciwiają się temu, jakoby surowy Jahwizm dopuszczał myśl, iż człowiek 
mógłby być ‘Obrazem Jahwe’, czyli jakoby był ‘obrazem Elohim’ w znaczeniu bezpośrednio samego 
Elohim (Boga). Powiadają, że człowiek jest Obrazem tylko czegoś ‘boskiego’, tzn. Aniołów jako istot 
niższych od Boga, należących jednak do bezpośredniego otoczenia Elohim. Wydaje się jednak, że takie 
rozumowanie jest błędnym kołem i przesuwa tylko o jedno ogniwo więcej to, o co właściwie chodzi: że 
człowiek mimo wszystko jest w końcu obrazem samego Boga (Elohim). Bo i wówczas człowiek byłby 
ostatecznie podobny właśnie do Elohim w znaczeniu Boga, a nie Aniołów, chociaż podobieństwo to za-
wierałoby stopnie pośrednie: drogą okrężną – poprzez Aniołów. 

Za tym, że wyrażenie ‘człowiek Obrazem Elohim’ odnosi się do samego Elohim (Boga), a nie Anio-
łów itp. przemawiają następujące racje: 

a) Centralną ideą całego opisu Rdz 1 jest to, że Elohim stwarza świat i człowieka sam jeden, bez ja-
kiejkolwiek pomocy, np. duchów czystych. Określenie ‘Elohim’ występuje w całej perykopie stale tylko 
na oznaczenie Boga – jako powołującego do bytu. Nic nie wskazuje na to, jakoby w sam raz ten jeden 
wiersz (Rdz 1,26n) stanowił wyjątek. 

b) Wyrażenie „uczyńmy człowieka...” nie zawiera żadnej wzmianki o jakiejś konsultacji z Dworem 
Niebieskim (Aniołami). Liczba mnoga ‘uczyńmy’ nie jest wprawdzie ‘plurale maiestaticum’, jaką po-
sługiwali się np. królowie w średniowieczu [‘My...’]. Takiej formy w Izraelu w ogóle nie znano. Jest to 
natomiast zwyczajna liczba mnoga, wyrażająca zachętę skierowaną do siebie samego [forma gramat. 
cohortativus = zachęta dla siebie samego]. Podobnie będzie Bóg mówił do siebie samego w Rdz 2,18 
przed stworzeniem kobiety. Można by też dodać, że nie ma tu mowy o różnicy Osób w Bogu. Tajemnica 
Trójcy Świętej zostanie objawiona w pełni dopiero w NT. 

c) Gdyby autor biblijny chciał ukazać Boga jako zasięgającego rady Dworu Niebieskiego, powinien 
był Aniołów wyraźnie wspomnieć, jak to widzimy na innych miejscach Biblii (np. 1 Krl 22,19; Iz 6,2-8; 
Hi 1-2). 

Tożsamość Elohim - i Jahwe Izraela 

Ostatecznie więc człowiek jest Obrazem mimo wszystko nie Aniołów, lecz samego Elohim – w zna-
czeniu Boga. Kim zaś jest Elohim? Co o Nim sądził Izrael? Sam fakt, że perykopa powstała w łonie 
Izraela i była przeznaczona przede wszystkim dla Izraela, przesądza o tożsamości ukazanego tu Elohim 
– z Jahwe, którego autor nazywa z szczególnych powodów ‘Elohim’, posługując się zatem określeniem 
niewątpliwie ogólniejszym [Bóg]. W każdym razie jest pewne, że Izrael przeniósł tu tylko obraz, jaki 
sobie utworzył o swym Jahwe jako Bogu Wybawicielu (porządek soteriologiczny) na płaszczyznę ko-
smiczną i ogólno-ludzką. Rysy tak pojmowanego Elohim jako Boga Wybawiciela, czyli właśnie Jahwe 
(Boga łaski i Przymierza-zbawienia-Objawienia) przejawiają się zresztą w zdecydowanej polemice pe-
rykopy z politeizmem oraz w podkreśleniu świętości 7-go dnia jako odpoczynku Elohim (w znaczeniu: 
Jahwe) po dziele stworzenia. 

Możemy więc spokojnie powiedzieć, że Elohim z Rdz 1, to nie tylko Bóg świata (transcendencja), 
ale jednocześnie Bóg bliski (kondescensja). Ukazany tu Bóg to nie tylko Stworzyciel jako pełnia ŻY-
CIA, lecz przede wszystkim pełnia MIŁOŚCI, która wyrazi się m.in. w zaproponowanym człowiekowi 
Przymierzu. Boże Życie i Boża Miłość są tylko innymi aspektami tej samej rzeczywistości. 

Izraelici byli bardzo uwrażliwieni właśnie na przymiot ŻYCIA swego Boga, Jahwe. Co prawda poj-
mowali oni to ŻYCIE nie w sensie statycznym, lecz dynamicznym: jako zdolność aktywnego wkracza-
nia i pomagania swemu Ludowi. Są to jednak wciąż tylko przejawy tego, że Jahwe jest właśnie Bogiem 
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Życia i Bogiem Żywym. Świadczy o tym cała polemika Izraela z bogami cudzymi, które są NIE-życiem. 
Np.: 

1 Sm 12,21: „Nie postępujcie tylko za tymi, co są [samą] NICOŚCIĄ [hat-tôhu], co nie dają żadnej 
pomocy, ani nie potrafią poratować, bo są oni NICOŚCIĄ [tôhu]”. 

Jr 2,5:  „Jakąż to nielojalność odkryli u Mnie wasi ojcowie. że odpadli ode Mnie? Poszli za MAR-
NOŚCIĄ [ha-hébel] – i stali się MARNOŚCIĄ [stali się hébel = ‘nicością’ = NIE ma ich!] ”(por. 2 
Krl 17,15). 

Przeciwnie zaś, Jahwe jest wszechmocnym Wybawicielem (kondescensja) dlatego, że jest równocześnie 
wszechmocnym Stworzycielem: 

Ps 96,5: „Wszyscy bogowie narodów są NICOŚCIĄ [’elilîm]. A [w przeciwieństwie do nich] Jahwe 
uczynił niebiosa”! 

Skoro więc człowiek jest ‘Obrazem Elohim’, musi tym samym mieć szczególny udział właśnie w Bożej 
pełni ŻYCIA i Bożej pełni MIŁOŚCI – w przeciwieństwie do wszelkich pozostałych stworzeń. Opis 
Rdz 1 podkreśla te aspekty wciąż bardzo mocno (np. w. 26.28). Zresztą o wiele wcześniejszy opis stwo-
rzenia człowieka – Rdz 2 – powiada, że: 

Rdz 2,7: „Jahwe-Elohim ulepił człowieka z pyłu, wziętego z gleby, i tchnął w jego nozdrza oddech 
życia, tak że człowiek stał się istotą żyjącą [néfesz chajjâh]”. 

Wiersz ten podkreśla bardzo mocno, że życie człowieka pochodzi – i to w szczególnie bezpośredni spo-
sób – od pełni ŻYCIA, jaką jest Jahwe-Elohim. Co prawda również zwierzęta mają ‘tchnienie życia’ i z 
tego tytułu również są ‘istotą żyjącą’ (por. Rdz 1,20.21.24; itd.). Ale autor biblijny jest sobie świadom, 
że zachodzi istotna różnica, a zarazem niepokonalna przepaść między człowiekiem jako ‘istotą żyjącą’, 
a zwierzętami jako też ‘istotami żyjącymi’. Brak mu tylko odpowiedniej terminologii do dokładniejsze-
go sprecyzowania tej różnicy. Toteż podkreśla tę różnicę trochę inaczej. W opisie Rdz 2-3 wskazuje na 
nią wtedy, gdy człowiek nadaje nazwy zwierzętom, okazując tym samym transcendentną wyższość 
człowieka ponad światem stworzeń. Na swój sposób wyraża tę samą myśl opis Rdz 1 – przez Boże po-
lecenie, by człowiek z ramienia Boga sprawował władzę nad światem i zwierzętami (Rdz 1,26b.28b). 

Aczkolwiek więc izraelskiemu myślicielowi Rdz 1 brak odpowiedniej terminologii, zdaje sobie do-
brze sprawę z hierarchii rzeczywistości, której na imię ‘życie’. Życie posiada wprawdzie również woda, 
która może być żywa lub tylko martwa (Rdz 26,19; Kpł 14,5). Życie posiadają rośliny, które mogą być 
żywe, albo martwe (zeschnięte: Ps 58,10). Życie posiadają zwierzęta, które mogą być oswojone (te mają 
mało ‘życia’ w sobie), lub dzikie (hebr. chajjâh = żyjące, mające dużo ‘życia’ w sobie). Istnieją wreszcie 
istoty ‘zmarłe’ (= zmarli), zwane po hebr. ‘cieniami’ (rephaîm), które ‘istnieją’ w Szeolu, ale im brak 
tam ‘życia’ (Ps 88,11; Iz 14,9n; 26,14; itd.). 

Pełnię ŻYCIA wyraża język hebrajski, posługując się liczbą mnogą: chajjîm [pełnia życia-życiów]. 
Właśnie Bóg określany jest często jako ’El chajjîm [Bóg Życia]. On bowiem daje życie i je odbiera. Por. 
np.: 

1 Sm 2,6: „Jahwe jest Tym, który uśmierca – i który ożywia”. 
Pwt 32,39: „Zobaczcie teraz, że Ja, Jam jedyny! Nikt oprócz Mnie nie jest ELOHIM [Bogiem]! To 
Ja, który sprawiam śmierć i sprawiam życie”! 

Chociaż więc inne istoty też są ‘istotami żyjącymi’ [néfesz chajjâh), to jednak autorowie biblijni pod-
kreślają wyraźnie przepaść, jaka dzieli świat zwierząt od świata ludzi. Człowiek jest ‘pyłem myślącym’, 
bo rozpoznaje naturę zwierząt i swej towarzyszki (Rdz 2). 

Szczegółowa treść wyrażenia ‘Człowiek Obrazem Elohim’ 

Wydaje się, że gdy autor Rdz 1 określał człowieka jako ‘Obraz Elohim’, dostrzegał u niego tak po-
tężną ‘dawkę’ ŻYCIA, przerastającą wszelkie przejawy życia świata i zwierząt, że przy zachowaniu 
istotnego dystansu między Bogiem a człowiekiem – na płaszczyźnie tak właśnie pojętego ŻYCIA (trans-
cendencja) jest człowiek zdolny występować wobec Jahwe-Elohim jako – z uprzywilejowania – równy 
partner, tzn. jako równa Mu osoba. 
– Z drugiej zaś strony człowiek uczestniczy w pełni Bożej MIŁOŚCI (kondescensji), która skłania Ja-
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hwe do zawarcia z człowiekiem Przymierza: wspólnoty życia i miłości. Człowiek jako Obraz Elohim 
zostaje uzdolniony przez Elohim do nawiązywania dialogu ze swoim Stworzycielem. Mówienie z kimś 
jest zawsze punktem wyjścia do współudzielania się sobie na płaszczyźnie osobowej, uwieńczonego 
jednością w miłości. Być Obrazem Elohim staje się dla człowieka wezwaniem do rozmawiania ze swo-
im Elohim. Człowiek wkracza przez to we wspólnotę ŻYCIA i MIŁOŚCI ze swym Stworzycielem. Fakt 
ten pieczętuje tym samym przepaść, jaka z kolei człowieka dzieli od pozostałego stworzenia. Tak więc 
człowiek jako Obraz Elohim rzeczywiście uczestniczy z jednej strony w niedostępnej transcendencji Ja-
hwe, która jednak w poszukiwaniu bliskości ze swym uprzywilejowanym stworzeniem stała się dla nie-
go jedną wielką kondescensją. 

Dopiero co ukazaną interpretację wyrażenia ‘Człowiek Obrazem Elohim’ można by poprzeć wielo-
ma argumentami. Autor biblijny podkreśla, że mimo iż człowiek jako właśnie istota żyjąca (lub: osoba 
żyjąca) jest skądinąd tylko marnym prochem, który jest „pyłem” i w „pył się obróci” (Rdz 3,19), jest on 
przecież zdolny wchodzić w stały kontakt ze swoim Stworzycielem. Człowiek ma aż tyle ‘życia’ w so-
bie, że jest zdolny do rozmawiania ze swoim Elohim. Tym samym zaś może świadomie przyjmować za-
ofiarowane sobie Przymierze, albo też je odrzucić. Okaże się to w sposób oczywisty w opisie Rdz 3, 
który pochodzi z nurtu teologicznego zwanego Jahwistycznym (J). Na swój sposób przedstawi to jednak 
również tradycja Kapłańska (P), mianowicie w Rdz 6-9 (potop; łączne świadectwa tradycji P i J). 

Można by też dodać, że za tym, iż najgłębszą treścią pojęcia ‘Obraz Elohim’ jest uczestniczenie 
człowieka w Bożej pełni ŻYCIA i MIŁOŚCI, przemawia jeszcze inny argument. Mianowicie Izraelici – 
i nie tylko Izraelici – sądzili, iż do bezpośredniego oglądania Boga twarzą w twarz musi Bóg skądinąd 
śmiertelnemu człowiekowi przymnożyć jeszcze bardziej właśnie ŻYCIA. Inaczej człowiek utraciłby ży-
cie, tzn. musiałby umrzeć pod wpływem zbyt silnej ‘dawki’ Bożego ŻYCIA. Uległby spaleniu, nie wy-
trzymując tak potężnej energii. Mimo to Bóg rozmawia z człowiekiem i pozwala siebie widzieć, 
przymnażając mu w razie potrzeby tak życia, jak miłości, żeby żywy Boży Obraz mógł kontaktować się 
ze swym kochającym Stworzycielem (por. J 6,39). 

Stopień uczestnictwa w Bożym ŻYCIU i MIŁOŚCI (przynajmniej w sensie uzdolnienia do wzajem-
ności w miłości względem Boga), udzielonego swemu ‘Obrazowi’, jest tak silny, że nie zdoła go znisz-
czyć nawet najdalej idące oddalenie się od Boga, źródła ŻYCIA-MIŁOŚCI. Tradycja teologiczna Ka-
płańska (P) (zatem ta sama, co opis Rdz 1) przedstawia w Rdz 5-9 niszczycielskie skutki oddalania się 
od źródła ŻYCIA przez grzech. Skutki te przejawiają się przede wszystkim w postaci ubywania życia, 
które staje się coraz krótsze. Mimo to Elohim nie zmienił faktu, że człowiek jako Obraz Elohim – pozo-
stanie nim już na zawsze. Nawet wówczas, gdy człowiek „..utyje i pocznie wierzgać, odrzuci Boga, któ-
ry go stworzył” (Pwt 32,15). Bo i wtedy pozostaje człowiek na płaszczyźnie ‘życia’ i ‘miłości’ kimś z 
przywileju równym Jahwe-Elohim, przynajmniej w tym sensie, że pozostaje partnerem, z którym Jahwe-
Elohim będzie zawsze rozmawiał. Jeżeli nie jako z przyjacielem – czego Bóg bardzo pragnie, wiążąc się 
z człowiekiem Przymierzem Miłości, to jako Bóg Sędzia. Bóg będzie domagał się sprawozdania z tego, 
jak człowiek wykorzystuje udzieloną sobie dawkę zarówno życia, jak i miłości. 

Oddanie człowiekowi we władanie świata oraz sprawowanie władzy nad zwierzętami, to już tylko 
drugorzędny aspekt niepojętego wywyższenia człowieka ponad wszelkie stworzenia i postawienia go na 
tej samej płaszczyźnie, na której znajduje się sam Bóg. Przymioty te świadczą o odpowiedzialności 
sprawozdawczej człowieka jako ‘Obrazu Elohim’ wobec Elohim. 

Dalszym argumentem, że myśl autora Rdz 1,26n szła po linii dopiero co omówionego kierunku, jest 
dalszy tekst tejże tradycji (Kapłańskiej: P) – o Przymierzu Boga z Noem (Rdz 9,6). Z tego tekstu wyni-
ka, że każde naruszenie życia człowieka jako istoty żyjącej, godzi najbardziej bezpośrednio w samego 
Elohim. Człowiek jest bowiem Obrazem Elohim, tzn. Obrazem Elohim jako – rozumie się – pełni ŻY-
CIA: 

Rdz 9,6: „Kto przeleje krew człowieka, tego krew ma być przelana przez człowieka! Bo na Obraz 
Elohim [be-sélem Elohim] uczynił [Bóg] człowieka!” 

Krew jest szczególną własnością Jahwe, Boga Życia. Co więcej, krew utożsamiano z życiem – jako 
‘płyn’ życia, obok innego jeszcze pojęcia, z którym również wiązano istotę życia: procesu oddychania 
(por. zwł. Kpł 17,11a.c.14a.c; Pwt 12,23abc). Jeżeli poglądy na krew jako źródło życia odnoszono do 
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krwi zwierząt, to tym bardziej do krwi człowieka – jako Obrazu Elohim. Przelanie krwi człowieka uwa-
żano za bezpośrednie naruszenie samego Stwórcy. Jest ono bowiem zniewagą ‘Obrazu Elohim’ i nisz-
czeniem Jego widzialnego zastępcy na ziemi. 

Innymi słowy, człowiek jako Obraz Elohim oznacza dopuszczenie go do udziału w Bożym ŻYCIU i 
Bożej MIŁOŚCI. Udział ten płynie z Bożego powołania człowieka do stałego bycia-ze-swym-Elohim. 
Tak Bóg pragnie zrealizować swoje Imię: Immânû-’El [Bóg-wśród-nas]. 

Wprawdzie człowiek może nie odpowiedzieć na to wezwanie i Boże orędzie zawsze pozytywnie. 
Niemniej samo powołanie ze strony Boga pozostaje niezmienne. A to decyduje o tym, że człowiek – czy 
zechce czy nie – zawsze pozostaje partnerem, z którym Bóg pragnie rozmawiać i z którym rzeczywiście 
będzie zawsze rozmawiał jako ze swym żywym ‘Obrazem’. 

W takim znaczeniu rzeczywistość oznaczona wyrażeniem ‘Człowiek Obrazem Elohim’ dotyczy 
oczywiście całej osoby człowieka. Zatem nie samej tylko duszy, ani samego tylko ciała, lecz całokształ-
tu tego, czym i kim jest człowiek. 

A wreszcie tak określony człowiek jako ‘Obraz Elohim’ zdolny jest wzrastać w swej właściwości 
‘Obrazu Elohim’ niemal w nieskończoność – w miarę jak otrzymuje i przyjmuje nowe ‘dawki’ Bożego 
Życia i Bożej Miłości. Człowiek bowiem może być obdarzony coraz dalszym, jeszcze pełniejszym 
udziałem w Bożym życiu i Bożej miłości – właśnie na mocy tego, że jest ‘Obrazem Elohim’. Dokonuje 
się to w perspektywie okresu już nowotestamentalnego wypełnienia. 

Ale gdyby nawet człowiek nie przyjął Bożego daru, nie przestaje mieć ‘życia’ i przynajmniej zdol-
ności do odpowiadania na Bożą Miłość – w tak potężnej zasadniczej mierze, że na zawsze pozostaje 
partnerem Boga, przynajmniej w tym sensie, że będzie rozmawiał z Bogiem jako Sędzią za to, że zmar-
nował, względnie nie chciał przyjąć dalszych, większych dawek Bożego Życia i Bożej Miłości. Nie 
przyjmując wzrostu Bożej, Życio-dajnej Miłości, staje się człowiek tym samym z własnej woli niewol-
nikiem stworzeń, względnie niewolnikiem siebie samego. Szukając przymnożenia życia i miłości nie u 
Boga prawdziwego, lecz u bożków, które „mają oczy, ale nie widzą; mają uszy, a nie słyszą i nie potra-
fią poratować” (Ps 115,4-8), wytraca człowiek tak życie, jak i miłość, w których z łaski Boga uczestni-
czył. Jednocześnie traci wówczas swoją uprzywilejowaną pozycję pana, który miał nie podlegać żadnej 
rzeczy stworzonej, ani żadnemu stworzeniu, a być zależnym od samego tylko swojego Stworzyciela. W 
tym sensie rzeczywistość grzechu jako tego, co jest ‘złem w oczach Bożych’, pozwala dodatkowo uści-
ślić głębię treści, jaka zawiera się pod zdawałoby się zrazu niepozornym określeniem człowieka jako 
‘Obrazu Elohim’. 
[UWAGI o człowieku jako ‘Obrazie Elohim’ w oparciu o sugestie z nauczania Jana Pawła II przedsta-
wione są w osobnym dodatku]. 

 

 

 

Rozdział 6 

ZBAWCZE ORĘDZIE Rdz 2-3 

§ 1. Wstępny rzut oka na Rdz 2-3 

Ogólna charakterystyka – Dublety – Cechy odrêbne 
Podobnie jak opis Rdz 1, tak i opis Rdz 2-3 stanowił niegdyś perykopę samodzielną, która do cało-

ści Pentateuchu została włączona prawdopodobnie dopiero przez któregoś z rzędu redaktora całości. Pe-
rykopa zaczyna się od Rdz 2,4b. Czytelnikowi narzuca się od razu odmienny styl tego opisu w porów-
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naniu z Rdz 1, oraz szereg charakterystycznych zwrotów, różnych od użytych w Rdz 1. Np.: „ziemia i 
niebo” (w Rdz 1: „niebo i ziemia”); „czynić” (w Rdz 1: „stworzyć”); a zwłaszcza charakterystyczne 
dwuskładowe imię Boga: „Jahweh-Elohim” (podczas gdy w Rdz 1 występuje tylko „Elohim”). Krytyka 
literacka zalicza opis Rdz 2-3 do tradycji Jahwistycznej (J). Innymi słowy tak treść, jak i opis Rdz 2-3 
powstały o wiele wcześniej niż Rdz 1, być może w epoce Dawida-Salomona, a w każdym razie w po-
czątkach epoki prorockiej. 

W początkowym okresie rozwoju krytyki literackiej, gdy Pięcioksiąg Mojżeszowy dzielono na co-
raz bardziej rozdrobnione ‘źródła’, próbowano wykazać, że opis raju składa się z szeregu ‘dubletów’. 
Miało na to wskazywać przede wszystkim złożone imię Boże (Jahwe-Elohim). Prócz tego wymieniano 
kilka innych dubletów: utworzenie człowieka z pyłu – a z gleby (Rdz 2,7); jego skazanie na powrót do 
pyłu – względnie do gleby (Rdz 3,19); podwójny opis założenia ogrodu (Rdz 2,8.15); skazanie człowie-
ka na życie tułacze (Rdz 3,18.17c) – względnie na uprawę roli (Rdz 3,17.19a.b.23); podwójne wypędze-
nie człowieka (Rdz 3,23.24); podwójna straż nad rajem (cherub – miecz: Rdz 3,24a.b); itd. 

Dokładniejsza analiza wykazała potem, że nie są to ściśle mówiąc ‘dublety’. Z perspektywy całości 
nie da się pominąć żadnego z owych ‘dwu elementów’. Taki jest już styl semickiego myślenia i pisania: 
najpierw zostaje coś zapowiedziane, by potem wrócić do tego samego tematu jeszcze raz – zwykle nieco 
szczegółowiej – i inaczej. 

Podwójne IMIĘ Boże: Jahwe-Elohim, tłumaczy się najbardziej sensownie następująco. W Rdz 2-3 
występuje Jahwe-Elohim ok. 20 razy, tzn. za każdym razem, z wyjątkiem tylko w rozmowie niewiasty z 
wężem. Poza tym występuje złożenie Jahwe-Elohim na przestrzeni całego ST tylko jeszcze ok. dalszych 
20 razy – niemal w całości w Księgach Kronik i Nehemiasza. Te dwie ostatnie Księgi zostały napisane 
prawdopodobnie przez jednego i tego samego autora (ok. 5/4 wieku). Krytyka literacka określa go mia-
nem ‘Kronikarza’. Z kolei wydaje się pewne, że w opowiadaniu o raju występowało pierwotnie tylko 
imię Jahwe, poza chyba rozmową niewiasty z wężem, gdzie być może od samego początku figurowało 
imię ‘Elohim’. Tymczasem w epoce współczesnej autorowi Ksiąg Kronik i Nehemiasza, Żydzi przeży-
wali duże skrupuły w związku z częstszym używaniem imienia ‘Jahwe’, uważanego za Imię Osobowe 
Boga Objawienia. Żydzi obawiali się, by w środowiskach pogańskich nie spospolicić transcendencji Ja-
hwe. W tym celu zaczęto zastępowywać imię ‘Jahwe’ dawniejszych tekstów biblijnych – imieniem 
‘Elohim’. 

Wynika to dosyć przekonująco z porównania niejednego fragmentu Ksiąg Kronik z równoległymi 
wcześniejszymi opisami Ksiąg Królewskich. Ponieważ zaś opowiadanie o raju odgrywało w środowisku 
Kronikarza widocznie dużą rolę, wprowadzono i tutaj modyfikacje w użyciu Imienia Bożego. Widocz-
nie jednak Kronikarz nie miał odwagi całkowicie zastąpić imienia ‘Jahwe’ – określeniem ‘Elohim’. To-
też pozostawił je, a tylko dodał nieco osłabiające, bardziej ogólnikowe określenie ‘Elohim’. Taka jest 
prawdopodobnie geneza złożenia ‘Jahwe-Elohim’. 

Trzeba przyznać, że sama w sobie perykopa o raju (Rdz 2-3) nie jest już takim monolitem literac-
kim, jak opowiadanie Rdz 1. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że tematyka o raju krążyła w kilku nie-
co zróżnicowanych nurtach tradycji teologicznych, które scalono potem w jedno opowiadanie. Tym tłu-
maczą się być może pewne nierówności tekstu, a także pewne przerwy w wątku, jakie uwydatniają się 
przy dokładniejszej analizie tekstu. Ważne są jednak w dzisiejszym tekście nie tyle owe ‘szwy’ redak-
cyjne, lecz jedna i ta sama intencja tegoż redaktora, względnie autora, który opowiadaniu nadał dzisiej-
szą postać. Ta zaś intencja, czy też duchowość tej perykopy, jest bardzo wyraźna i charakterystyczna. 
Warto się potrudzić o głębsze w nią wniknięcie. 

Gdybyśmy mieli zestawić ze sobą opowiadanie o ‘stworzeniu’ z Rdz 1 – z drugim opowiadaniem o 
‘stworzeniu’ z Rdz 2, zauważymy niebawem, że opowiadań tych niepodobna sprowadzić do siebie. Oba 
są wprawdzie owocem tej samej wiary w Boga, ale poza tym istnieje między nimi zbyt wiele istotnych 
różnic. Opowiadania te pochodzą z różnych okresów czasu, od całkiem różnych autorów i z odrębnych 
środowisk tradycji. W zasadzie też nie omawiają tego samego tematu. Toteż trzeba sobie z góry powie-
dzieć, że różnic między Rdz 1 a Rdz 2-3 nie tylko nie należy zacierać i nie tylko nie należy przeprowa-
dzać prób ich ‘harmonizowania’, lecz przeciwnie: trzeba je tym bardziej uwydatniać, żeby tym wyraź-
niej uchwycić charakterystyczne orędzie Boże każdego z nich. 
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Paralele poza-izraelskie 
Zanim przejdziemy do omawiania treści opowiadania o raju, należałoby się zastanowić, czy znajdu-

je ono jakieś paralele w literaturze zarówno poza-izraelskiej, jak i w samym piśmiennictwie biblijnym. 
Odnośnie do pierwszego pytania trzeba stwierdzić, że do dziś dnia nie spotkano w literaturze poza-

izraelskiej starożytnego Wschodu opowiadania podobnego do opowiadania o ‘raju’. Brak zwłaszcza w 
źródłach poza-izraelskich takich istotnych elementów biblijnego opowiadania, jak sprawy pierwszych 
rodziców, grzechu, obietnicy wybawienia, drzewa poznania, drzewa życia itd. Toteż nie ma tu mowy o 
jakiejkolwiek zależności – ani literackiej, ani treściowej – autora biblijnego od piśmiennictwa poza-
izraelskiego. 

Istnieją najwyżej niejasne elementy styczne opowiadania o raju z niektórymi analogicznymi elemen-
tami piśmiennictwa poza-izraelskiego. Są to zresztą zwykle elementy ogólnoludzkie, np. motyw ludowy 
o jakimś ‘złotym wieku’, o bohaterze, który chciał uniknąć losu zwyczajnego śmiertelnika, co mu się 
jednak w końcu nie udaje; itd. 

Nie ma tu zatem mowy o bezpośredniej zależności literackiej. Trzeba natomiast stwierdzić, że za-
równo w opowiadaniach poza-izraelskich, jak i w biblijnym opowiadaniu o raju (Rdz 2-3), obracamy się 
ciągle w środowisku tych samych symboli. Odgrywają one jednak rolę zwykle tylko konwencjonalnego 
środka dla wyrażenia pewnych myśli, wskutek czego i one z kolei nie świadczą o zależności literackiej 
czy treściowej. Nasz autor posługuje się tym budulcem z dużą swobodą i niezależnością, nie czując się 
skrępowany użytymi obrazami. Materiał ten spełnia w jego ręku rolę jedynie służebną – dla tym moc-
niejszego podkreślenia tych treści religijnych, o które mu jedynie chodzi [intencja autora: Objawienie]. 

Mianowicie Izrael przeżywał swoje własne treści teologiczne. Początkowo nie posiadał jednak wła-
snego słownictwa, ani środków literackich poza tymi, które krążyły po całym ówczesnym Wschodzie. 
Izrael wlewa jednak w te stare środki wyrażania myśli treść całkiem nową. W ten sposób dawne czci-
godne obrazy stają się po ich przefiltrowaniu przez autora biblijnego nosicielami Bożego Objawienia, 
chociaż wyrażonego podobnym językiem, a często ustaloną już terminologią, typową dla całego ówcze-
snego Wschodu. 

Paralele biblijne 

W Księdze Przysłów spotykamy 4-krotnie wzmiankę o „drzewie życia” (Prz 3,18; 11,30; 13,12; 
15,4). Nie chodzi tam jednak nigdy o drzewo, które daje życie czy nieśmiertelność – w przeciwieństwie 
do opowiadania o raju. Drzewo ‘życia’ z Księgi Przysłów jest zawsze tylko drzewem nieokreślonym, 
bez rodzajnika, znów w przeciwieństwie do Genesis. 

Przede wszystkim jednak różna jest treść użytego obrazu. Księga Przysłów ma na myśli życie szczę-
śliwe, w dostatku i dobrobycie. W tym znaczeniu mówi się o ‘roślinie życia’, ‘oddechu życia’ itd. A za-
tem wyrażeń tych nie można uważać za aluzję do ‘drzewa życia’ z opowiadania o raju. Punkty porów-
nawcze innych Ksiąg biblijnych z opowiadaniem o raju świadczą zatem tylko o podobnym środowisku 
literackim autora opowiadania o raju i Ksiąg Przysłów, Ezechiela itd. Wszyscy korzystali z symboliki, 
jaką posługiwano się w tym samym środowisku. Sama jednak idea ‘drzewa życia’, tzn. które daje życie 
nieśmiertelne – jest wyłączną własnością autora Rdz 2-3. Idei tej nie spotykamy u innych autorów bi-
blijnych. 

Dopiero Apokalipsa Jana połączy wizję Ezechiela (Ez 47,12), która mówi o drzewie z nie więdną-
cymi liśćmi (w znaczeniu: życia szczęśliwego) – z opisem Rdz 2-3. Autor Apokalipsy posłuży się jed-
nak tymi elementami zgodnie ze swoim stylem swobodnie, dla wyrażenia rzeczywistości już nowote-
stamentalnej. 

Dochodzimy więc do wniosku, że opowiadanie o raju jest unikatem nie tylko w zestawieniu z litera-
turą poza-izraelską, ale również w ramach samego ST. Cechuje go styl piękny, niedościgła głębia psy-
chologii w przedstawieniu opowiedzianych wydarzeń, oraz wielka dojrzałość myślowa. Odnosi się wra-
żenie, że opowiadanie jest wynikiem jednego ze szczytowych punktów rozwoju Objawienia, syntezą 
czegoś, co musiało narastać przez dłuższy czas, może przez kilka wieków intensywnej myśli teologicz-
nej. 
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Próba dokładniejszego sprecyzowania tego, jak opowiadanie o raju wiąże się z całokształtem na-
tchnionego piśmiennictwa Izraela, prowadzi do 3 następujących stwierdzeń: 

 1) Opowiadanie o raju jest nacechowane tą samą duchowością, co reszta ST. Opowiadanie jest mia-
nowicie na wskroś przeniknięte Jahwistyczną wiarą w Boga. Już samo to stwierdzenie wystarcza, by 
opowiadanie uznać za wytwór oryginalnie izraelski. Tej istotnej cechy brak jakimkolwiek ‘paralelom’ 
poza-izraelskim, które są zawsze głęboko zanurzone w politeizmie. 

Jahwizm autora opowiadania o raju jest już mocno pogłębiony. Cechują go typowe akcenty prze-
mawiania Prorockiego: zdecydowane przylgnięcie jedynie do Jahwe, odrzucenie wszystkiego co odwra-
ca od Jahwe, dylemat wyboru drogi życia czy śmierci itd. 

Opowiadanie o raju ma również swoje własne rysy charakterystyczne. Należy do nich jedyna w 
swoim rodzaju szata narracyjna oraz nastawienie opowiadania zmierzające do wyjaśnienia teraźniejszo-
ści (nieszczęścia, cierpienia, śmierci, niewoli niewiasty itd.) przez odwołanie się do załamania, jakie 
musiało mieć miejsce w pra-początkach. Innym jej rysem jest nastawienie duszpasterskie, podobne do 
przemawiania Proroków nurtu D (deuteronomistycznego: zwł. wieki 8 i 7; por. Pwt 30,15-30: na rozdro-
żu między życiem a śmiercią; oraz Jeremiasz, wiek 7/6: Jr 2,19b; Amos – połowa 8 wieku: Am 5,14n; 
itd.). 

Trudno też oprzeć się wrażeniu, że chociaż opowiadanie nie jest ujęte tonem kaznodziejskim (jak u 
Proroków), zwraca się przecież z przynaglającym orędziem do Izraela aktualnego. Orędzie to jest po-
dyktowane reakcją na szereg niebezpieczeństw, jakie zagrażają Jahwizmowi Izraela, co również jest ce-
chą przemawiania Proroków, walczących z kultem kananejskim, prowadzącym do apostazji od Jahwe 
itd. 

A jednak dokładniejsza analiza nasuwa wniosek, że nie Prorocy opierają się na opowiadaniu o raju, 
lecz odwrotnie: opowiadanie o raju czerpie treść z orędzia Proroków! Stwierdzenie to pozwala dosyć 
precyzyjnie określić środowisko, w którym powstało omawiane opowiadanie. A to wystarcza, by je ści-
śle związać z resztą Starego Testamentu. 

2) Z drugiej strony dochodzimy do zdumiewającego stwierdzenia, że opowiadanie o raju jest cał-
kiem odosobnione również w ramach ST. Cały ST zdaje się nie znać opowiadania – poza dopiero Księ-
gą Mądrości, która powstała w ostatnim stuleciu przed Chrystusem. 

Zdumiewa zwłaszcza, że Prorokom byłoby bardzo na rękę posłużyć się tym opowiadaniem dla tym 
mocniejszego podkreślenia ich orędzia do Izraela. Tymczasem nikt z Proroków zdaje się go nie znać. Co 
prawda, Prorocy sięgają do przeszłości, ale najwyżej tylko do Dawida, wyjątkowo do wydarzeń z okresu 
Wyjścia. Niezmiernie rzadko nawiązują do faktów z życia Patriarchów: Jakuba, czy nawet Abrahama. 
Obracają się wciąż tylko w ramach przeszłości narodowej. Jedynie od czasu do czasu sięgają również do 
dziejów poza Izraelem: Jahwe jako Króla również innych narodów. Nigdy natomiast nie sięgają aż do 
prehistorii. 

3) Dwa pierwsze stwierdzenia prowadzą do trzeciego, pośredniego. Mianowicie w ST spotykamy 
liczne elementy, które jako tworzywo znalazły się również w opowiadaniu o raju, gdzie jednak zostały 
ujęte w nową, oryginalną syntezę. Należą do nich: wyrażenie takie jak ‘pył ziemi’, ‘tchnienie życia’, 
względnie występujące u Proroków wzmianki o ‘Edenie’, ‘ogrodzie w Eden’, ‘drzewach z Edenu’, 
‘ogrodzie Jahwe’, ‘ogrodzie Elohim’, wzmianki o cherubach, o płomieniu itd. 

Poza tym spotykamy w ST aluzje do ‘rajskiej’ żyzności, obfitości wód, pełni pokoju, nawet pomię-
dzy człowiekiem a zwierzętami oraz zwierzętami pomiędzy sobą. 

A wreszcie u Proroka Ezechiela znajduje się – co prawda tylko fragmentarycznie – opowiadanie, 
które mimo woli narzuca się jako daleko idąca aluzja do opowiadania o raju. Chodzi o elegię Ezechiela 
z okazji upadku Tyru (Ez 28,12-19; por. też Iz 14,12-15). Ale nawet wspomniana elegia nie jest wcale 
kopią opowiadania o raju. Brak w niej rysów charakterystycznych dla opowiadania Genesis: pierwszego 
człowieka, pierwszego grzechu, drzewa życia, drzewa poznania itd. 

Na tym wyczerpują się ‘paralele’ biblijne opowiadania o ‘raju’. Wspomnianymi motywami posługu-
ją się – rzecz znamienna – niemal wyłącznie Prorocy, i to w swych fragmentach nie historycznych, lecz 
poetyckich. We fragmentach poetyckich sięgają Prorocy chętnie do wyobrażeń ludowych, których poza 
tym zupełnie nie znamy. Prorocy nawiązują do krążących wówczas świeckich opowiadań i poglądów 
typu folklorystycznego. Aluzje do znanych słuchaczom opowiadań pozwalają im tym mocniej uwydat-
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nić własne, nowe posłannictwo Boże. 
Wszystko to utwierdza nas tym bardziej w przekonaniu, że to, co zrazu skłonni bylibyśmy uważać w 

piśmiennictwie prorockim za reminiscencje opowiadania o raju z Genesis, nie jest bynajmniej aluzją do 
opowiadania o raju. Wszystko bowiem przemawia za tym, że opowiadanie o raju było samym nawet 
Prorokom nieznane. Spostrzeżenie to prowadzi jedynie do dokładniejszego określenia środowiska ludo-
wego tych samych wyobrażeń i tego samego klimatu literacko-artystycznego, w którym otrzymało szatę 
literacką zarówno opowiadanie o raju (Rdz 2-3), jak i czerpało natchnienie wielu Proroków w swych 
opisach poetyckich. 

Innymi słowy, gdy na terenie samego ST spotykamy się gdzieś z elementami, które zdawałyby się 
być aluzją do opowiadania o raju, a nie odnajdziemy w nim istotnych rysów opowiadania o raju (np. te-
go, że chodzi o Adama jako pierwszego człowieka; Ewę jako matkę wszystkich ludzi; o węża; niespoty-
kany poza naszym opowiadaniem bardzo istotny element: drzewa poznania; a w końcu fakt pra-grzechu; 
itd.), nie wolno tych ‘materialnych’ stycznych wyjaśniać jako zapożyczeń z opowiadania o raju, które 
najwidoczniej było nieznane, a przynajmniej nie rozpowszechnione, nawet w samym Izraelu. Opowia-
danie o raju powstało wprawdzie dosyć wcześnie (tradycja J – jedna z pierwszych ujętych literacko). 
Widocznie jednak swym zasięgiem nie obejmowała zbyt wielkiego grona osób. A może trzeba było po 
prostu długiego czasu ‘wsiąkania’ tego opowiadania w świadomość Izraela, by jego treść weszła na tyle 
w całokształt religijnych przekonań Jahwistycznych, by wreszcie można było posługiwać się nim swo-
bodnie przy różnych innych okazjach. Nastąpi to dopiero pod koniec ST. Ogół Izraela żył problematyką 
typowo inną: swoich własnych dziejów – począwszy dopiero od Abrahama, a ściślej mówiąc począwszy 
od Exodusu. Do pra-początków po prostu nie sięgano. Ważna dla Izraela była wciąż przede wszystkim 
rzeczywistość aktualna, izraelska, narodowa. 

§ 2. Cudowny ogród 

Intencja autora 
Gdy perykopę o raju czyta się po raz pierwszy, nasuwa się nieodparte pytanie: dlaczego Rdz 2-3 

przedstawia ‘stworzenie’ całkiem inaczej, aniżeli Rdz 1? Oraz drugie: Co sądzić o opisie cudownego 
ogrodu? 

W związku z pierwszym pytaniem trzeba podkreślić, że ściśle mówiąc, Rdz 2 nie jest opisem ‘stwo-
rzenia’! Spotykamy tu tylko pewne elementy, które mogłyby wejść w skład kosmogonii. Elementy te 
spełniają tu jednak funkcję podporządkowaną pierwszorzędnemu celowi autora. Ten zaś usiłuje wyja-
śnić, dlaczego dzisiejszy świat jest taki, a nie inny; skąd się wzięło zło, śmierć, ból; jak dzisiejszy świat 
pogodzić z takim obrazem Boga – dobrego, do jakiego Izrael dochodził na podstawie doświadczalnego 
przeżywania Bożego działania w swych dziejach? 
Autor biblijny odpowiada na te pytania w Rdz 2-3 następująco: 

1) Pierwotny stan człowieka w pełni odpowiadał obrazowi, jaki Izrael ma o Jahwe, jako źródle wszel-
kiego dobra i życia. 

2) Człowiek wypadł z tego pierwotnego stanu z własnej winy. 
3) Ale i dzisiejszy stan człowieka nie jest pozbawiony nadziei. Mimo wszystko bowiem i on świadczy 

o dobroci Jahwe. 
Autor Rdz 2-3 stwierdza zatem, że świat dzisiejszy nie jest nieograniczenie dobry. Stąd jego ‘pesy-

mizm’ – w porównaniu z ‘optymizmem’ Rdz 1. Jego ‘pesymizm’ pochodzi jednak stąd tylko, że przyj-
muje jakieś załamanie między tym światem, jaki odpowiada dobroci Boga Stworzyciela, a tym, jaki ist-
nieje dzisiaj. 

Gdy autorowi przyszło myśl tę przedstawić, miał zapewne szereg możliwości do wyboru. Mógłby 
przedstawić to w sposób np. teoretyczny. Nie odpowiadałoby to jednak jego stylowi myślenia i mówie-
nia i nie trafiałoby tak prędko do przekonania słuchaczy. Ci bowiem przyjmowali poważną treść dopiero 
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wtedy, gdy była podana poglądowo i pociągająco. 
Toteż autor obrał inny sposób pisania. Pisze stylem żywym, pełnym dramatycznego napięcia. Są-

dził, że tak uda mu się łatwiej ‘przemycić’ to, o co mu jedynie chodzi [intencja doktrynalna]: że winę za 
pesymizm, jaki nasuwa obraz dzisiejszego świata, ponosi nie Bóg, a grzech człowieka! 

Dwa przeciwstawne œwiaty: ilustracja Bo¿ego zamysłu 
Chcąc zatem ukazać poglądowo różnicę między właściwym zamysłem Jahwe względem człowieka, 

a tym do czego doprowadził i wciąż doprowadza grzech, kreśli autor – z braku lepszej koncepcji – obraz 
dwu przeciwstawnych światów. Najpierw pokazuje obraz świata idealnego, odpowiadającego jego wie-
rze w Jahwe takiego, jakim Go poznał Izrael przez wieki swego Przymierza z Jahwe. Obok tego przed-
stawia drugi obraz: świata dzisiejszego, w którym panuje zło znane autorowi z przeżywanej dzisiejszej 
rzeczywistości. 

Istotnie, w opisie Rdz 2-3 odnajdujemy dwie serie opisów: 
(1) Najpierw narzuca się czytelnikowi obraz świata wyidealizowanego, właściwie nierealnego. Oto 

jego cechy: obfitość wód, cudowna żyzność, dostatek i pokój, harmonia między przyrodą a zwierzętami, 
zwierząt pomiędzy sobą, między zwierzętami a człowiekiem. A sam człowiek: nie potrzebuje się trudzić 
o zaopatrywanie potrzeb rodziny, kobieta nie jest jeszcze niewolnicą mężczyzny, jest równą mu towa-
rzyszką życia, przeznaczoną do macierzyństwa bez bólu. Zwierzęta i ludzie żywią się roślinnością. We-
wnętrzna harmonia wszystkiego sięga tak daleko, że nie ma jeszcze nawet cierni i ostów. Najprzebie-
glejsze zaś zwierzę potrafi mówić. 

(2) Druga seria obrazów. Niejeden czytelnik usiłuje wyprowadzić z biblijnego opisu wspomnianych 
zjawisk wnioski odnośnie do fizycznej struktury świata ‘sprzed’ upadku człowieka, sądząc że Bóg ‘ob-
jawia’ tu szczegóły z geografii, biologii, fizyki, czyli kwestie z zakresu [przedmiot materialny!] wiado-
mości ‘świeckich’. Tymczasem całe opowiadanie biblijne ukazuje wyraźnie, że punkt ciężkości wypo-
wiedzi autora mieści się na innej płaszczyźnie: autor biblijny chce podkreślić, że wtedy nie było jeszcze 
grzechu. Człowiek żyje w poufałym obcowaniu z Bogiem. Nie ma jeszcze instynktownej bojaźni przed 
objawieniem się Boga. Przedstawiony obraz świata materialnego spełnia jedynie funkcję służebną: ma 
odzwierciedlać i niejako przedłużać rzeczywistość duchową, rozgrywającą się między człowiekiem, a 
Bogiem. 

Bliższe przyjrzenie się obrazom użytym przez autora biblijnego ukazuje ich ścisłe powiązanie z ob-
razami, jakimi niejednokrotnie posługują się Prorocy. Prorocy mają transcendentną pewność, że w me-
sjańskiej przyszłości nastąpi jakaś bliżej im nieznana, przerastająca Boża ingerencja w ludzkie dzieje. W 
braku jednak bliższych danych o tym, ‘jak’ mesjańska przyszłość będzie wyglądała, przyoblekają ją 
chętnie w oprawę atmosfery ‘rajskiej’. Uciekają się wtedy szczególnie do dwóch charakterystycznych 
rysów: 

a) Rys niezwykłej żyzności: znak szczególnego błogosławieństwa związanego z wszelkiego rodzaju 
płodnością (por. Iz 30,23-26; 32,15; Ez 34,26n; Am 9,13). Niekiedy nasuwa się im wtedy pod pióro na-
wet słowo ‘Eden’, które widzimy i w opowiadaniu o ‘raju’ (Iz 51,3; Ez 36,33n; 31,7nn; Jl 2,3; itd.). 

b) Innym charakterystycznym motywem prorockich opisów przyszłości jest Boży pokój. Znikną prze-
ciwieństwa między rozdzielonym Izraelem, a nawet nieufność i bojaźń między zwierzętami a ludźmi. Są 
to jednak wciąż obrazy czegoś bardziej zasadniczego: nie będzie wtedy GRZECHU, a zapanuje pozna-
nie-ukochanie Jahwe (por. Iz 11,6-9; 55,13; 65,17-26; itd.). 

Pouczenie doktrynalne 

Ze wspomnianych paraleli prorockich widać, że pouczenie biblijne nie mieści się na płaszczyźnie 
biologicznej, ani w ogóle ‘naukowej’. Chodzi wciąż o sugestywne podanie wypowiedzi dotyczącej we-
wnętrznej harmonii między człowiekiem a Bogiem, mimo iż autor wyraża to za pomocą motywów za-
czerpniętych z tematyki ludowej, zapewne w dużej mierze konwencjonalnej i już ustalonej. 

Innymi słowy i tutaj autor biblijny nie poucza o tym, czy i czym różni się dzisiejszy świat od tego 
sprzed upadku człowieka! Nie poucza też o następstwie chronologicznym dwu światów sprzed – a po 
upadku człowieka. Wzrok jego jest natomiast wciąż utkwiony w rzeczywistość wewnętrzną człowieka w 
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jego odniesieniu do Boga i otaczającej przyrody. Istnieje metafizyczna różnica duchowa między stanem 
grzechu – a niewinności. Autor zamierza opisać przewrót, jaki wywołał grzech w stosunkach między 
Bogiem, a człowiekiem. Tutaj mieści się twierdzenie biblijne, zagwarantowane objawiającym się Bo-
giem oraz charyzmatem natchnienia biblijnego. Pouczenie to nie jest jednak wyrażone w formie twier-
dzenia teoretycznego, lecz wynika dopiero z całości opowiadania. Widzimy tu przerzutowanie różnicy 
metafizycznej między grzechem a niewinnością – na płaszczyznę chronologiczną i materialną. 

Toteż opisany tu raj nie istniał jako rzeczywistość materialna. Bliższe przyjrzenie się ‘rajowi’ wska-
zuje, że jest to po prostu nasz dzisiejszy świat, z tym że zostało z niego wyjęte wszystko, co w nim jest 
złego. Taki świat jest jednak w obecnej rzeczywistości nie do pomyślenia. Zło fizyczne jest elementem 
konstytutywnym świata materialnego. Walka o byt, walka przeciwstawnych sobie sił – to nieodłączne 
cechy dzisiejszej przyrody. Toteż wyłączenie tak pojętych elementów ‘zła’ z dzisiejszego świata spra-
wia, że jest on z natury swej nierealny – i niemożliwy. 

A jednak, za tą szatą słowną kryje się pozytywny obraz duchowej sytuacji, jaka cechowała pierw-
szych ludzi oraz wydarzeń rozgrywających się między Bogiem a człowiekiem. Do zobrazowania tej 
właśnie myśli posłuży autorowi pomysł ‘raju’. Jest to taki sam sposób myślenia, jak ten, którym posłu-
żył się autor Rdz 1: raj jest tylko logicznym punktem wyjścia do opisania kontrastu, jaki zaistniał na 
skutek grzechu. Grzech odpowiada za to, co autor biblijny musiał tak pracowicie wyjąć z dzisiejszego 
świata. Jedynie grzech psuje wszystko tak gruntownie. Tak było zarówno dawniej, jak i dzisiaj. 

Tylko człowiek jest w całym opisie przedstawiony rysami na wskroś realnymi: jako z natury śmier-
telny, bo składający się z elementów: ciała – i życia-duszy. 

§ 3. Czy ziemia niegdyś była inna 

‘Ogród’ jako element obrazowy 
Szereg szczegółów tekstu Rdz 2-3 wskazuje, że autor biblijny posługuje się użytymi przez siebie 

obrazami jedynie jako elementami obrazowymi, którymi dysponuje swobodnie zależnie od tego, jaką 
myśl pragnie uwydatnić w danej chwili. 

Zaraz na początku opowiadania widzimy motyw stworzenia: nie było jeszcze roślinności, bo Jahwe-
Elohim nie spuścił jeszcze deszczu i nie było jeszcze człowieka uprawiającego glebę. Brakowi temu 
miało zaradzić zasadzenie cudownego ogrodu, tzn. rozrost roślinności przede wszystkim wewnątrz 
ogrodu obficie nawodnionego czterema odnogami rzeki. 

Motyw stworzenia występuje potem jeszcze kilkakrotnie: w opisie różnicy między człowiekiem a 
zwierzętami (Rdz 2,19n), różnicy między mężczyzną a kobietą (2,18-24). To samo odnosi się do ukara-
nia człowieka przez wypędzenie go ponownie na zwyczajną ‘glebę’, z której człowiek został utworzony 
i przeniesiony do ogrodu (3,23n; por. 2,8.15). 

Zwrócenie dokładniejszej uwagi na wyrok wskazuje jednak na pewną niekonsekwencję, a przy-
najmniej chwiejność autora biblijnego w posługiwaniu się użytymi obrazami. Porównanie Rdz 3,17nn 
(przekleństwo ziemi, która ze względu na człowieka ma rodzić osty i ciernie) – z Rdz 3,23n (ukaranie 
człowieka przez wypędzenie go z gleby rajskiej i nakaz uprawiania gleby) świadczy o tym, że autor ope-
rował użytymi obrazami elastycznie. Skoro mianowicie Bóg przeniósł człowieka do ogrodu, gdzie za-
znacza się szczególna żyzność i Boży pokój, tym samym poza ogrodem ziemia była widocznie od same-
go początku trudna do uprawiania. Można by więc zapytać, po co w ogóle przekleństwo ziemi (poza-
rajskiej), skoro nie była ona nigdy rajską, ani pobłogosławioną? Gdyby zaś ziemia (poza rajem) przed 
upadkiem była ‘rajską’, cały obraz ‘ogrodu w Eden’ byłby zbędny i nierzeczowy. Świadczy to o ela-
styczności użytych obrazów – jako tylko obrazów. Ale tym samym widzimy, że autorowi nie chodzi w 
opisie ogrodu o wiążące pouczenie doktrynalne odnośnie do materialnych właściwości świata sprzed 
upadku, a tylko o obrazowy sposób przedstawienia całkiem innej rzeczywistości, dotyczącej stosunku 
człowieka do Boga. 
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Pouczenie wyra¿one za pomoc¹ ‘raju’ 
Istotę pouczenia biblijnego w związku z obrazem ‘ogrodu Eden’ można by ująć w 3 zasadniczych 

punktach: 
1. Człowiek został stworzony w stanie już wywyższonym przez łaskę. 
2. Człowiek dopuścił się jednak grzechu. 
3. Za karę zostaje przeniesiony do stanu obecnego, znanego z codziennego doświadczenia. 

Użycie obrazu ‘ogrodu’ umożliwiło autorowi pouczenie o nienależnym człowiekowi jego pierwotnym 
uposażeniu. Równocześnie jednak udaje się autorowi wyrazić za pomocą obrazu ‘ogrodu’ jeszcze inną 
myśl: cała rzeczywistość, również przyrodnicza, bierze solidarnie udział tak w wywyższeniu człowieka, 
jak i jego poniżeniu. Nie chcąc jednak osłabić swego pouczenia o przeniesieniu utworzonego człowieka 
ze zwyczajnej gleby do ogrodu (Rdz 2,8.15), nie wspomina autor o błogosławieństwie Bożym nad całą 
ziemią. Z drugiej zaś strony potem ukaże, iż po upadku człowieka cała ziemia podziela solidarnie z kolei 
los człowieka upadłego. 

Za i przeciw odmiennoœci rzeczywistoœci materialnej przed upadkiem 
Nasuwa to pytanie, czy wobec tego świat materialny przed upadkiem człowieka miał jakieś inne 

właściwości, aniżeli dzisiaj. Ziemia istnieje kilka miliardów lat, w każdym razie na długo przed zaist-
nieniem człowieka. Sam człowiek pojawia się dopiero jako niemal ostatnie ogniwo wpośród innych ist-
nień. Czyżby przyroda była przedtem inna? Czy z chwilą pojawienia się człowieka i jego upadku prawa 
przyrody zmieniłyby się nagle na inne? 

Należy pamiętać, że samo w sobie zagadnienie, jak ziemia mogła wyglądać przed upadkiem czło-
wieka, nie wkracza w profil PRAWDY Pisma świętego [tj. WIERNOŚCI Boga swemu Przymierzu, 
zbawczej miłości]. Z tego względu z Pisma świętego nie można wyprowadzać żadnego wniosku odno-
śnie do dziedzin nauk ścisłych. 

Z drugiej strony wykluczone są jakiekolwiek wspomnienia ludzkie. Również Tradycja przez tyle co 
najmniej setek tysięcy lat jest wykluczona. Pisarz biblijny jest zdany z jednej strony na poglądy swojej 
epoki, a z drugiej na własną wyobraźnię, zresztą bardzo opanowaną. Objawienie gwarantuje na mocy 
charyzmatu natchnienia biblijnego coś innego, o wiele ważniejszego. Również uwzględnienie tekstów 
prorockich wskazuje, że temat ‘raju’ jest w dużej mierze konwencjonalnym środkiem – jako obraz słu-
żący do przedstawienia czegoś znacznie głębszego (por. też motyw ‘raju’ w opisie Kapłańskim – P: Rdz 
1,29n – oraz Rdz 9,3). 

W sumie więc trzeba stwierdzić, że cudowny ogród oznacza przede wszystkim określoną rzeczywi-
stość u samego człowieka. Kwestią zaś otwartą pozostaje, czy rzeczywistość materialna przed upadkiem 
człowieka była taka sama jak dzisiaj, czy też inna. Żeby jednak nasza niewiedza w tym względzie była 
uzasadniona, należałoby rozpatrzyć kilka argumentów ‘pro’ i ‘contra’. 

a) Argumentem za tym, że rzeczywistość materialna przed upadkiem mogła być inna niż dziś, wyda-
ją się być teksty prorockie. Właśnie teksty prorockie, które zdawałyby się przemawiać za interpretacją 
raju jako tylko symbolu rzeczywistości duchowej, nakazują jednocześnie ostrożność. Trudno mianowi-
cie oprzeć się wrażeniu, że w opisanych przez Proroków błogosławieństwach epoki mesjańskiej element 
materialny i ziemski nie odgrywa żadnej w ogóle roli! 

Dobra materialne są obiecane nie tylko ‘warunkowo’ – jako następstwo nawrócenia duchowego. 
Obietnice dotyczą zawsze jednocześnie elementu duchowego i cielesnego. Wybawiony będzie cały 
człowiek, a nie tylko jego ‘dusza’. Opisy ziemskiej pomyślności w piśmiennictwie prorockim są symbo-
lem przyszłych dóbr, ale nie tylko ze względu na swą treść duchową, lecz także o ile skutkami swymi 
będą sięgały w sferę rzeczywistości materialnej. 

Zresztą Prorocy piszą zgodnie z mentalnością semicką, ujmując rzeczywistość ludzką i ziemską ca-
łościowo i solidarnie. Nic dziwnego, że z jednej strony przekleństwo grzechu spadło nie tylko na czło-
wieka, ale i na rzeczywistość materialną. Z drugiej zaś strony zbawienie człowieka obejmie też nie tylko 
rzeczywistość duchową człowieka, ale także jego ciało, a nawet stworzenie nowego kosmosu: nowego 
nieba i nowej ziemi. Toteż trudno powiedzieć, żeby autor biblijny opisujący raj nie sądził, iż przed 
upadkiem – stanowi niewinności nie odpowiadała jakaś mimo wszystko inna rzeczywistość materialna 
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pozaczłowiecza, chociaż najwidoczniej sam nie wiedział, na czym by ta ‘odmienność’ polegała. Nie 
podszepnęło mu tego Objawienie, gdyż ten aspekt nie wchodzi już wprost w profil naszego zbawienie. 

b) Jeżeli jednak zważymy, że taki już jest właśnie semicki sposób myślenia, by to co się dzieje we 
wnętrzu człowieka, objawiało się swymi skutkami w coraz to dalszych sferach świata fizycznego, traci 
argument prorocki dużo na znaczeniu. Objawione nie jest to, co o danej rzeczy sądzi autor biblijny (np. 
że sklepienie niebieskie jest z solidnego metalu), lecz to co wynika z całego kontekstu jako twierdzenie 
biblijne zagwarantowane Bożą Prawdą. 

W sumie trzeba stwierdzić, że kwestią nadal otwartą pozostaje pytanie, jak przed upadkiem czło-
wieka wyglądała rzeczywistość fizyczna świata materialnego. Trzeba zaś przyjąć to co jest z całą pew-
nością twierdzeniem biblijnym: że w miarę jak człowiek ustosunkowuje się inaczej do Boga, spogląda 
też innymi oczami na otaczającą go rzeczywistość. Naukowiec będzie musiał stwierdzić na podstawie 
szeregu dostępnych mu danych, że rzeczywistość materialna świata nie mogła być inna przed – a po po-
jawieniu się człowieka. Egzegeta zaś powie najwyżej tyle, że teksty nie zmuszają w niczym do przyjęcia 
odmiennie ukształtowanego świata przed upadkiem człowieka. 

§ 4. Utworzenie pierwszego człowieka Rdz 2,7; 3,19 

Punkt wyjœcia opisu ogrodu: brak wody któremu zaradzi człowiek 

Punktem wyjścia opisu ‘stworzenia’ Rdz 2 jest wyschnięta, obumarła gleba, jak to bywa w Palesty-
nie. Brak tu wody, a tym samym roślinności. Widzimy zatem punkt wyjścia całkiem odmienny od stanu 
opisanego w Rdz 1, gdzie wody było ‘za dużo’. Bóg ‘zaradził’ temu brakowi w sposób poza-normalny. 

Funkcję wody deszczowej, na którą jedynie liczy się w Palestynie (w przeciwieństwie do Mezopo-
tamii, gdzie wszędzie istnieje system kanalizacyjny) przejmuje woda podziemna (Rdz 2,6). Użyte tu ar-
chaiczne słowo: ’ed – ma niewątpliwie jakiś związek z ‘wodą’, chociaż nie wiadomo dokładnie, czy 
oznacza mgłę, rosę, czy źródło, kanał itp. W każdym razie z chwilą gdy się pojawiło to ’ed, ziemia stała 
się podatna do wydania roślinności, a nawet ulepienia człowieka i zwierząt. 

Skoro pojawiło się już dobrodziejstwo wody, przystępuje Stwórca do zapełniania ziemi ludźmi. Au-
tor biblijny opowiada to bardzo plastycznie: 

Rdz 2,7: „Wtedy to Jahwe-Elohim ulepił człowieka z pyłu wziętego z gleby i tchnął w jego nozdrza 
oddech życia, tak że człowiek stał się istotą żyjącą”. 

Nikt nie był świadkiem stwórczego Bożego działania! Tym samym wykluczona jest tu ‘tradycja pier-
wotna’! Ale i Objawienie nie dostarcza w zasadzie nigdy wiadomości odnośnie do przebiegu opisanego 
wydarzenia. Objawienie gwarantuje jedynie fakt stworzenia człowieka. Opis powstania człowieka tak a 
nie inaczej – pochodzi wobec tego z całkiem innego źródła! Autorowi chodziło o podkreślenie tego, 
czym jest człowiek i na co on jest. Dowiaduje się o tym z codziennej obserwacji człowieka. 

ST widzi w człowieku zawsze element materialny, przynależny do tego świata; oraz wyższy (życie), 
pochodzący od Boga. Człowiek ulepiony z ‘pyłu’ [hebr. ‘âphâr] staje się istotą żyjącą, lub ściślej: osobą 
żyjącą [néfesz chajjâh] – przez to, że w jego nozdrza uformowane z ziemi, Bóg tchnął tchnienie życia 
[niszmat chajjîm]. Autor biblijny rzutuje w ten sposób doświadczalne stwierdzenie, że człowiek jako 
pewna całość składa się z dwóch elementów: ciała i życia-ducha – na płaszczyznę chronologiczną, uka-
zując jego utworzenie w dwóch etapach. Pragnie przez to jeden raz więcej wyrazić swoje głębokie prze-
konanie, że człowiek zawdzięcza Bogu swoje pochodzenie ze wszystkim, czym jest, czyli ze względu na 
wszystkie swoje elementy konstytutywne. 

Element ‘tchnienia’ 

Opis wyraża to, wiążąc ‘życie’ z procesem oddychania (tchnienie życia). O tym, czy ktoś żyje, 
wnioskujemy z obserwacji jego oddychania. Jest to obserwacja ogólnoludzka. Życie jest tajemniczym 
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impulsem wyłaniającym się z wnętrza człowieka. Życie jest jednak niezmiernie kruche. Człowiek ma 
tylko „bardzo niewiele oddechu w swych nozdrzach” (Iz 2,22), a w dodatku oddech jest mu dany jedynie 
w dzierżawę (Mdr 15,16). 

Bóg jest Panem życia – i od Niego zależy ‘ilość’ życia człowieka i innych stworzeń (Ps 104,29n; Hi 
34,14n). Równocześnie zaś autorowie biblijni przyznają, że nikt z śmiertelników nie wie, „jaka jest dro-
ga ducha do ciała w łonie brzemiennej” (Koh 11,5). Jeżeli tak pisze Kohelet pod koniec ST (wiek 3?), to 
tym bardziej nie wiedział tego autor Rdz 2. Jego opowiadanie opiera się zatem w całości na poglądzie 
Izraela, że tak człowiek, jak zwierzę, oddech życia zawdzięczają Stwórcy. Godność człowieka w po-
równaniu ze zwierzętami wynika raczej z tak bardzo osobistego i bezpośredniego zaangażowania, z ja-
kim Bóg udziela swego tchnienia człowiekowi. Izrael zrozumiał, że człowiek, i tylko człowiek, staje 
przed Bogiem jako osoba odpowiadająca za swe postępowanie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy 
przed sobą niejasny jeszcze punkt wyjścia do późniejszego teologicznego określenia człowieka jako 
‘Obrazu Elohim’ w tradycji teologicznej Kapłańskiej (P: Rdz 1,26n). 

Należy jeszcze podkreślić, że w Rdz 2,7 brak jakiejkolwiek aluzji do nieśmiertelności człowieka. 
Człowiek z natury swej jest istotą śmiertelną! Wniosek ten potwierdza przyjrzenie się dalszym użytym 
wyrażeniom. 

Element ‘pyłu’ 

Drugim elementem składowym, z którego ulepiony został człowiek, to „pył wzięty z gleby”. Język 
hebrajski dysponuje kilkoma różnymi wyrażeniami na oznaczenie ‘ziemi’: a) ’éres [ziemia jako ląd sta-
ły, kraj]; b) ’âdamâh [ziemia uprawna, gleba]; c) ‘aphâr [pył, proch, gleba miałka]. Poza tym istnieje 
wyrażenie: d) chómer [glina]. 

W Rdz 2,7 użyte są dwa wyrażenia: pył [‘aphâr] wzięty z gleby [’âdamâh]. ‘Pył’ jest jednak zbyt 
miałki, żeby można było z niego coś ‘ulepić’! Mimo to wyrażenia: ‘aphâr [pył] nie wolno przekładać w 
Rdz 2,7 jako ‘glina’, a nieco dalej (w Rdz 3,19 – przy wyroku śmierci) przez ‘pył’ [„Boś pyłem tylko i 
w pył się ponownie obrócisz”]. 

Gdy za punkt wyjścia interpretacji Rdz 2,7 (ulepienie człowieka z ‘pyłu’) weźmiemy Rdz 3,19 (wy-
rok śmierci), dojdziemy do wniosku, że autor biblijny nawiązuje do faktu pochowania człowieka po 
śmierci. Nakładają się tu dwa różne poglądy: 

a) Człowiek utworzony z ziemi zostaje po śmierci ponownie ‘zwrócony’ ziemi, stając się jedno z 
nią. Życie człowieka, to przechodzenie z jednego łona matczynego [Ziemia-matka] – do drugiego (por. 
Hi 1,21; Syr 40,1; Koh 5,14). Człowiek stanie się ponownie tym, czym był zanim go Bóg stworzył i 
tchnął w niego oddech życia. Ziemia jest tu pojęta jako miejsce. Z takim samym poglądem spotykamy 
się na wielu miejscach Biblii: umarli leżą w ‘prochu’ (Hi 7,21); ‘śpią, mieszkają w prochu’ (Dn 12,2; Iz 
26,19), zstępują do ‘prochu’ (Ps 22,30) itd. 

b) Drugi pogląd wyraża pokrewieństwo człowieka z ziemią jako tworzywem-materią. Mianowicie 
po śmierci człowiek zamienia się ponownie w ziemię (por. np. Ps 104,29). 
Sam z siebie ów drugi element człowieka: ‘pył’ z ziemi, wskazuje tak samo jak pierwszy (‘oddech ży-
cia’) na kruchość ludzkiego istnienia. 

Jeszcze bardziej uwydatnia tę myśl użyty tu czasownik: „Bóg ulepił [jâsâr] człowieka”. Użyty tu 
czasownik jest wyrażeniem ‘technicznym’ na oznaczenie pracy garncarskiej. Posługiwali się nim chęt-
nie Prorocy, ilekroć chcieli oznaczyć, że Izrael zawdzięcza wszystko czym jest, Bogu Stworzycielowi. 
Np.: Iz 64,7: „Jahwe, Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jeste-
śmy my wszyscy” [por. Jr 18,6: „Oto bowiem, jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izra-
ela, w Moim ręku”]. Nie ulega wątpliwości, że autor Rdz 2,7 nawiązuje tu do przyjętego na starożytnym 
Wschodzie obrazu Boga jako garncarza. 

Pouczenie w ulepieniu człowieka – Wyra¿enia oznaczaj¹ce pojêcie ‘stworzenia’ 
Na tym tle ukazuje się pouczenie biblijne. Sam w sobie ‘pył’ nie nadaje się do modelowania: po-

trzebna do tego jest raczej ‘glina’, tzn. ziemia zmieszana z wodą. Jeśli mimo to autor obrał ten obraz, 



 76 

ucieka się do niego widocznie z bardzo szczególnych powodów. Pragnie ukazać, jak bardzo małym i 
mało ważnym jest sam w sobie człowiek, oraz jak bardzo śmiertelnym, przeznaczonym do grobu-ziemi 
jest on z samej swej natury. 

Tym samym jednak rysuje się tym jaśniej wielkość niezasłużonego powołania, jakim Bóg obdarzył 
człowieka. Jednocześnie autor będzie mógł ukazać niepojętość człowieczego roszczenia, by stać się ‘jak 
Elohim’. A to z kolei stawia w tak sprawiedliwym świetle Boży wyrok. 

Użyte tu 3 wyrażenia: proch ziemi – oddech życia – lepić, wyrażają w ten sposób z jednej strony 
krańcową znikomość i przejściowość ludzkiego życia, a z drugiej jego totalną zależność od modelujące-
go Boga. Jak garncarz może wyrzucić, a nawet potłuc naczynie, jeśli mu się tak spodoba, tak Bóg mógł-
by dosłownie zgnieść w swych palcach ów „pył z ziemi”, gdyby tylko zechciał. Taką myśl wyraża Pro-
rok Jeremiasz (Jr 18,1-12, zwł. w. 6) oraz Deutero-Izajasz (Iz 45,9n). 

Myśl naszego autora biblijnego nie skupia się zatem na sposobie powstawania człowieka. Innymi 
słowy, pouczenie jego nie dotyczy wcale sposobu utworzenia człowieka! Autorowi chodzi natomiast o 
podkreślenie całkowitej zależności człowieka od transcendentnego Stworzyciela, który jednak jest zara-
zem Bogiem zniżającym się i pochylającym nad człowiekiem, z którym pragnie rozmawiać! 

Hebrajskie ‘lepić’ [jasâr], oraz sama już obserwacja pracy garncarskiej kojarzy się samorzutnie z 
pojęciem pracy stworzycielskiej. Bezkształtna bryła gliny ulega niemal czarodziejskiemu przeobrażeniu 
dzięki wprawnej, zręcznej pracy doświadczonego garncarza. Nasuwa to wniosek, że wyrażenie ‘lepić’ 
jest w tym wypadku archaicznym zwrotem na oznaczenie tej samej rzeczywistości, którą w kilka wie-
ków później inny autor biblijny wyrazi za pomocą czasownika: bârâ’ [stworzyć]. 

Nie sposób stworzenia – lecz przeznaczenie człowieka 
Przyjrzenie się użytym tu wyrażeniom prowadzi więc do wniosku, że autor biblijny nie zamierza 

pouczyć o sposobie powstania człowieka, lecz o tym, co cechuje utworzonego człowieka. Swoją wizję 
człowieka jako istoty śmiertelnej, a zarazem tak bardzo związanej z boskością, rzutuje następnie na 
płaszczyznę genetyczną. Tutaj tkwi klucz wyjaśniający nam, dlaczego opowiadanie autora znalazło ta-
kie wzięcie. Umie on przekształcić po mistrzowsku doktrynę o przeznaczeniu człowieka – w pasjonują-
ce opowiadanie. A tego właśnie trzeba mu było, jeśli pouczenie miało dotrzeć do ludzi jego pokolenia, 
nie przyzwyczajonych do filozofowania. 

Tym samym zaś autor biblijny nie jest ani za, ani przeciw ewolucjonizmowi! Problematyka ta jest 
mu całkiem obca, wykraczając poza profil jego pouczenia. Wzmianka o tym, że Bóg posłużył się „py-
łem wziętym z gleby” dla ukształtowania człowieka, nie spełnia tu wcale zadania doktrynalnego po-
uczenia, którym można by się posłużyć w argumentacji za ewolucjonizmem, względnie przeciw niemu. 
Autor biblijny nie wiedział nic o sposobie, w jaki powstał człowiek! Ani z tradycji, ani z Objawienia. 
Jeżeli wspomina o „pyłu z gleby ziemi”, poucza tylko o kruchości ludzkiego życia, wychodząc z obser-
wacji dzisiejszego człowieka, tzn. sobie współczesnego, śmiertelnego. 

Zagadnienie ewolucjonizmu jest sprawą nauki, która w niczym nie narusza pouczenia biblijnego. 
Naszym zaś zadaniem nie jest wtłaczanie w tekst tego, co nasze czasy sądzą o powstaniu świata i czło-
wieka, lecz co o tym myślano wtedy, gdy żył i pisał autor biblijny. Bo tylko te poglądy stały się nośni-
kiem Objawienia. Objawienie nie poucza o sprawach nauki, ale o tym, co służy zbawczemu dobru czło-
wieka. Tylko pod takim kątem widzenia odnajdziemy w opisie biblijnym gwarancję Bożej zbawczej 
PRAWDY. 

§ 5. Cel opisu ogrodu Rdz 2,8.15 

Ulepienie człowieka poza ogrodem – Wywy¿szenie do stanu Łaski 
Wszystkie zatem obrazy użyte w Rdz 2,7 i 3,19 wskazują na to, że człowiek z natury swej jest 

śmiertelny. Jest to zresztą myśl na wskroś biblijna. Autor biblijny kreśli w Rdz 2-3 obraz nie jakiegoś 
nad-człowieka, lecz takiego, jakiego znamy z doświadczenia. Człowiek otrzymuje po prostu to, co mu 
się należy, żeby być człowiekiem. 
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A jednak autor biblijny podkreśla z dużym naciskiem, że człowiek został stworzony (ulepiony) poza 
ogrodem – i potem dopiero przeniesiony do ogrodu. Co prawda nie zaznacza wcale, że Stwórca dokonał 
w międzyczasie jakiejś wewnętrznej zmiany w człowieku. A jednak, człowiek z tą chwilą jest kimś in-
nym niż na podstawie samego stworzenia. Dopiero po grzechu stanie się ponownie takim samym jak my 
dzisiaj. Człowiek zostaje mianowicie wypędzony na zwyczajną glebę [’âdamâh] i będzie się z tej zwy-
czajnej gleby żywił, bo z tej zwyczajnej gleby został ‘utworzony’. 

Zdawałoby się, że wszystko obraca się tu wokół zwyczajnej ludzkiej natury. A jednak tekst biblijny 
stwierdza, że powrót człowieka na zwyczajną ‘glebę’, mimo iż należny z natury, jest karą. Wskazuje na 
to: 

a) ostrzeżenie i groźba Boża; 
b) potem wyrok; 
c) a wreszcie jego wykonanie (por. Rdz 3,17).  

Zatem powrót na zwyczajną glebę jest wprawdzie należny z natury, a jednocześnie jest on następstwem 
grzechu. Gdyby nie było grzechu, człowiek nie musiałby powrócić na zwyczajną glebę! 

Stąd wynika, że pomiędzy ‘ulepieniem’ człowieka ze zwyczajnej gleby, a przeniesieniem go do 
ogrodu i ponownym wypędzeniem z ogrodu, musiało zaistnieć coś, co nazywamy ŁASKĄ: wyniesie-
niem do dziecięctwa Bożego. Bóg ukochał człowieka bardziej niż był ‘zobowiązany’ na mocy dzieła 
stworzenia: chciał go uwolnić od bolesnych następstw jego pokrewieństwa z glebą. Człowiek stracił jed-
nak przez grzech wszystkie przywileje. Żeby tę rzeczywistość: niezasłużone wywyższenie, wyrazić, 
wpadł autor biblijny na pomysł nakreślenia obrazu ogrodu (raju). Dzięki ogrodowi może wyrazić różni-
cę między samym stworzeniem człowieka (wyposażeniem należnym z natury), a jego wywyższeniem 
(przez przeniesienie go i umieszczenie w ogrodzie). Umożliwi to rozwiązanie problemu zła: Jahwe nie 
chciał, by człowiek był takim, jakim jest dzisiaj. Jeśli stało się inaczej, winę za to ponosi wyłącznie 
grzech człowieka. 

Dowodem ‘biblijnym’ na wywyższenie człowieka do stanu nadprzyrodzonego nie jest wprawdzie 
ani Rdz 2,7 (tchnienie ducha życia przez samego Jahwe-Elohim), ani Rdz 1,26n (człowiek Obrazem 
Elohim). Oba te teksty mówią o stworzeniu człowieka jako takiego, tzn. człowieka mającego odtąd 
wszystko, co należy do jego naturalnego uposażenia. Myśl o nienależnym wyniesieniu człowieka wyra-
ził natomiast przez to, że człowiek uczyniony poza ogrodem – zostaje następnie przeniesiony do ogrodu 
(Rdz 2,8.15; 3,23). 

Autor wyraża tę myśl znowu chronologicznie, mimo iż wszystko wskazuje na to, że Bóg obdarzył 
człowieka powołaniem nadprzyrodzonym bardzo prawdopodobnie od pierwszego momentu jego zaist-
nienia. Gdyby bowiem autor przedstawił utworzenie człowieka jako fakt dokonujący się w ogrodzie, 
wypędzenie człowieka z ogrodu równałoby się zniszczeniu samej natury człowieka. A przecież grzech 
nie zniszczył natury człowieka, a tylko jego nadprzyrodzone uposażenie. 

Stąd widać, że egzegeza opisu biblijnego musi być elastyczna. Autor biblijny przedstawia ulepienie 
człowieka i jego przeniesienie w następstwie chronologicznym. Nie znaczy to jednak, jakoby zamierzał 
pouczać o rzeczywistym następstwie dzieła stwarzania. Jest to jedynie chwyt literacki dla lepszego pod-
kreślenia myśli – tym razem już objawionej, którą właśnie wyraża: różnicy między stanem naturalnym 
człowieka, a jego wywyższeniem. Do jej wyrażenia potrzebny mu jest pomysł ‘ogrodu’. 

Eden i jego poło¿enie 
Wszystko to każe przyjrzeć się dokładniej obrazowi ‘ogrodu’: czym on jest i gdzie go opis umiesz-

cza. 
Tekst biblijny wspomina o dwóch rzeczach: zasadzeniu ogrodu – oraz przeniesieniu tamże człowie-

ka. Występuje tu określenie geograficzne ‘Eden’ (Rdz 2,8). Wyrażenie to znaczy jednak także rzeczow-
nik ‘przyjemność, rozkosz’. Częste użycie tego określenia w tekstach prorockich świadczy o tym, że nie 
jest to wynalazek autora Rdz 2, lecz określenie typowe pochodzenia popularno-ludowego, coś w rodzaju 
‘krainy z tysiąca i jednej nocy’. Nazwa ’Eden’ występuje zresztą kilkakrotnie u Proroków w połączeniu 
z bliżej ją określającym ‘ogród Jahwe-Elohim’. Przypuszczenie, że chodzi tu o określenie fikcyjnej kra-
iny przysłowiowego szczęścia, dobrobytu i rozkoszy – nasuwa się jeszcze bardziej dzięki dalszemu 
określeniu: Jahwe-Elohim zasadził ogród w Edenie ‘na wschodzie’. Poniżej zobaczymy dokładniej, co 
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oznacza to ‘na wschodzie’. 
Określenie ‘ogród’ [hebr. gan] jest nawiązaniem do sztucznie ogrodzonej przestrzeni, niedostępnej 

dla zwyczajnych śmiertelników, a przeznaczonej dla najbliższego otoczenia królów typu orientalnego. 
Grecki przekład przetłumaczył hebr. ‘gan’ [ogród] przez parádeisos (raj) – słowo pochodzenia perskiego 
(pardes). Księgi biblijne ostatnich wieków przed Chr. (4-3 wiek) nawiązują kilkakrotnie do tego rodzaju 
ogrodów królewskich (PnP 4,13; Ne 2,8; Koh 2,5). Tak właśnie pojęty ogród oznacza pielęgnowany 
park, nawodniony specjalnym systemem kanalizacyjnym, gdzie sadzi się oryginalne drzewa i rośliny. 
Nad takim zaś parkiem czuwał zawsze specjalny urzędnik – stróż ogrodu królewskiego. 

Tak właśnie przedstawia autor biblijny „ogród w Edenie na wschodzie”. Człowiek zostaje przenie-
siony do ogrodu z Bożego daru, zostając jednocześnie stróżem ogrodu. Sam Jahwe zasadził ten ogród i 
sprawił, że wyrosły w nim drzewa, których owoce były urocze z wejrzenia i smaczne w spożywaniu. 
Roślinność jest tu wzmiankowana jedynie ogólnikowo. Autor biblijny nie mógł pominąć przede wszyst-
kim dwóch drzew, które w opowiadaniu będą odgrywały szczególną rolę: drzewo poznania tego, co jest 
dobrem a co złem; oraz drzewo życia. 

Niezwykłą żyzność zawdzięcza ogród rzece, która (na terenie ogrodu) rozdziela się na cztery potęż-
ne odnogi (Rdz 2,10-14). Fragment o tych czterech rzekach stanowi prawdopodobnie odrębną jednostkę 
literacką, pochodzącą z podań ludowych. Przy wymienianiu rzek autor posuwa się bardzo prawdopo-
dobnie ze wschodu w kierunku zachodu. 

Na ostatnim miejscu wymienia rzekę Eufrat, zwaną po prostu ‘Rzeką’. Dalej wymienia rzekę Ty-
grys, który biegnie „na wschód od Aszszuru”. Aszszur jest tu bądź miejscowością (rzeka biegnie wła-
śnie po wschodniej stronie miasta), bądź krajem Aszszur (Asyria). 

Dalsze dwie rzeki: Gihon i Pihon, były widocznie mało znane. Stąd tak obszerne dodatkowe wyja-
śnienia autora, które niewiele wnoszą, a tylko potęgują wrażenie cudowności. Próbowano je utożsamiać 
z różnymi starożytnymi rzekami Mezopotamii. W wyniku tego pojawiały się opinie umieszczające ‘raj’ 
czy to na północy, czy na południu Mezopotamii. Tymczasem autor biblijny nie zamierza podawać na-
ukowej lokalizacji ‘raju’ (którego nigdy nie było w sensie materialnym). Można najwyżej dopatrywać 
się położenia geograficznego opowiadania jako opowiadania – zgodnie ze starożytnymi wyobrażeniami 
geografii świata. 

Ponieważ wyliczanie rzek następuje od wschodu do zachodu, nasuwają się mimo woli obok rzeki 
Eufratu i Tygrysu – jeszcze Ganges i Indus. Rzecz znamienna, Ganges uważano w starożytności za gór-
ny azjatycki bieg rzeki Nil. Starożytne źródła greckie nazywają rzekę Nil – niekiedy ‘Gichon’. Ostatnią 
rzeką byłby wobec tego bardzo prawdopodobnie Indus. 

Tak więc autor biblijny wymienia tu 4 największe rzeki ówczesnego świata, ukazując jednocześnie, 
że cudowny ogród zawdzięczał niezwykłą żyzność właśnie obfitemu nawodnieniu tych 4 rzek. Autor 
umieszcza ogród w jakiejś niedostępnej, tajemniczej okolicy, gdzie biorą początek największe rzeki 
świata. Należałoby jednak jeszcze raz podkreślić, że nie chodzi mu o podanie doktrynalnej wiadomości 
na temat geograficznego położenia ogrodu. Umieszcza powstanie 4 największych rzek świata w jakiejś 
fantastycznej, niedostępnej części świata „na wschodzie” po to, by tym bardziej spotęgować wrażenie 
niezwykłej żyzności cechującej tajemniczy ogród, do którego Jahwe przeniósł utworzonego człowieka. 
Wszystko to staje się dla niego szatą literacką dla wyrażenia czegoś znacznie ważniejszego: tego, co 
działo się we wnętrzu człowieka w jego odniesieniu do Boga. 

Eden bogów – a grzech człowieka 

Jeżeli więc autorowi nie chodziło o określenie geograficznego położenia „ogrodu w Edenie na 
wschodzie”, a przede wszystkim o to, co dzieje się we wnętrzu człowieka, nasuwa się tym bardziej py-
tanie, dlaczego posłużył się w ogóle takim, a nie innym obrazem? Okazuje się, że autor biblijny z jednej 
strony nawiązuje do znanych wówczas poglądów o „górze bogów na krańcu Północy”, równocześnie z 
nimi polemizując. Wydobywa z nich te elementy pozytywne, które dało się wykorzystać dla wyrażenia 
treści Objawienia Jahwe, a jednocześnie wyprowadza z błędnych torów politeizmu ku Jahwizmowi. 

Nawiązanie do ówczesnych poglądów o „górze bogów”, a jednocześnie polemika z tymi poglądami, 
wiąże się także ściśle z opisem grzechu, jaki miał się dokonać na terenie owego „ogrodu w Edenie – na 
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wschodzie”. Taki sam grzech piętnuje Pismo święte niejednokrotnie jako grzech wyniosłości, która 
chciałaby zająć miejsce samego Boga. 

O dopuszczenie się takiego właśnie grzechu oskarżają Prorocy niejednokrotnie np. króla Tyru, jako 
uosobienia miasta i mieszkańców Tyru. Miasto to zbudowane na niedużej skalistej wyspie niedaleko 
wybrzeża koło Libanu, urągało zawsze wszystkim nieprzyjacielskim oblężeniom, opierając się im z po-
wodzeniem dzięki swemu niezdobytemu naturalnemu położeniu. Toteż królowi Tyru jako wcieleniu 
mieszkańców miasta zdawało się, że pozycja jego równa się pozycji Boga. 

Tak opisuje to Ezechiel (początek 6 wieku: Ez 28,2-10). Prorok potępia tu roszczenie tego samego 
rodzaju, jakie potępia opowiadanie o raju w odniesieniu do pierwszych rodziców. Pismo święte wystę-
puje przeciw takiemu samemu grzechowi wprawdzie również na innych miejscach. Ale we wspomnia-
nym fragmencie Ezechiela występuje ponadto charakterystyczna terminologia i obrazy, pochodzące wi-
docznie z tego samego środowiska, z którego czerpał natchnienie również autor Rdz 2-3.  

Ezechiel zarzuca królowi Tyru, że wzbił się w pychę chcąc stać się Bogiem, podczas gdy jest tylko 
człowiekiem. Bóg go za to ukarze, poniżając jego wyniosłość na oczach wszystkich jego nieprzyjaciół. 
W dalszym ciągu (Ez 28,12-17) mówi Ezechiel o dotychczasowej doskonałości Tyru, pełnego mądrości 
i piękności. Mieszkał w Edenie, w ‘ogrodzie Elohim’, okryty wszelkimi kosztownościami. Tyr znajdo-
wał się na świętej górze Elohim, przechadzając się wśród błyszczących kamieni [symbol obecności bó-
stwa-Boga]. W pewnej chwili jednak w sercu jego znalazła się nieprawość. Wnętrze jego napełniło się 
złością: Tyr zgrzeszył. Wobec tego Bóg strąca go z „góry Elohim”, a czuwający nad nim cherub wypę-
dzi go spośród wszystkich klejnotów. 

Wspomniana tu ‘geograficzna’ nazwa Eden, to po prostu ‘ogród Elohim’ (względnie Elohimów – 
bogów), jak wynika z dalszego kontekstu. Wskazują na to drogocenne żarzące się i błyszczące kamienie 
(por. też Ez 10,2; 1,13). Potępianie manii wielkości człowieka było charakterystycznym tematem prze-
mawiania prorockiego (por. Iz 2,9-22). Późniejsi Prorocy posługiwali się jednak w kreśleniu obrazu tego 
grzechu o wiele bardziej beztrosko motywami nawet mitycznymi, aniżeli Jahwizm z początkowych wie-
ków istnienia Izraela, jakim jest właśnie autor Rdz 2-3. 

Można by tu przytoczyć jeszcze inną paralelę opowiadania, mianowicie satyryczny fragment Księgi 
Izajasza o upadku Babilonu (chodzi prawdopodobnie o króla Nabuchodonozora, przełom 7/6 wieku ; Iz 
14,12-15). Prorok wyraża zdumienie, jak się to mogło stać, że runął z niebios „Syn Jutrzenki” [Luci-
Fer], ten który podbijał narody [Babilon!] i mówił w swym sercu: „Wstąpię na niebiosa, tron swój po-
stawię powyżej gwiazd Bożych. Zasiądę na Górze Obrad [babiloński Olimp], na Krańcu Północy 
[Olimp babiloński]. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Tymczasem zosta-
niesz strącony do Szeolu, na dno otchłani”. 

Polemika z ‘ogrodem bogów’ 

Zarówno Ezechiel, jak i Księga Izajasza nawiązują do babilońskiego Olimpu, tzn. Góry, na której 
według babilońskich poglądów przebywali wszyscy bogowie. Babilończycy sądzili, że Olimp ich bogów 
mieści się gdzieś w północnej Mezopotamii, poniżej gór Kaukaskich, tam gdzie leży góra Ararat. Tam 
to biblijny Noe złożył ofiarę. Tam również leży góra Nisir, skąd został wzięty do krainy nieśmiertelnych 
babiloński Noe: Uta-Napisztim, po złożeniu „ofiary o słodkim zapachu, daleko u ujścia [u źródeł?] 
rzek”. Z tych samych stron, tzn. od północy, pojawia się w wizji Ezechiela (Ez 1,4) „Chwała Jahwe”, 
oznaczająca pokonanie babilońskich bogów. A w końcu tam właśnie, na Północy [w kierunku Olimpu 
Babilońskiego] ruszają w wizji Zachariasza (koniec wieku 6) cztery zaprzęgi, sprawiając, że Duch Boży 
spocznie w Krainie Północy (Za 6,8: pokonanie babilońskiego Olimpu i w ogóle bogów). 

Nietrudno dostrzec, że Jahwizm, który z jednej strony nawiązuje do ludowych, może nawet mitolo-
gicznych oraz politeistycznych poglądów współczesnego sobie pokolenia, polemizuje z nimi jednocze-
śnie, by ukazać Izraelowi prawdziwy ‘Olimp’, Olimp Boga jedynego, prawdziwego. Nic dziwnego, że 
Syjon, tzn. wzgórze na którym zbudowana została świątynia Jahwe w Jeruzalem, nazwany został przez 
Psalmistę „Górą świętą, przesławnym Wzgórzem, radością całej ziemi”. Bo właśnie Góra Syjon jest 
prawdziwym „Krańcem Północy [Olimpem babilońskim jako Górą bogów w Północnej Mezopotamii]” 
Bo Syjon to miasto Wielkiego Króla, czyli Boga Jahwe (Ps 48,2nn). 



 80 

Wydaje się, że autor Rdz 2-3 całkiem słusznie nawiązuje właśnie do mitycznych poglądów współ-
czesnego pokolenia, by ukazać prawdziwy „Eden, na wschodzie”. Patrząc z pozycji Palestyny, mezopo-
tamski Olimp mieścił się właśnie „na wschodzie”, gdzie jednocześnie – jak sądzono – początek biorą 
największe rzeki świata. 

W przeciwieństwie jednak do poglądów mezopotamskich, autor Rdz 2-3 umieszcza tak pojęty 
‘ogród bogów’ radykalnie na ziemi. Nie jest to według niego jakieś miejsce istniejące samo dla siebie, 
jako miejsce ‘bogów’. Bo dopiero Jahwe ‘zasadził’ ogród w Edenie – i to specjalnie dla człowieka, a nie 
dla ‘bogów’. Widzimy tu namacalnie, jak bardzo surowo Jahwizm przefiltrowywał ówczesne poglądy, 
by na ich tle jednocześnie ukazać realizację Bożego zamierzenia względem człowieka. 

Podobne stanowisko obrał Jahwizm m.in. w stosunku do kultu zmarłych. Znamienne, że Jahwizm 
odrzuca nieubłaganie wszelką formę kultu umarłych, np. zaklinanie zmarłych itd. (1 Sm 28; 2 Krl 23,24; 
Iz 8,19; Pwt 18,11). Poza Izraelem kult zmarłych był mocno rozwinięty, gdyż przodków uważano co 
najmniej za pół-bogów. A w końcu polemika naszego autora z mezopotamskim Olimpem przejawia się 
w tym, że ogród w Edenie nie mieści się według niego gdzieś w obrębie bogów, lecz geograficznie zde-
cydowanie na ziemi. 

Ogród ziemski – a mimo to raczej niebieski 
Dokładniejsza analiza obrazu ogrodu w Edenie nasuwa wniosek, że autorowi biblijnemu trudno było 

całkiem wyeliminować pewne skojarzenia związane z użytym przez siebie obrazem. Chociaż mianowi-
cie umieszcza ogród Eden tak radykalnie na ziemi, ogród ten nadal jest raczej ogrodem dla Jahwe-
Elohim oraz ewentualnie Jego najbliższego otoczenia (Aniołów, cherubów), aniżeli dla człowieka. Ob-
raz ten zgadza się mimo wszystko lepiej z jakimś Edenem niebieskim, aniżeli ziemskim. Wszystko 
tchnie tu atmosferą boską. Tylko tak da się wytłumaczyć motyw cheruba i ognia (płomień miecza?), 
zjawiska zawsze towarzyszące teofaniom Jahwe. Cherub pełni wartę przy tronie, przy bramie pałacu. 
Gdy po wyroku zobaczymy cheruba u wejścia do ogrodu, widzimy tym samym, że jest to park Boga-
Króla. 

Na tym tle dopiero ukazuje się cała wymowa trzykrotnie występującego, mocno podkreślonego wy-
rażenia, że człowiek ( ’adâm) ulepiony z gleby (’adâmâh) zostaje „wzięty” i „przeniesiony do ogrodu w 
Edenie na wschodzie”. Wyrażenie to uwydatnia niesłychaną dobroć Bożą i Jego łaskę w stosunku do 
człowieka. Ogród w Edenie jest miejscem przebywania przede wszystkim Boga i Jego najbliższego oto-
czenia. Tymczasem do tego właśnie ogrodu dopuszcza Bóg człowieka, przenosząc go tam ze zwyczajnej 
„gleby” (’adâmâh). W całym tym obrazie krzyżują się ostatecznie dwa różne punkty widzenia, które są 
nadal aktualne: 

a) Bóg schodzi do człowieka, ofiarując mu swą przyjaźń. 
b) Albo też Bóg podnosi człowieka do swojej wysokości, pozwalając mu uczestniczyć w raju ‘niebie-

skim’. 
Jest to wciąż powtarzający się, nadal sprawdzający się paradoks łaski. Z jednej strony Prorocy widzą 
świątynię Jeruzalem w okresie mesjańskim na najwyższej Górze Świata (Iz 2,2; Ez 42,2). Z drugiej zaś 
św. Jan zobaczy nowe święte Miasto Jeruzalem zstępujące z nieba na ziemię (Ap 21,2). Przez szereg re-
interpretacji obrazu ‘raju’ w ciągu narastającego Objawienia dojdzie do tego, iż wyrażenie ‘raj’ zmieni z 
biegiem czasu swoje znaczenie – poprzez ‘szeôl’ (otchłań) – ‘łono Abrahama’ – w nasze pojęcie ‘raju 
niebieskiego’, którego istotą jest trwałe przebywanie z Bogiem (niebo). 

§ 6. Utworzenie pierwszej niewiasty 

Niewiasta utworzona w obrêbie ogrodu 
Ulepienie pierwszego człowieka dokonuje się poza ogrodem, po czym pierwszy człowiek zostaje 

przeniesiony do ogrodu w Eden. Autor chciał przez to podkreślić naturę człowieka jako takiego oraz ła-
skę, jaką jest przeniesienie go do stanu zażyłej przyjaźni z Bogiem. 
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Przeciwnie, utworzenie pierwszej niewiasty oraz zwierząt dokonuje się według opisu w obrębie sa-
mego już ogrodu. Z bliższego przyjrzenia się tej scenie wynika jednak, że nie chodzi o przeciwstawienie 
utworzenia niewiasty – ulepieniu mężczyzny. Autor po prostu uznał, że ukazał już samą naturę człowie-
ka, chociaż zilustrował to tylko na pierwszym człowieku, którym potem (dopiero) okaże się pierwszy 
mężczyzna. 

Przy opisie utworzenia niewiasty nie chodzi mu już o uwydatnienie samej natury człowieka, ale o 
skontrastowanie pozycji człowieka w stosunku do zwierząt oraz pozostałej przyrody. Tym samym zaś 
utworzenie niewiasty w ogrodzie nie odgrywa roli doktrynalnej. Wynika to w sposób niemal niezamie-
rzony z faktu, że poprzednio przeniósł już scenerię do ogrodu, wobec czego nie wypada mu obecnie cof-
nąć się jeszcze raz poza ogród. 

Motyw stworzenia – a raju 
Na tym przykładzie można by zwrócić dokładniej uwagę na naprzemienne następstwo w całej pery-

kopie motywu stworzenia i motywu raju. Pierwsze wiersze Rdz 2 uwydatniają motyw stworzenia. Tak 
samo Rdz 2,7 (ulepienie pierwszego człowieka). W następnym wierszu (2,8) przechodzi autor do moty-
wu raju (duchowy stan pierwszego człowieka: przeniesienie go do ogrodu). To daje mu sposobność kon-
tynuowania motywu o stworzeniu (roślinność raju i świat; drzewa raju – w. 9). 
– Perykopa o rzekach nawiązuje ponownie do motywu raju (duchowy stan pierwszego człowieka). Sce-
na kończy się zakazem spożywania z owoców drzewa poznania tego, co jest dobrem, a co złem (w. 
16n). Co prawda pojęcie ‘niewiasty’ nie jest wtedy jeszcze znane, gdyż o utworzeniu pierwszej niewia-
sty jest mowa dopiero potem. Nie ulega jednak wątpliwości, że zakaz dotyczy jak najbardziej również 
niewiasty, która zresztą odegra przy przekroczeniu zakazu decydującą rolę (Rdz 3,1-6). Utwierdza to w 
przekonaniu, że autor posługuje się obranymi obrazami bardzo swobodnie, w zależności od myśli, którą 
w danym momencie pragnie podkreślić. 

Zanim autor opisze utworzenie niewiasty, przedstawi defiladę zwierząt przed pierwszym człowie-
kiem. Dobrze, iż dzieje się to już w ogrodzie, gdyż poza ogrodem scena mogłaby się skończyć krwa-
wymi zajściami. Przy okazji rozwija autor temat stworzenia, mówiąc o utworzeniu coraz to nowych 
zwierząt. Autor wylicza tylko te, które mogłyby w jakiejś mierze wchodzić w rachubę jako ewentualni 
partnerzy człowieka. Chodzi więc ciągle jedynie o dobór i rozłożenie materiału. 

Po tej scenie powraca autor ponownie do tematu raju, podkreślając stan duchowy pierwszych rodzi-
ców (nagość). Istotnie, autor nie pomija żadnej sposobności, by za jednym razem skombinować co naj-
mniej dwa wątki narracyjne: stworzenia i raju. Niewiasta ukazana w opisie nie jest bynajmniej jakąś ko-
bietą wyidealizowaną. Opis ukazuje niewiastę taką, jaką ona jest ze swej natury. Nie jako niewolnicę 
męża, lecz jako równą mu towarzyszkę życia. Macierzyństwo nie jest karą, ale normalną funkcją kobie-
ty, mimo iż o macierzyństwie będzie mowa dopiero po upadku. Chodzi jedynie o samo zjawisko ‘kobie-
ty’. 

Podobnie też koniec perykopy (Rdz 2,24) autor ukazuje samą naturę zjawiska wspólnoty małżeń-
skiej i rodzinnej. Wszystko to nie są jakieś przywileje, lecz jest prawem natury, opartym na mądrości i 
dobroci Stworzyciela. Wynika to z mocno podkreślonego wyjaśniającego: „..z tego właśnie powodu” 
(Rdz 2,24). 

Niewiasta (człowiek) – a zwierzêta 

Co prawda zasadnicze pouczenie biblijne perykopy opisującej powstanie niewiasty (Rdz 2,18-22) 
zmierza do wyjaśnienia stosunku między niewiastą a mężczyzną. Autor korzysta jednak z nadarzającej 
się sposobności, by poruszyć jeszcze inne, w jego środowisku niezmiernie intrygujące zagadnienie: jaki 
jest stosunek człowieka do pozostałego świata? 

Kunszt literacki autora biblijnego polega na tym, że drugi temat nie odwodzi go wcale od pierwsze-
go. Podobnie jak Rdz 1,26 – tekst mówi o namyśle Jahwe-Elohim, by uczynić człowiekowi „pomocnicę, 
która by mu w pełni odpowiadała” (Rdz 2,18). Nie chodzi zatem o pomocnicę podobną do pierwszego 
człowieka, ale dokładnie dopasowaną [takie jest znaczenie użytego tu hebrajskiego wyrażenia], jako je-
go alter ego. Myśl ta podkreśla społeczne zjawisko małżeństwa i rodziny jako pewnej całości. Nie moż-
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na tej myśli zawężać do samego tylko współżycia małżeńskiego. Tym bardziej jednak nie można tego 
aspektu wykluczyć. Wynika to ze struktury perykopy, która zmierza do wyjaśnienia samego w sobie 
zjawiska małżeństwa. Gdyby bowiem chodziło o samo tylko towarzystwo, wystarczyłoby uczynić dru-
giego mężczyznę, który być może zastąpiłby lepiej towarzystwo kobiety. 

Utworzenie zwierz¹t – godnoœć niewiasty 
Zaledwie Bóg stwierdził, że człowiekowi brak odpowiadającej mu pomocnicy, przystąpił do dzieła. 

Bóg nie kształtuje jednak niewiasty od razu, a zaczyna od stworzenia zwierząt. W miarę jednak, jak 
przyprowadza do człowieka coraz to nowe zwierzęta, ten zmuszony jest stwierdzić, że nie jest to dla 
niego taki odpowiednik, który by był odpowiedni do niego. 

Przy okazji pierwszy człowiek nadaje poszczególnym zwierzętom nazwy-imiona. Nazwa nie jest je-
dynie przypadkowym imieniem danej rzeczy, lecz wyraża jej istotę, łącznie z jej przeznaczeniem. Dzię-
ki nadaniu imienia dochodzi pierwszy człowiek wciąż na nowo do wniosku, że nie jest to jeszcze to, o 
co mu chodziło. 

Autor biblijny pragnie przez to podkreślić nieprzebytą przepaść między światem zwierząt, a czło-
wiekiem. Trudno nie dostrzec tu akcentu polemicznego. Izrael widział wokoło siebie religie, gdzie nie-
jednokrotnie czczono bóstwa w postaci zwierząt, którym zatem oddawano cześć boską. Tymczasem 
nasz autor wykazuje, że żadne spośród zwierząt nie jest równe człowiekowi. Tym bardziej zaś żadne 
zwierzę nie przewyższa człowieka. Co więcej, żadne spośród zwierząt nigdy nie posiadało w sobie nic 
boskiego, czego człowiek musiałby się obawiać, względnie oddawać mu cześć boską. Jesteśmy jeden 
raz więcej świadkami wyzwalającej jasności Jahwizmu. 

Tę samą myśl wyrazi kiedyś autor Rdz 1,26. Określi on człowieka jako ‘Obraz Elohim’. Dzięki za-
kreśleniu ostrej granicy pomiędzy człowiekiem, a Bogiem oraz światem niższym, poszczególne stopnie 
hierarchii stworzeń nie przechodzą w siebie nawzajem. Człowiek wierzący jest jednocześnie człowie-
kiem wyzwolonym spod poddaństwa wszystkiemu, co jest niższe od niego: od świata materialnego – 
oraz zwierzęcego. Człowiek zależy od samego tylko Jahwe. W ten sposób autor biblijny skutecznie po-
lemizuje z przewrotnością Kanaanu. 

Niezależność człowieka od wszystkiego, co jest poniżej jego samego, wyraża przede wszystkim sce-
na nadawania imion zwierzętom. Nadawanie czemuś lub komuś imienia równa się sprawowaniu władzy 
nad rzeczą nazwaną, która staje się przez to zależna od człowieka i musi nadane jej imię-nazwę przyjąć. 
Tutaj zaś człowiek nadaje imiona zwierzętom. Tym samym człowiek nie może nigdy ulec magicznemu 
wpływowi płynącemu z tych imion. Człowiek nie może zejść do roli podporządkowanej zwierzętom, 
skoro on jest panem, który im imiona nadaje. 

Scena defilady zwierząt określa w ten sposób ostro z jednej strony granicę między człowiekiem a 
światem zwierząt. Z drugiej zaś strony przez to, że człowiek nie znajduje wśród zwierząt żadnego od-
powiednika godnego siebie jako władcy, dostaje się na wyżynę jednocześnie niewiasta. Innymi słowa 
kobieta nie jest niewolnicą mężczyzny, lecz równą mu co do godności partnerką życia, jako pełny od-
powiednik i dopełnienie mężczyzny, godna towarzyszka jego życia. Bo i ją przyprowadza w końcu Ja-
hwe do pierwszego człowieka. I również na jej widok zareaguje człowiek nadaniem jej imienia, które 
będzie przejawem jej istoty i jej przeznaczenia. Ale reakcja ta będzie całkiem inna, aniżeli na widok 
zwierząt. Człowiek uświadamia sobie w tym momencie, że jest mężczyzną, a przyprowadzona do niego 
istota-pomocnica niewiastą. Będzie to okrzyk wieczystego ‘tak’ mężczyzny wszystkich wieków na wi-
dok cudu, jakim jest niewiasta. 

§ 7. Powstanie pierwszej niewiasty 

Jednoœć ludzi zró¿nicowanych pod wzglêdem płciowym 
Opis biblijny przedstawia pierwszą niewiastę jako już drugiego człowieka na ziemi, utworzonego z 

pierwszego człowieka, z jego ‘żebra’. Czy tak istotnie było? Lub ściślej: Co o tym sądził Izrael, przez 
którego Objawienie dotarło do nas? 
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Izraelici zauważali istnienie wielu ras ludzkich. Ostatecznie jednak panowało u nich zawsze przeko-
nanie, że ludzkość jako taka jest czymś jednym – w odróżnieniu od świata nie-ludzi. Księga Genesis 
sprowadza zresztą każdy gatunek do jakiegoś wspólnego początku – w przeciwieństwie do współcze-
snego ewolucjonizmu. Istnieje jednak jedna dogłębna różnica, ściśle związana ze zjawiskiem ‘czło-
wiek’: człowiek istnieje jako człowiek-mężczyzna, względnie jako człowiek-niewiasta. Ta różnica jest 
tak bardzo pierwotna, że Izrael sprowadza ją do stwórczego dzieła Boga.  

Niemniej i to zróżnicowanie sprowadza autor biblijny w końcu do czegoś jeszcze bardziej pierwot-
nego: do jednego, pierwszego – nie tyle mężczyzny, ile pierwszego człowieka jako pra-początku całej 
ludzkości, w tym również niewiasty. Opis Rdz 2 ukazuje tę myśl na kilka różnych sposobów. 

Jednoœć ludzi w jednym pra-człowieku 

Pierwszy sposób ukazania jedności rodzaju ludzkiego, to prosta gra słów. ‘Człowiek’ znaczy po 
hebr. ’âdâm. Korzeniem ludzkości jest właśnie ’âdâm [człowiek]. Dopiero z żebra tego ’âdâm [człowie-
ka] buduje Bóg pierwszą niewiastę, wskutek czego zaistniała – teraz dopiero – pierwsza para ludzka. 
Punkt wyjściowy ludzkości jest jednak absolutnie jeden. Nie jest nim pra-mężczyzna, ani pra-niewiasta, 
lecz pra-człowiek [’âdâm]. 

Podobną myśl wyraża potem Rdz 1, gdzie też jest mowa o stworzeniu nie ‘mężczyzny’, ale ‘czło-
wieka’ [’âdâm], jako ‘Obrazu Elohim’. Kolektywnie użyte ’âdâm [człowiek] pozwala niepostrzeżenie 
przechodzić z liczby pojedynczej do mnogiej i na odwrót, wskutek czego autor Rdz 1 może zróżnicować 
następnie człowieka na mężczyznę i kobietę. 

Tutaj natomiast, według opisu Rdz 2, Bóg tworzy jedno konkretne indywiduum. Bóg kształtuje jed-
nego ‘człowieka’, który nosi w sobie pełnię wszystkiego, co należy do człowieczeństwa. Do tego stop-
nia, że pierwsza niewiasta powstaje nie poza nim, ale weźmie swój początek z niego. 

Z dalszego opowiadania wynika jednak, że autor biblijny zamierza w ten sposób wyjaśnić nie tylko 
jedność rodzaju ludzkiego, ale przede wszystkim stale spotykane zjawisko: wzajemnego przyciągania 
się i lgnięcia do siebie obydwu płci. Jest ono tak silne, że zdaniem autora biblijnego musi ono sprowa-
dzać się do stwórczego dzieła samego Boga. 

Autor istotnie tak też tę jedność przedstawia: za pomocą obrazu utworzenia niewiasty z ‘żebra’ 
pierwszego człowieka. Skoro mianowicie niewiasta dąży tak nieodparcie do mężczyzny, byli oni pier-
wotnie widocznie czymś jednym, dążąc ponownie do stania się jednością. Przypuśćmy bowiem, że Bóg 
uczyniłby pierwszą niewiastę z jakiejś drugiej bryły gleby. Wówczas autor wyjaśniłby znakomicie zwią-
zek ludzi z matką-ziemią, ale nie wyjaśniłby wzajemnego pociągu do siebie obydwu płci. Tymczasem 
dzięki opisaniu powstania pierwszej niewiasty z pierwszego człowieka udaje się autorowi ukazać, że 
oboje będą bądź razem stali, bądź razem upadną. 

Żadna z płci nie jest mniej wartościowa. Z odmienności konstytucji fizycznej niewiasty wynika tyl-
ko tyle, że niewiasta jest przeznaczona do innych zadań, aniżeli mężczyzna. Dopiero łącznie wzięte 
funkcje obojga ludzi składają się na pełnię człowieczeństwa. Z drugiej strony równa wartość nie ozna-
cza wcale tożsamości. Niewiasta nie jest powtórzeniem mężczyzny. Istnieje między nimi pewien porzą-
dek, w ramach którego mężczyzna i niewiasta nawzajem się uzupełniają. Słabość niewiasty nie oznacza 
jej mniejszej wartości, a tylko wskazuje na odmienność jej powołania. Podobnie siła mężczyzny nie sta-
nowi o jego wyższości, a tylko oznacza przejęcie kierownictwa i występowanie w roli obrońcy. „Nie-
wiasta miarkuje siłę mężczyzny, który zarazem staje się jej siłą” (św. Augustyn). 

‘¯ebro’ dla ilustracji powiedzenia: „Koœć z koœci moich...” 

Drugim obrazem, mającym podkreślić jedność rodzaju ludzkiego w absolutnie jednym punkcie wyj-
ściowym, to sam opis zbudowania niewiasty z ‘żebra’ pierwszego człowieka (Rdz 2,21-24). Opis biblij-
ny donosi, że Bóg zesłał głęboki sen na pierwszego człowieka. Nie chodzi tu o ‘narkozę’, a raczej o ta-
jemnicę powstania pierwszej niewiasty. Nie wypadało, by ktokolwiek był świadkiem stwórczego dzieła 
Bożego. Samo zresztą powstanie dziecka w łonie matki jest niezgłębioną tajemnicą, która napawa czło-
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wieka głębokim uszanowaniem (Ps 139,13-16; Hi 10,8-12; Koh 11,5; 2 Mch 7,22). 
Hebrajskie wyrażenie sela‘ [żebro?] oznacza bardzo prawdopodobnie ‘żebro’, mimo iż nie jest wy-

kluczone inne jego znaczenie: ‘życie’. Nie wiadomo, dlaczego autor biblijny posłużył się tu właśnie tym 
obrazem, chociaż nietrudno się domyśleć, dlaczego niewiasta powstaje w ogóle z jakiejś ‘części’ pierw-
szego człowieka. Mianowicie pierwszy człowiek, który od tego momentu okazuje się pierwszym męż-
czyzną – rozpoznaje swoje ścisłe pokrewieństwo w naturze i więzach krwi z pierwszą niewiastą. 

Człowiek odsunął poprzednio wszystkie zwierzęta. Kluczem do zrozumienia sensu perykopy i uży-
tych obrazów stają się słowa zachwytu na widok nieoczekiwanego cudu niewiasty. Podobieństwo fone-
tyczne [w brzmieniu] między ’âdâm [człowiek] – a ’âdâmâh [gleba, rola, ziemia], nasunęło autorowi bi-
blijnemu myśl o pokrewieństwie między dwiema rzeczami: człowiekiem, a ziemią-glebą. Tym bardziej 
dosłownie powinna by być zgodnie z mentalnością izraelską, zbieżność oraz sprawdzenie się dosłowne-
go znaczeniu zwrotu, jakim posługiwano się na codzień dla oznaczenia pokrewieństwa krwi między 
dwiema osobami: „Ten jest kością z kości moich i ciałem z ciała mego” (por. np. Rdz 29,14; 37,27; Sdz 
9,2; 2 Sm 5,1; 19,13n; Iz 58,7). 

Nic dziwnego, że autor tak przedstawi utworzenie pierwszej niewiasty, by zwrot ten sprawdzał się 
dosłownie: pierwsza niewiasta powstaje z żebra [z kości] pierwszego człowieka. Trudno byłoby bardziej 
poglądowo przedstawić jedność więzów krwi i ciała w stosunku pomiędzy mężczyzną a niewiastą, jak 
właśnie w ten sposób: że Jahwe dosłownie sprawdził prawdziwość hebrajskiego sposobu wyrażania się. 

Hebrajskie ‘mê¿czyzna’ a ‘niewiasta’ 
Dalszym wyrażeniem, jakie nasunęło się autorowi biblijnemu celem podkreślenia jedności pomię-

dzy mężczyzną a niewiastą, to jeszcze inne podobieństwo fonetyczne: między ’îsz [mężczyzna, mąż], a 
’îszszâh [kobieta, żona]. Izraelici sądzili, że gdy dwa słowa brzmią podobnie, zachodzi pokrewieństwo 
również między samymi rzeczami oznaczonymi za pomocą tych słów. 

Innymi słowy, ponieważ słowo ’îsz [mężczyzna] brzmi podobnie jak słowo ’iszszâh [kobieta], tłu-
maczy to – zgodnie z mentalnością izraelską – powszechne zjawisko, iż mężczyzna opuszcza w pewnej 
chwili dom rodzicielski, by przylgnąć do niewiasty i założyć rodzinę, stając się w jedności z żoną po-
nownie ‘jednym ciałem’, niejako kimś jednym przez wspólnotę życia i miłości małżeńskiej. Opis ten 
oczywiście by nie powstał, gdyby autor biblijny nie był przekonany, że Stwórca ustanowił małżeństwo 
jako absolutnie monogamiczne (por. Mt 19,4nn). 

Niektórzy próbowali wysnuwać na podstawie tego opisu przypuszczenie, że wobec tego Jahwe 
uczynił pierwszego człowieka obojnakiem. Z takimi poglądami spotykamy się tu i ówdzie również w 
podaniach innych narodów. Wydaje się, że autor biblijny stara się taką myśl świadomie wyeliminować. 
Możliwe, że właśnie dlatego opisuje utworzenie pierwszej niewiasty z ‘żebra’ pierwszego człowieka, a 
nie z innej części jego ciała. 

Wartoœć ‘historyczna’ opisu utworzenia niewiasty 
Należałoby jeszcze zadać sobie pytanie, ile treści ‘historycznej’ zawiera ten opis biblijny. Czy mia-

nowicie pierwsza niewiasta istotnie powstała tak, jak to przedstawia opis Rdz 2? Dotychczasowe rozwa-
żania prowadzą bowiem do wniosku, że opowiadanie da się bez reszty wyjaśnić jako dobrze przemyśla-
ne wyjaśnienie szeregu doświadczalnych faktów, które nie mają nic wspólnego z Objawieniem: 

a) Zjawisko naturalnego lgnięcia mężczyzny do niewiasty i na odwrót; 
b) Chęć dosłownego wykazania prawdziwości wyrażenia: „Ten jest kością z kości moich...”. 
c) Gra słów: isz - iszszâh [mężczyzna – kobieta]. 

Innymi słowy, dotąd z niczego nie wynika, żeby autor biblijny miał zamiar pouczyć o rzeczywistym 
przebiegu powstania niewiasty. Kreśli natomiast starannie obraz przeznaczenia niewiasty i jej istotę: 
czym ona ma być. Opowiadanie jest interpretacją powszechnego zjawiska ‘mężczyzna’ i ‘niewiasta’. Z 
tym że autor biblijny zarazem wykazuje, że wszystko, czym jest człowiek, czym jest mężczyzna i nie-
wiasta, zawdzięczać trzeba Bogu Stworzycielowi. Autor nie przesądza zaś w niczym zagadnienia, jak 
niewiasta rzeczywiście powstała. 

Wynika to z kilku danych. Opowiadanie o utworzeniu niewiasty przebiega mianowicie w 3 etapach. 
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Nie ulega wątpliwości, że: 
a) Scena zastanawiania się Jahwe (Rdz 2,18); oraz: 
b) Scena przyprowadzenia zwierząt (w. 19n) są tylko dramatycznym wyrażeniem myśli, jaką autor 
ma zamiar podkreślić: istotną różnicę między człowiekiem a zwierzęciem. 
c) Byłoby niekonsekwencją egzegetyczną zastosować nagle do trzeciego etapu opisu: przekształcenia 
żebra pierwszego człowieka w niewiastę – inne kryterium jego ‘historycznej’ zawartości. 

Zatem i scena z ‘żebrem’ jest tylko obrazowym ujęciem tego, o co chodzi autorowi biblijnemu: wy-
jaśnienie przeznaczenia niewiasty. Tym bardziej, że opis stworzenia człowieka z późniejszego czasu 
(Rdz 1,26n: P) sprowadza antropomorficzne obrazy z wcześniejszego opisu (Rdz 2: J) do kilku zasadni-
czych punktów doktrynalnych. Późniejszy opis brzmi bardzo trzeźwo: „Wówczas stworzył Elohim czło-
wieka na swój obraz... Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę” (Rdz 1,27; por. Rdz 5,1n). Zdanie to nie 
wspomina nic o ‘żebrze’. Jest rzeczą nieprawdopodobną, by realistyczny język Rdz 2 zawierał więcej 
autentycznej treści doktrynalnej o stworzeniu niewiasty, niż to, co z niego wyprowadza tekst późniejszy: 
Rdz 1. Zadaniem zaś egzegezy nie jest dotarcie do tego, jak w końcu powstała pierwsza niewiasta na 
świecie, ale co o tym sądził Izrael, o ile myśl ta wyrażona jest w opisie biblijnym. 

Egzegeza ma jednak ograniczone pole swej pracy. Urząd Nauczycielski Kościoła może niekiedy 
powiedzieć coś więcej na pewne tematy Objawienia. Dysponuje bowiem całokształtem wiary, łącznie z 
zasadą analogii wiary i zmysłem wiary, którego nie da się wyprowadzić wprost i sylogistycznie z tekstu 
biblijnego. Mimo to egzegezie przysługuje prawo wypowiadania swego zdania na ograniczonym terenie 
jej badań. A widzimy, że na razie nic nie zmusza egzegetę do przypisania historycznej treści biblijnemu 
opisowi utworzenia niewiasty z pierwszego mężczyzny. Przeciwnie, dokładniejsze przyjrzenie się tek-
stowi wykazuje, że autor posługuje się tu tylko językiem obrazowym – nie celem podania doktryny o 
sposobie powstania niewiasty, lecz dla ukazania jej przeznaczenia, oraz wzajemnego stosunku mężczy-
zny i kobiety. 

§ 8. Odmienne stanowisko Kościoła 
do ewolucjonizmu a monogenizmu 

Odpowiedzi Papieskiej Komisji Biblijnej 

Jedna ze słynnych ‘Odpowiedzi’ Papieskiej Komisji Biblijnej w sprawie historycznego charakteru 3 
pierwszych rozdziałów Genesis z r. 1909 dotyczy utworzenia pierwszej niewiasty. Komisja podaje naj-
pierw wytyczną, jaką należy się kierować przy ocenie historycznej wartości poszczególnych opowiadań 
z prehistorii biblijnej. Będzie to mianowicie zależało od stopnia, w jakim opisane fakty wiążą się z pod-
stawą religii chrześcijańskiej (nasze zbawienie w Chrystusie). 

W § 3 wymienia Komisja Biblijna (1909 r.) przykładowo szereg faktów związanych z podstawami 
chrześcijaństwa, wspominając m.in. o „utworzeniu pierwszej niewiasty z pierwszego człowieka” [En-
chridion Biblicum, nr 338]. Odpowiedź Komisji Biblijnej nie odwołuje się do wyników nauki, ale do 
wiary. Nauka długo jeszcze nie będzie w stanie podać wyczerpującej odpowiedzi m.in. na to zagadnie-
nie. 

Takie samo stanowisko zajmuje następnie List Komisji Biblijnej do kard. Suhard (1948 r.). Podobnie 
również cierpliwość i dalszą wytrwałość w podejmowaniu wciąż na nowo badań w tej dziedzinie zaleca 
encyklika Piusa XII Divino Afflante Spiritu (1943 r.). – Co prawda Komisja Biblijna z r. 1909 podcho-
dziła zapewne o wiele bardziej optymistycznie do problematyki historycznej wartości 3 pierwszych roz-
działów. Mimo to należy się jej wdzięczność za tak ostrożne sformułowanie zagadnień, które w owych 
czasach zaczęto zaledwie dopiero dostrzegać i stopniowo wysuwać do opracowania. 

Wielu teologów sądziło w latach następujących po tej Odpowiedzi (1909 r.), że wobec tego sprawa 
‘żebra’ należy do obrazowego sposobu mówienia opowiadania biblijnego [Odpowiedź Komisji nie mó-
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wi o ‘żebrze’, a tylko o pochodzeniu pierwszej niewiasty ‘od-z’ pierwszego człowieka], podczas gdy fi-
zyczne pochodzenie niewiasty z pierwszego człowieka uważać należy za sprawę przesądzoną z tytułu 
wiary. 

Dopiero po ukazaniu się Listu Komisji Biblijnej z r. 1948 zaczęto swobodniej interpretować Odpo-
wiedź Komisji z r. 1909. Tym bardziej, że skoro Kościół nie odrzuca całkowicie ewolucjonizmu odno-
śnie do ciała pierwszego człowieka, nie może też odrzucać ewolucjonizmu odnośnie do ciała pierwszej 
niewiasty. A to znów daje możność swobodniejszej interpretacji perykopy Rdz 2. 

Wyliczenie we wspomnianym § 3 dziewięciu spraw zahaczających o „podstawy religii chrześcijań-
skiej” ma zresztą charakter jedynie informacyjny. Zdanie to zaczyna się od słów: „..między innymi”. 
Odpowiedź Komisji Biblijnej nie zmierza do przesądzenia zagadnienia w sposób dogmatyczny. Wszyst-
ko zaś wskazuje na to, że sprawa pochodzenia pierwszej niewiasty od pierwszego mężczyzny wymaga 
dopiero dokładnej analizy dogmatycznej: czy mianowicie wiąże się ona z podstawami wiary chrześci-
jańskiej, czy nie. Od tego bowiem będzie również zależała odpowiedź na pytanie, jaka jest wartość ‘hi-
storyczna’ opowiadania biblijnego. 

Motywy: cytaty z Nowego Testamentu 
Należy sobie przede wszystkim uświadomić, dlaczego Komisja Biblijna uznała pochodzenie pierw-

szej niewiasty od pierwszego człowieka za zahaczające o sprawę wiary. Odnosi się wrażenie, że prze-
mawia za tym szereg tekstów NT: 

a) 1 Kor 11,7-12: Mężczyzna nie powinien nakrywać głowę, gdyż jest Obrazem Boga. Kobieta zaś 
jest chwałą mężczyzny. Nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Toteż kobieta win-
na mieć na głowie znak poddaństwa mężczyźnie. – Św. Paweł uznaje jednak słabość swej argumentacji. 
Toteż w końcu apeluje do zdrowego rozsądku (jak na ówczesne czasy), a nawet domaga się po prostu 
podporządkowania swemu zarządzeniu. 

b) 1 Tm 2,12: Kobieta nie powinna nauczać, ani przewodzić, gdyż najpierw powstał Adam, a potem 
dopiero Ewa. I nie Adam został uwiedziony, ale kobieta. 

c) Ef 5,28-30: Mąż powinien miłować żonę, jak swe ‘własne’ ciało, podobnie jak Chrystus miłuje 
Kościół. 

Trzeba jednak pamiętać, że przytoczone teksty NT są tylko jednym z wypadków, gdy Pismo święte 
cytuje samo siebie. Zagadnienie to dostało się zaledwie dopiero na warsztat pracy. Zwykle bowiem oka-
zuje się, że gdy późniejszy tekst biblijny cytuje wcześniejszą wypowiedź biblijną, pierwszeństwo trzeba 
dać w końcu zawsze najstarszemu tekstowi.  

Klasycznym tego przykładem jest np. znak ‘Jonasza’. Chociażby mianowicie ze słów Chrystusa 
zdawało się nieodparcie wynikać, że Jonasz rzeczywiście istniał i przebywał 3 dni we wnętrzu ryby, to z 
tego nic jeszcze nie wynika. Chrystus bowiem mógł z powodzeniem powoływać się na ‘znak Jonasza’ 
(tj.: znak którym jest Jonasz) jako na opowiadanie, bez przesądzania czegokolwiek o historycznym cha-
rakterze znanego ówczesnym Żydom opowiadania biblijnego. 
– Podobnie dzieje się, gdy np. Paweł będzie dowodził wiecznego kapłaństwa Chrystusa ze względu na 
typologiczne podobieństwo do Melchizedecha, który był kapłanem „bez ojca, bez matki, bez genealogii” 
(Hbr 7,8). Paweł opiera się na tym, że Księga Rodzaju rzeczywiście nie wspomina o genealogii Melchi-
zedecha (Rdz 14,18-20). Musimy tu przyjąć odmienność mentalności izraelskiej, która w każdym razie 
nam zupełnie nie odpowiada i której argumentacja nas nie przekonywa. 
– ST jest dla autorów NT skarbcem, z którego czerpią bez skrupułów wszystko, co w jakikolwiek spo-
sób mogłoby pomóc do wyrażenia nowej rzeczywistości: Chrystusowej. Mimo to lubią ją wyrażać za 
pomocą obrazów zaczerpniętych ze ST, z którym obyci byli ludzie, do których się zwracają. Toteż osta-
tecznie okazuje się, że mimo wszystko i w tym wypadku pierwszeństwo przed tekstami NT trzeba dać 
opowiadaniu Rdz 2. A to – jak już stwierdziliśmy – nie zamierza pouczać o sposobie powstania niewia-
sty, lecz poucza o tym, czym ona ma być. 

Struktura monogenistyczna Genesis 
Należałoby zwrócić uwagę również na szerszy kontekst Księgi Genesis. Pismo święte wykazuje 
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mianowicie strukturę niewątpliwie monogenistyczną. Powstaje jednak pytanie, czy jest to pouczenie bi-
blijne, czy tylko wynik tego, że autor biblijny zajmuje się po prostu tylko tą jedną parą ludzką? 

Nie jest argumentem na rzecz monogenizmu, że Księga Rodzaju jest Księgą ‘historyczną’, wobec 
czego przekazuje historyczne fakty, które autor biblijny poznał z ‘Objawienia’. Samą bowiem ‘histo-
ryczność’ można pojmować bardzo różnorodnie. 

Widzieliśmy już, że autor Rdz 2 nie dysponował żadnymi ‘źródłami’ historycznymi, ani też tradycją 
pierwotną. Z kolei Objawienie uzupełnia jego wiadomości tylko o tyle, o ile jego niedoskonałe ‘świec-
kie’ wiadomości groziłyby zafałszowaniem zagwarantowanego widzenia Bożej zbawczej Prawdy: wier-
ności Boga w stałym realizowaniu zbawczego zamierzenia. 

Toteż nie da się podtrzymać zasady, że coś jest tym lepsze, im bardziej jest ‘historyczne’. W Obja-
wieniu chodzi o coś znacznie ważniejszego, niż samo tylko zagwarantowanie ‘historycznego’ charakteru 
opisanych wydarzeń. ‘Historyczność’ opisu jawi się dopiero w wyniku tego, o ile przedstawione wyda-
rzenie wiąże się ze sprawą zbawienia człowieka. 

Monogenizm a grzech pierworodny 
Zagadnienie powstania pierwszej niewiasty z pierwszego człowieka będzie objęte gwarancją Obja-

wienia jedynie o tyle, o ile – i czy w ogóle – sprawa ta wiąże się z innym zagadnieniem: grzechu pier-
worodnego, który z kolei wiąże się ściśle z problematyką monogenizmu względnie poligenizmu. Ko-
ściół pozwala dyskutować na temat pochodzenia ciała ludzkiego (ewolucjonizmu). Ten sam Kościół jest 
jednak o wiele bardziej stanowczy w sprawie monogenizmu – właśnie ze względu na sprawę dziedzi-
czenia grzechu pierworodnego. Gdybyśmy przyjęli poligenizm, dziedziczenie grzechu pierworodnego 
byłoby bardzo trudne, lub wręcz niemożliwe do wyjaśnienia. 

Na ten temat wypowiadał się już mniej lub więcej wyraźnie Urząd Nauczycielski Kościoła, chociaż 
jeszcze nie definitywnie. W schemacie kanonu przedłożonego na Soborze Watykańskim I (1870 r.) znaj-
dował się anatemat na tego, kto by zaprzeczał, że rodzaj ludzki wywodzi się od jednego i pierwszego 
pra-ojca, Adama. Można by tu także przytoczyć Odpowiedź Papieskiej Komisji Biblijnej (r.1909). Oraz 
Encyklikę Piusa XII Humani Generis (1950 r.). 

Katolik zatem musi praktycznie uznawać monogenizm za sprawą wiążącą się z wiarą. Tym bardziej 
jednak powinna egzegeza zbadać, czy opowiadanie Genesis wyraża się monogenistycznie tylko przy-
padkowo, czy też przedstawia w tym wypadku coś więcej. Określenia dogmatyczne są już bowiem osta-
tecznym sformułowaniem jakiegoś aspektu Objawienia, które w samym tekście biblijnym może być wy-
rażone jedynie jako niewyraźnie zaznaczający się punkt wyjścia do dalszego rozwoju danej doktryny. 

Jak jednak nie wolno tekstowi biblijnemu przypisywać zbyt dużo, tak z drugiej strony krzywdą by-
łoby nie dostrzegać w nim tego, co on wyraża. Jest zaś rzeczą znamienną, że ci sami, którzy bez trudno-
ści przyjmują monogenizm na podstawie opowiadania o raju (Rdz 2-3), nie umieją w tym samym tekście 
dopatrzyć się grzechu pierworodnego. Tymczasem pierworodny grzech jest jedną ze spraw wiary, gdyż 
jest określeniem dogmatycznym. Rozwój doktryny o grzechu pierworodnym jest nie do pomyślenia bez 
wypowiedzi św. Pawła z Rz 5. Z kolei jednak św. Paweł bazuje w całości na opowiadaniu o Adamie ja-
ko pierwszym człowieku. 

Egzegeza powinna umieć wykazać, że monogenizm Genesis nie jest tylko przypadkowym wynikiem 
biblijnego opowiadania, ale należy do treści ściśle doktrynalnej opowiadania o raju właśnie ze względu 
na swój związek z grzechem pierworodnym. Bo nie dopiero encyklika Humani Generis (1950 r.), ale już 
opowiadanie o raju stwierdza ścisły związek między grzechem pierworodnym, a monogenizmem. Sam 
w sobie problem monogenizmu należy wprawdzie do dziedziny przyrodniczej, jest zatem zagadnieniem 
ściśle naukowym. Jeśli Kościół i wiara zabierają tu głos, czynią to ze względu na jego związek z dzie-
dziczeniem grzechu pierworodnego. Innymi słowy opowiadanie o raju wypowiada się na temat mono-
genizmu jedynie o tyle, o ile motyw stworzenia (monogenizmu) wiąże się tutaj z motywem tematycz-
nym ‘raju’ (grzechu pierworodnego, z naszym zbawieniem). 

Dziedziczenie grzechu pra-rodziców – Adam i Noe 

Tak pojawia się pytanie: co właściwie wiąże nas z naszym pra-ojcem Adamem, jeśli grzech jego 
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spada obecnie na nas? Nasza mentalność jest nastawiona indywidualistycznie. Skupiamy uwagę wy-
łącznie na naszym fizycznym i genealogicznym związku z Adamem, jako na zagadnieniu czysto biolo-
gicznym. Wskutek tego trudno nam pojąć, dlaczego mamy dzielić odpowiedzialność za jego postępek. 

Zupełnie inaczej ocenia swój związek ze swym pra-ojcem Izraelita. Jego mentalność jest nastawiona 
na wskroś społecznie i religijnie. Samo już imię pierwszego człowieka: ’âdâm – jest dla Izraelity świa-
dectwem jego pokrewieństwa przede wszystkim duchowego (moralnego) z pierwszym człowiekiem – 
jako tym, który obejmuje sobą i swą obecnością wszystkie pokolenia, które z niego biorą początek. 
Pierwszy człowiek żyje w oczach Izraelitów nadal w swych potomkach, jak z kolei oni są obecni już 
wtedy, gdy on zaczyna dopiero działać. Jak kiedyś nowy Izrael będzie żył przez łaskę „w Chrystusie”, 
tak cała ludzkość żyje przez swą naturę „w Adamie”. 

Autor biblijny spogląda więc na całą ludzkość oczyma Bożymi, jako na solidarną całość. Wszyscy 
ludzie skupiają się w osobie pierwszego człowieka, jakby w ponadczasowym ognisku. My ujmujemy 
nasze pokrewieństwo z Adamem przede wszystkim w sensie materialnym i fizycznym. Autor biblijny tej 
myśli oczywiście nie wyklucza. Mimo to jego właściwe pouczenie nie mieści się na płaszczyźnie gene-
tycznej, czy naukowej, lecz religijnej. 

Mianowicie przez to, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy tym samym współ-winni pra-grzechu, o ile jest 
on grzechem natury ludzkiej, która odrzuciła zaofiarowany sobie Boży Dar. Autor biblijny kreśli jednak 
tę myśl poglądowo, ukazując Adama jako faktycznego pra-ojca ludzkości w sensie fizycznym. Jednakże 
więzy krwi Adama z jego potomstwem stają się w jego opowiadaniu tylko środkiem do wyrażenia po-
krewieństwa przede wszystkim pod względem stanu grzechu, któremu podlega odtąd wszystko, co nosi 
nazwę ‘człowiek’. 

Podobną sytuację przedstawia inny autor biblijny, gdy po potopie ukazuje Noego jako pra-ojca no-
wej ludzkości. Nikt nie przeczy, że widnokrąg autora biblijnego jest w tym wypadku ograniczony (geo-
graficznie i etnicznie) i że nie musi on obejmować całej ludzkości. 

A jednak: trudno oprzeć się wrażeniu, że sprowadzając całą ludzkość do 3 synów Noego: Sema – 
Chama – Jafeta, autor biblijny chce pouczyć o czymś, co dotyczy ludzkości całej. Jak jednak w Rdz 2n, 
autor biblijny nie będzie chciał przedstawić naukowej problematyki rozwoju ludzkości. Wypowiedź je-
go mieści się całkowicie na płaszczyźnie religijnej. I w tym sensie ma ona znaczenie uniwersalne. 

Taki sam sens będzie miała tzw. ‘Tablica Narodów’ (Rdz 10). Odpowiada jej rzeczywistość nie tyle 
etniczna, ile przede wszystkim religijna. Ponieważ zaś ‘prehistoria’ biblijna (Rdz 1-11), mimo iż składa 
się z rozmaitych materiałów i jest pisana przez różnych autorów, odznacza się ostatecznie jednym du-
chem i jednakim profilem teologicznym, wolno i trzeba nam przeprowadzić paralelę między Adamem – 
a Noem, jako dwoma pra-ojcami ludzkości. 

Grzech pierworodny w opisie raju 
W oparciu o tę paralelę dochodzimy do następujących wniosków: 

a) Autor Rdz 2-3 pragnie przedstawić stan człowieka, który odnosi się do ludzkości całej w sensie 
absolutnym. Do istoty człowieka należy odtąd, że w obliczu Bożym jest on stworzeniem nieczystym. 
Pomijając grzechy osobiste, jesteśmy wobec Boga z natury grzesznikami, skazanymi na śmierć. Czło-
wiek jest obcy temu, co Boże, napełniony lękiem, przerażeniem i wstydem przed Bogiem. 

b) Autor zamierza z całą pewnością wyjaśnić dzisiejszą rzeczywistość człowieka. Pierwszy czło-
wiek – Adam, jest nie tylko typowym przykładem, ale przyczyną obecnej sytuacji każdego człowieka: 
Człowiek jest nędzarzem i grzesznikiem. Początkiem tego jest upadek w raju, przez który staliśmy się 
rodzajem nieczystym, dziedzicznie pozbawionym rajskiej dobroci i Bożej życzliwości. 

c) Pełną przyczynowość zachowa ten obraz wtedy, jeśli Adam będzie rzeczywistym pra-ojcem 
wszystkich ludzi. 

Jednakowoż dla Izraelity jest czymś samo przez się zrozumiałym, że dzieci ponoszą odpowiedzial-
ność za postępowanie ojca – i na odwrót. Gdyby upadło nasze fizyczne pokrewieństwo z Adamem, my 
nie rozumielibyśmy już wcale dziedziczenia pierwotnej winy. Ale Izraelicie nie byłoby nawet i wówczas 
trudno zrozumieć solidarności w odpowiedzialności winy za czyn pra-ojca, choć związek z Adamem 
byłby wtedy tylko moralny. 
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Z tego względu należy przy rozpatrywaniu tego zagadnienia wziąć pod uwagę ten pewien ‘luz’. 
Mianowicie podczas gdy nam potrzeba fizycznego pokrewieństwa z Adamem dla zrozumienia grzechu 
pierworodnego, to Izrael rozumie dziedziczenie tego grzechu nawet wtedy, gdyby nie wszyscy ludzie 
pochodzili od Adama jako jedynego pra-ojca rodzaju ludzkiego. 

 d) Ostatecznie trzeba zatem stwierdzić, że z punktu widzenia egzegetycznego, kwestia monogeni-
zmu, nawet w swym związku z grzechem pierworodnym, pozostaje nadal sprawą do pewnego stopnia 
otwartą. Trzeba bowiem liczyć się z pewnym wolnym marginesem, dopuszczającym przyjęcie grzechu 
pierworodnego nawet niezależnie od pochodzenia całej ludzkości od jednego, czy więcej ludzi. 

Tym samym zaś kwestia również pochodzenia pierwszej niewiasty z pierwszego człowieka pozosta-
je sprawą otwartą. Mentalność bowiem izraelska przyjmuje grzech pierworodny nawet wtedy, gdyby 
pierwsza niewiasta nie pochodziła wprost od pierwszego człowieka. Samo w sobie zaś opowiadanie bi-
blijne nie przesądza tego zagadnienia, gdyż jest nastawione na inny aspekt doktrynalny: funkcję i prze-
znaczenie niewiasty, a nie na sposób jej powstania. 

§ 9. Upadek pierwszych Rodziców: Rdz 3,1-6 

Materia zakazu 
Dosłowna interpretacja tekstu biblijnego może natknąć się na trudności przy bliższym określeniu 

materii przekroczenia zakazu w raju. Wielu opuszcza szkołę podstawową w przeświadczeniu, że o losie 
ludzkości zadecydowała błaha sprawa, jaką jest spożycie ‘jabłka’. Stąd poczucie niewspółmierności 
między przekroczeniem a karą, jaka dosięgła ludzi wszystkich czasów. Nie pomoże wtedy powoływać 
się na szczególną jasność umysłu pierwszych rodziców i siłę ich woli, wtedy jeszcze nie skażonej słabo-
ścią grzechu. 

Tymczasem nieuprzedzone czytanie opisu ukazuje bardzo wyraźnie, o co autorowi chodzi. Opis 
stawia pierwszego człowieka przed decydującym wyborem: totalnego przylgnięcia do Boga, lub odstą-
pienia od Niego. Autor biblijny ukazuje grzech pra-rodziców jako prototyp wszelkiego grzechu ze 
względu na jego typową sytuację: dokonywanego zasadniczego wyboru (optio fundamentalis). Należy 
oczywiście zaznaczyć, że świadomość człowieka nie musiała dotyczyć ostrego rozróżnienia: Bóg – albo 
totalne odrzucenie Boga. Wystarczyła świadomość, iż sprawa dotyczy sprawy poważnej1. 

Podobną sytuację opisuje Pismo święte zresztą niejednokrotnie (np. Pwt 30,15.19; Iz 7; 2 Krl 16, 
7nn). Pierwszy człowiek musi zdecydować się, podobnie jak każdy człowiek po nim, czy będzie się we 
wszystkim liczył z Bogiem jako zasadniczą wytyczną swego postępowania, czy też siebie samego uczy-
ni ostateczną normą swego postępowania. Czy zatem chce zająć miejsce Boga, by samemu sobie okre-
ślać, co ma być dobrem, a co złem. 

Nic dziwnego, że z dawien dawna uważano, iż istotą pra-grzechu był grzech wyniosłości, która 
chciałaby zająć miejsce Boga. I ten właśnie pogląd jest nadal w pełni i jedynie trafny. Wszelka inna in-
terpretacja pra-grzechu, sprzeczna z tym podstawowym charakterem opowiadania, nie zasługuje na po-
ważne potraktowanie. 

Bardziej szczegółowe wnikanie w materialną jakość pra-grzechu ma sens o tyle, o ile zmierzałoby 
do dokładniejszego określenia tego, w czym przejawił się ów grzech wyniosłości. Samo opowiadanie 
określa materię grzechu jako spożycie zakazanego owocu. Nie ulega jednak wątpliwości, że autor po-
sługuje się tym sposobem mówienia jedynie dla zobrazowania faktu przekroczenia Bożego zakazu, by 
tak łatwiej przemówić do współczesnych sobie ludzi, oczekujących przemawiania poglądowego. Nasu-
wa się przede wszystkim pytanie, czy materią przekroczenia otrzymanego przykazania był grzech z 

 
1. Por. Jan Paweł II, Adhort. Reconciliatio et Paenitentia nr 17: „Mamy bowiem do czynienia z grzechem śmiertelnym 

także wtedy, gdy człowiek świadomie i dobrowolnie, dla jakiejkolwiek przyczyny, wybiera coś, co jest poważnym niepo-
rządkiem. W rzeczy samej taki wybór już zawiera w sobie wzgardę Bożym przykazaniem, odrzucenie miłości Boga do ludz-
kości i całego stworzenia. Człowiek sam się oddala od Boga i traci miłość”. Por. też encykl. Veritatis Splendor nr 65-68 
[opcja fundamentalna]; grzech śmiertelny-powszedni: 59-70]. 
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dziedziny płciowości. Inne możliwości raczej nie wchodzą w rachubę. 

Interpretacja seksualna i jej bezpodstawnoœć 
Już starożytność próbowała interpretować grzech pierwszych rodziców w sensie seksualnym. Potem 

jednak interpretacja ta zanikła, ustępując miejsca interpretacji dosłownej: że grzech polegał na spożyciu 
owocu (‘jabłka’ – choć tekstu o ‘jabłku’ nie wspomina). Dopiero w ubiegłym wieku odgrzebano po-
nownie interpretację seksualną. 

Jak jednak stwierdzaliśmy po wielekroć, tak i tutaj trzeba mieć na uwadze, że zadaniem egzegezy 
nie jest dotarcie do tego, jak przebiegał pierwszy grzech pra-człowieka, lecz jak wyobrażał sobie pierw-
szy upadek ludzi Izrael z epoki, gdy omawiany opis powstawał (ok. 10 w.). Widzimy bowiem, że zamia-
rem autora biblijnego jest opisanie przede wszystkim zasadniczej postawy człowieka, odrzucającego 
drogę zawierzenia Bogu i zaofiarowanego sobie Przymierza z Bogiem. 

Chodzi jednak o to, czy poza tą ogólną tendencją autor biblijny pragnie ewentualnie napiętnować 
jakąś konkretną np. praktykę, która ciągle zagraża Izraelowi odstępstwem od Jahwe. Byłaby to drugo-
rzędna tendencja tekstu biblijnego. Tylko w takim układzie interpretacja seksualna miałaby jakąś szansę 
utrzymania. Okazuje się jednak, że nawet w takim ujęciu jest ona bezpodstawna i należy ją odrzucić ja-
ko nie odpowiadającą tekstowi. 

Decydującym argumentem przeciw interpretacji seksualnej grzechu pra-rodziców jest podstawowa 
intencja opowiadania. Autor zamierza wyjaśnić wzajemny stosunek między mężczyzną a kobietą, oraz 
ich dążenie do tego, by stać się „dwoje jednym ciałem”. Innymi słowy autor biblijny chce wyjaśnić sens 
małżeństwa. Trudno pojąć, by w tym samym opowiadaniu – wielkim grzechem, który miał zaciążyć na 
całej ludzkości, miał być właśnie grzech seksualny. 

Trudno przyjąć tu jakiś grzech szczególnie wyrafinowany w tym względzie (np. sodomii itp.). Nie 
może tu też chodzić o cudzołóstwo, gdyż brak wzmianki o innych ludziach. Nie wchodzą tu też w ra-
chubę grzechy pozamałżeńskie. Gdyby pierwsi ludzie byli niezdolni do małżeństwa, nie popełniliby też 
czynów przeciwnych celowi małżeństwa. Jeżeli zaś byli zdolni do małżeństwa, współżycie małżeńskie 
musiało być dozwolone i pobłogosławione przez Boga. Pan Bóg uczynił przecież pierwszą parę małżeń-
ską i rodzicielską, która miała dać początek całej ludzkości! Opowiadanie biblijne donosi o tym, jak Bóg 
urządza naturę człowieka, przeznaczoną i przystosowaną do dalszego przekazywania życia. 

Nie można też zapominać, że późniejszy opis (Rdz 1,26nn) wyprowadzający kwintesencję teolo-
giczną z barwnego opowiadania Rdz 2-3, podkreśla dobitnie Boże błogosławieństwo i Boży nakaz roz-
mnażania się: „Wydawajcie potomstwo, mnóżcie się...” (Rdz 1,28). Poza tym, starożytny Izrael uważał 
dzietność za przejaw Bożego błogosławieństwa. Bezdzietność to poniżenie godności rodziców i tytuł do 
hańby; kara Boża, widomy znak Bożego odwrócenia się. Każda matka izraelska oczekiwała tęsknie bło-
gosławieństwa łona i piersi. 

Toteż autor biblijny nie mógł bez dogłębnej sprzeczności ukazywać pra-grzechu jako czegoś, co po 
wszystkie wieki czynią wszystkie pary małżeńskie w sposób godny i pobłogosławiony przez Boga. 
Grzech pierwszych rodziców musiał natomiast zawierać coś godnego potępienia, czyli coś odstraszają-
cego i co zarazem musiało być poważnym ostrzeżeniem dla Izraela. 

Powody pojawienia siê interpretacji seksualnej 
Mimo to niektórzy egzegeci i teologowie nadal opowiadają się za interpretacją seksualną grzechu 

pierwszych rodziców. Jakie są tego powody? 
a) Jedni zmieniają opowiadanie biblijne w inne – przez szereg korektur tekstualnych (lub koniektur 

tekstualnych). W ten sposób udaje im się zrekonstruować rzekomy pierwotny mit, który miał tkwić u 
podstawy dzisiejszego opowiadania. Ich zdaniem pierwsi rodzice mieli się zdecydować bądź na nie-
śmiertelność osobistą, bądź na współżycie małżeńskie i dalsze życie – ale tylko drogą pośrednią: po-
przez zrodzone potomstwo. 

Inni usiłują dopatrzyć się w opowiadaniu pierwotnego mitu psychologicznego. Sądzą mianowicie, 
że u pierwszych ludzi nastąpiło przebudzenie się świadomości seksualnej w chwili przejścia z wieku 
dziecięcego do dojrzałego, kiedy to doszło do pierwszych przeżyć seksualnych. 
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W odpowiedzi na to należałoby raz jeszcze podkreślić, że taka interpretacja jest sprzeczna z dzisiej-
szym tekstem biblijnym. Pierwszy człowiek posiada świadomość moralną, gdyż otrzymuje zakaz i wie, 
czego należy się trzymać. Z drugiej strony poznaje od razu w zachwycie uniesienia naturę niewiasty i 
swoje przeznaczenie do stania się „dwoje jednym ciałem” z niewiastą w małżeństwie. To zaś dowodzi 
jego świadomości również seksualnej. 

b) Inni dochodzą do interpretacji seksualnej przez przypisanie pierwszym rodzicom grzechu seksu-
alnego przeciwnego naturze. 

c) Inni wreszcie sądzą, że grzechem było nie tyle współżycie małżeńskie, które samo przez się było 
dozwolone. Grzechem stało się współżycie małżeńskie pierwszych rodziców ze względu na specyficzne 
okoliczności, np. na razie współżycie małżeńskie miało być jeszcze niedozwolone. 

Jednym z promotorów interpretacji seksualnej w ostatnich czasach był Lowański profesor egzegezy, 
J. Coppens (w Polsce m.in. prof. Czesław Jakubiec). Sądzi on co prawda, że element seksualny stanowi 
w obecnym tekście biblijnym najwyżej tylko tło opowiadania, względnie znajdował się w dokumencie, 
na którym opiera się dzisiejszy autor Rdz 2-3. Zdaniem Coppensa, pierwsza niewiasta wzbraniałaby się 
spełniania powinności małżeńskiej zarówno ze względu na męża, jak i na trudy macierzyństwa. Stosow-
nie do tego, wyrok skazuje ją potem na kochanie męża i rodzenie wśród bólów. 

Na grzech seksualny ma zdaniem Coppensa wskazywać obecność węża. Wąż bowiem wskazuje z 
jednej strony na płeć męską. Ponadto zaś starożytni Kananejczycy przedstawiają go często łącznie z bó-
stwami płodności. Toteż zdaniem Coppensa autor biblijny ostrzega Izraelitów przed grzechem seksual-
nym, o ile on prowadzi do odstępstwa od Boga prawdziwego, np. przez prostytucję sakralną Kananej-
czyków ku czci różnych bóstw. Ewa oczekiwała jego zdaniem błogosławieństwa płodności nie od Boga 
prawdziwego, ale od bóstw pogańskich. W takiej sytuacji widzimy jednak, że chodziłoby nie tyle o 
grzech przeciw VI Przykazaniu, lecz przeciw I Przykazaniu. 

§ 10. Przeciw interpretacji seksualnej grzechu Pra-rodziców 
Opowiadanie o upadku pierwszych rodziców zawiera kilka wyrażeń, będących z pewnością klu-

czem do rozwiązania pytania, na czym polegał ich grzech. Jest to jednak klucz w dużej mierze tajemni-
czy. Zwolennicy interpretacji seksualnej próbują je wykorzystać dla poparcia swoich opinii, nie mając 
jednak słuszności. 

„Poznać” 
Czasownik ‘poznać’ występuje w Biblii bardzo często. Znaczeniowe tego czasownika jest zawsze 

mocno podbarwione uczuciowo. Oznacza nie tylko poznanie teoretyczne, ale jednocześnie przylgnięcie 
uczuciem i wolą. Z tego powodu zdarza się, że czasownika tego używa się też na oznaczenie poznania 
seksualnego, tzn. wzajemnego oddania przy współżyciu płciowym. 

Ten właśnie moment wykorzystują zwolennicy interpretacji seksualnej grzechu pra-rodziców, lecz 
niesłusznie. Żeby bowiem ‘poznanie’ miało wydźwięk seksualny, musi to wyraźnie wynikać z kontek-
stu, zaznaczającego każdorazowo przedmiot, tzn. osobę, którą ktoś ‘poznaje’ przez współżycie. Nie ma 
zaś najmniejszych podstaw do przypisania znaczenia seksualnego zwrotowi: „Poznanie dobrego i złe-
go”. 

„Dobro i zło” 
Zwolennicy interpretacji seksualnej rzucili się wobec tego na wyrażenie „dobro i zło”, usiłując do-

patrzyć się tu sensu seksualnego, np. w postaci radości i ciężarów życia małżeńskiego. Ale i ten sposób 
podejścia do tekstu jest nieuzasadniony. Nie ma ani jednego miejsca w Biblii, gdzie np. ‘dobro’ ozna-
czałoby sferę seksualną. 

Zdrowa metoda egzegetyczna każe w wypadku wyrażeń niejasnych odwołać się do miejsc paralel-
nych. Analiza tych miejsc wykazuje, że „dobro” i „zło” może oznaczać: 

1. Poznanie ‘wszystkiego’, co tylko mieści się w obszarze ‘pomiędzy dobrem a złem’. Uwaga jest 
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wówczas zwrócona na całą dziedzinę pośrednią między tymi dwoma krańcami (por. Rdz 24,50; 31,24; 2 
Sm 13,22). Szczególnie wymowny jest tekst, w którym niewiasta z Tekoa przypisuje Dawidowi taką 
właśnie ‘wiedzę’, która jej zdaniem ma charakter nadziemski i jest przywilejem ‘aniołów’: „Wszak pan 
mój i król [Dawid] jest jak anioł Boży, który wysłuchuje i dobre i złe”. W następnym zdaniu wyraża ona 
ten sam zwrot synonimicznie, przez ‘wszystko’: „Pan mój jest jednak bardzo mądry: jak anioł Boży, wie 
[= zna] wszystko, co się dzieje na ziemi” (2 Sm 14,17.20). 

2. W innych wypadkach wyrażenie „dobro i zło” kładzie nacisk na krańcach tego, co jest „dobrem”, 
a co „złem”, a nie na dziedzinie pośredniej. Chodzi wówczas o zdolność różnicowania pomiędzy tym, 
co jest dobrem, a tym, co jest złem (por. 1 Krl 3,9). 

Ponieważ więc zwrot ten może przybierać dwa nieco odmienne odcienie znaczeniowe, lepiej nie 
przesądzać jego znaczenia w opowiadaniu o raju. Tym bardziej, że w obydwu wypadkach da się wyka-
zać, że człowiek, który pragnie zdobyć poznanie tego, co jest dobre, a co złe, dąży do zdobycia poznania 
ponad-ludzkiego, zastrzeżonego Bogu. Lepiej też nie przesądzać nawet, że człowiek pragnie zdobyć 
wszechwiedzę, czyli poznanie dziedziny pośredniej ‘pomiędzy dobrem a złem’, poznanie totalne. Opo-
wiadanie stawia bowiem człowieka w obliczu wyboru pomiędzy tym, co jest dobrem, a tym, co jest 
złem. Toteż lepiej odpowiada tekstowi sens poznania różnicującego. 

Nie chodzi tu też o poznanie czysto teoretyczne, a raczej o praktyczne decydowanie o tym, co winno 
być dobrem, a co winno być złem, łącznie z wpływaniem na dobro i zło oraz władzę nad nimi. A to jest 
przywilejem Elohim (Boga). 

Ten właśnie przywilej pragną zdobyć dla siebie pierwsi rodzice. Chcą przywłaszczyć sobie pozna-
nie Elohim, tzn. skuteczną zdolność decydowania o tym, co ma być dobrem, a co złem – przez spożycie 
owocu. W ten sposób pragną stać się podobni do Elohim (Boga). 

Tak przedstawia to zarówno wąż, jak i Elohim w chwili wyroku: „Oto człowiek stał się jako jeden z 
nas, stał się zdolny poznać, co jest dobrem, a co złem” (Rdz 3,22). Rzecz jasna, interpretacja seksualna 
nie ma tu najmniejszego oparcia. Pogląd Izraela na Jahwe-Elohim jest jednoznaczny. Jahwizm jest jedy-
ną religią, w której Bóg nie posiada żadnego partnera żeńskiego. Jakże wobec tego pierwsi rodzice mie-
liby dążyć do zdobycia poznania dobrego i złego – jako poznania seksualnego, gdy poznanie Jahwe nie 
posiada w sobie nic z elementu seksualnego? Tym bardziej, że przeżycia seksualne nie zostały bynajm-
niej ludziom zazdrośnie zabronione przez Boga. Przeciwnie, Bóg błogosławi ludziom i każe im się roz-
mnażać. 

Przeciwnie zaś, opowiadanie obciąża człowieka bardzo za to, że przywłaszcza on sobie miejsce Elo-
him. To, do czego zdąża człowiek, nie jest dobrem materialnym, czy cielesnym, lecz duchowym. Tym-
czasem wyrażenie „poznanie tego, co jest dobrem, a złem”, nadaje się właśnie znakomicie do oznacze-
nie dóbr duchowych. Chcieć poznać dobro i zło jest praktycznie tym samym, co chcieć być podobnym 
do Elohim. Wyrażenie to jest równoważne z innym: „Chcieć zdobyć poznanie” (Rdz 3,6). 

Innymi słowy człowiek usiłuje zdobyć autonomię moralną. Tym samym przewraca porządek warto-
ści, który opiera się na istocie Boga. Sam tylko Bóg jest normą, do której trzeba przykładać poszczegól-
ne czyny i sytuacje, by stwierdzić, co jest dobrem, a co złem. Pierwsi rodzice zaś chcieli przewrócić po-
rządek wartości, nazywając dobrem to, co jest złem – i na odwrót (por. Iz 5,20; Am 5,14); oraz wybiera-
jąc zło w miejsce dobra, względnie tego, co wydawało się dobrem. 

Takie właśnie poznanie, łącznie z władzą nad tym, co jest dobre a co złe – jest zastrzeżone sferze 
Elohim. Człowiek nie posiadał takiego poznania przed grzechem. Przywłaszczył je sobie przez grzech, 
wskutek czego poznanie to staje się powszechnym osiągnięciem upadłej ludzkości. Zdobycie tego po-
znania pociąga za sobą jednak każdorazowo rozczarowanie, podobnie jak to było w wypadku pierw-
szych rodziców. 

„Nagoœć” 
Dalszym elementem, na który chciałaby się powołać interpretacja seksualna upadku pra-rodziców, 

jest motyw nagości, o którym wspomina kilkakrotnie opowiadanie. Wąż obiecywał pierwszym ludziom: 
„Otworzą się wam oczy...”. Wyrażenie to oznacza poznanie odpowiadające nowemu, wyższemu rzędo-
wi, wskutek czego staną się podobni do Elohim (por. Rdz 3,5). Istotnie, po spożyciu owocu oczy ich 
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otworzyły się. Zdobyli też poznanie: mianowicie poznali, iż są... ‘nadzy’ (3,7). Byli oni wprawdzie 
nadzy również poprzednio, ale dopiero teraz to poznali. Przeżywają swoją nagość po raz pierwszy tak, 
jak my dziś w stanie upadłym. 

Człowiek obiecywał sobie tak wiele po swym grzesznym czynie! Tymczasem to, co mu grzech dał, 
było krańcowo różne. Motyw nagości oznacza tu hańbę, pozbawienie czci, niemoc i bezsilność. Czło-
wiek, który sięgnął dumnie po sferę Bożą, zostaje nagle odrzucony do swego nagiego człowieczeństwa, 
które samo z siebie jest niezdolne do czegokolwiek. 

Tym samym zaś autorowi biblijnemu nie chodzi o nagość w sensie fizycznym. Wobec Boga nie ma 
znaczenia ani ubranie, ani brak odzienia. Chodzi o przyodzianie człowieka różnymi dobrami i przy-
ozdobienie go darem Bożej przyjaźni i łaski. Motyw ten występuje niejednokrotnie u Proroków, szcze-
gólnie u Ezechiela (por. Ez 16,8-13.39; 23; Oz 2,5). Izrael jest jak panna, którą Jahwe znalazł na pusty-
ni, skazaną w chwili jej urodzenia na śmierć głodową i wyrzucenie, jako wyrzutka społecznego. Tamtę-
dy przechodził jednak Jahwe, który obmywa ją, opiekuje się nią, przyozdabia. Panna rośnie, lecz odwra-
ca się w pewnej chwili, by cudzołożyć z obcymi bogami. Za to Bóg ukaże ją sądem przewidzianym dla 
cudzołożnic: zedrze z niej wszystkie klejnoty. Postawi ją nagą w obliczu tych, z którymi cudzołożyła. 
Nagości wtórnej, polegającej na nie-posiadaniu tych klejnotów i kosztowności, które do niedawna po-
siadała, nie da się przykryć żadnym listkiem figowym (por. Rdz 3,7). Uczucie wstydu seksualnego jest 
tylko przejawem – zresztą bardzo wymownym – stanu pozbawienia skarbów, jakie pierwszy człowiek 
dotąd posiadał. 

W¹¿ 

Innym elementem opowiadania, na którym usiłuje oprzeć się interpretacja seksualna opisu, jest po-
stać węża. Ale i tutaj trzeba stwierdzić, że wąż nie musi bynajmniej oznaczać sfery seksualnej. Przeciw-
nie, opowiadanie wiąże tu postać węża z mądrością (Rdz 3,1): „Wąż był najbardziej przebiegły spośród 
wszystkich zwierząt, jakie uczynił Jahwe-Elohim”. Wyrażenie to przebiega niespodziewanie równolegle 
z treścią wyrażenia: „Poznać dobro i zło”. 

Trudno nie dostrzec polemicznego akcentu w tym, co mówi autor biblijny: wąż jest tylko zwierzę-
ciem, i to „stworzonym” przez Jahwe-Elohim. Do tego samego wniosku prowadzi dobitne podkreślenie 
tego, że wąż jest zwierzęciem godnym pogardy. Nie ulega zatem wątpliwości, że autor biblijny polemi-
zuje z przyjętym poglądem słuchaczy, że wąż jest zwierzęciem niemal boskim, świętym, które wchodzi 
w kontakt z światem bogów. 

Tymczasem właśnie w Kanaanie wąż uchodził nie za zwierzę nieszczęścia, ale za zwierzę które ob-
darza życiem i błogosławieństwem, m.in. w dziedzinie płodności, na co wskazuje jego częste występo-
wanie łącznie z boginią płodności. Z tego tytułu motyw węża stanowiłby pewien punkt oparcia dla in-
terpretacji seksualnej tekstu biblijnego. Ale ani biblijne, ani pozabiblijne przesłanki nie pozwalają zacie-
śnić znaczenia węża przede wszystkim i wyłącznie do sfery seksualnej. 

Symbolika węża w Kanaanie idzie w podwójnym kierunku. Uchodzi on z jednej strony za zwierzę 
mądrościowe, posiadające tajemnicę poznania wyższego rzędu, poznania boskiego. Z drugiej zaś strony 
jest to zwierzę, które obdarza życiem i błogosławieństwem. Tymczasem oba te motywy odnajdujemy w 
opowiadaniu o upadku pierwszych ludzi. Nic dziwnego, że wąż jest ukazany jako zwierzę mówiące, któ-
re zdaje się wiedzieć coś więcej o tajemnicy drzewa poznania, wobec czego zapewnia: „Wcale nie musi-
cie umrzeć...”. 

Autor biblijny nawiązał tu więc do znanego słuchaczom motywu, by rozprawić się ostatecznie z po-
glądem, który prowadzi Izraelitów raz po raz do nieszczęścia przez odstępstwo od prawdziwego Boga. 
Chce mianowicie pokazać, że wąż nie tylko nie jest zwierzęciem mądrościowym, które by przynosiło 
wybawienie i błogosławieństwo, a przeciwnie – jest on zwierzęciem przeklętym, które zamiast życiem – 
obdarza śmiercią. 

Wydaje się rzeczą pewną, że autorowi nie chodzi o polemikę z jakąś ewentualną praktyką seksual-
ną, lecz przede wszystkim o rodzimy kananejski politeizm jako taki i wszystko, co się z tym wiąże. Mo-
tyw węża nadawał się znakomicie na poglądowe przedstawienie wszystkiego, czym jest i co z sobą nie-
sie politeizm. W takim sensie opowiadanie o raju wiąże się znowu z typową tematyką, wokół której ob-
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raca się przemawianie Proroków. Mianowicie Jahwizm jest wciąż narażony na synkretyzm religijny, 
tzn. mieszanie kultu Jahwe z kultem Baalów. Izrael jest wciąż nader skłonny oczekiwać wybawienia od 
bogów lokalnych. Opowiadanie o upadku w raju ukazuje, czym kończy się paktowanie z innymi boga-
mi. Prawdziwe życie i błogosławieństwo niesie tylko wiara w Jahwe i posłuszeństwo Jego nakazom 
(por. Pwt 30,15-20: postawienie Izraela na rozdrożu dróg życia i śmierci). 

Tak więc widzimy, że interpretacja seksualna jest ostatecznie tylko zniekształceniem pewnych ele-
mentów opowiadania, wyrwanych z żywego kontekstu. Jest ona nieuzasadnionym naginaniem tekstu do 
z góry urobionych poglądów. Przełamuje ona również uniwersalny charakter opowiadania, które mówi o 
grzechu jako takim, a nie o grzechu przeciw określonemu Przykazaniu. 

Okazuje się jeden raz więcej, że autor biblijny doszedł wprawdzie dzięki swemu obcowaniu z obja-
wiającym mu się Bogiem do tego, ‘że’ pierwsi ludzie upadli, dokonując decydującego wyboru przez od-
rzucenie Przymierza zaofiarowanego im przez Boga. Niemniej objawienie Boże nie pouczyło autora bi-
blijnego o tym, jakiego rodzaju grzechu pierwsi ludzie się dopuścili. Wystarczyło najzupełniej, że Bóg 
zagwarantował w opowiadaniu biblijnym sam fakt grzechu pierwszych rodziców. Sposób, w jaki pierw-
si rodzice dokonali tego grzechu, służyłby już tylko do zaspokojenia ciekawości, nie wnosząc nic do 
samego Objawienia zbawczego działania Boga i Jego ingerowania w ludzkie sprawy. 

§ 11. Wyrok po Grzechu w Raju 
Do nowego dramatycznego napięcia dochodzi opowiadanie biblijne w scenie opisującej wyrok po 

przekroczeniu Bożego zakazu. Autor wykazuje tu świadomość co do Boga – w parze z doskonałą zna-
jomością psychologii człowieka. Bóg Izraela jest Bogiem żywym, któremu nie można umknąć. Straszna 
to rzecz wpaść w ręce Boża Żywego (Hbr 10,31). Ale jest to jedyna droga wybawienia. Bóg nie zosta-
wia człowieka po upadku sobie samemu: zjawia się natychmiast, przejmując dalszy bieg w swoje ręce. 
Co prawda musi się odbyć przewód sądowo-karny. Będzie to jednak tylko częściowe usankcjonowanie 
zaistniałego stanu rzeczy, w jaki człowiek sam siebie wstawił. Będzie to równocześnie wyrok nadal ko-
chającego ojca – do tego stopnia, iż wyrok stanie się Proto-Ewangelią. Opis będzie z daleka przypomi-
nał przypowieść Chrystusa o Dobrym Pasterzu i o powrocie syna marnotrawnego. 

Bo¿y spacer w ogrodzie i przesłuchanie 
Opowiadanie o wyroku przebiega w kilku etapach. Pierwszym jest tzw. „popołudniowy spacer Bo-

ga”. Interpretacja tego tekstu idzie niekiedy w błędnym kierunku. Nie chodzi tu o „głos” Boga, który by 
się rozchodził po ogrodzie (Rdz 3,8). Dopiero później jest mowa o tym, że Bóg się odzywa. Chodzi ra-
czej o szmer, czy też szelest, jako znak Bożej obecności. 

Tak pojęty szmer rozchodził się „tam i z powrotem” po ogrodzie, tak iż pierwsi rodzice poznali za-
raz obecność Boga. Na potwierdzenie słuszności takiej interpretacji można przytoczyć szereg innych 
miejsc biblijnych, gdzie również mowa jest o zjawieniu się Boga poznawalnym po szmerze np. liści (np. 
2 Sm 5,24: czasy Dawida; 1 Krl 19,11-18: teofania Boga jakiej doświadczył Eliasz). 

Zaraz po zjawieniu się Boga następuje przesłuchanie. Należy zwrócić uwagę na budowę opisu prze-
biegu grzechu, sceny przesłuchania, oraz wyroku: 
 

Grzech Wąż Niewiasta  Mężczyzna 
Przesłuchanie Mężczyzna Niewiasta Wąż 
Wyrok Wąż Niewiasta Mężczyzna 

 
Ściśle mówiąc wąż w ogóle nie jest przesłuchiwany. Jego wina nie podlega wątpliwości. Nie ma on 

nic na usprawiedliwienie. Działał z czystej złośliwości: złej woli, by pokrzyżować Boży zamysł i znisz-
czyć człowieka. Zresztą nie jest on wężem. Autor posługuje się tu tylko obrazem węża, mówiąc właści-
wie o potędze wrogiej Bogu i człowiekowi: o szatanie. 

Należy też zauważyć elementy psychologiczne zawarte w opisie przesłuchania winnych. Po prze-
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słuchaniu następuje zaraz ogłoszenie wyroku – w kolejności odwrotnej do przesłuchania. 

Istota wyroku 
Wyrok nasuwa szereg problemów, które nie są jeszcze należycie rozwiązane. Na razie wystarczy 

zanotować to, w czym tkwi trudność. Wyrok zawiera elementy pojmowane jako kara, chociaż są one 
czymś należnym z natury czy to człowiekowi, czy wężowi itd. 

Najwyraźniej przejawia się to w wyroku śmierci. Człowieka spotyka za grzech kara śmierci zgodnie 
z zapowiedzią kary przed upadkiem. Tymczasem już z opisu utworzenia pierwszego człowieka wynika, 
że jest on z natury śmiertelny, mając w sobie jedynie niewiele „oddechu”, przy czym składa się z kru-
chego „pyłu”, który rozpadnie się w ziemię. 

Co prawda na podstawie tego, że wyrok ukazuje śmierć jako karę, wnioskujemy słusznie, że czło-
wiek został wobec tego obdarzony przywilejem nieśmiertelności. Ale tak nie można wyjaśniać wszyst-
kich elementów wyroku. Nie można przyjąć, jakoby np. wąż przed grzechem człowieka był obdarzony 
w sposób poza-naturalny nogami, skoro potem zostaje skazany na pełzanie po brzuchu i żarcie pyłu-
prochu oraz na to, żeby być zwierzęciem niebezpiecznym dla człowieka. Już św. Tomasz mówi, że takie 
zdanie byłoby ‘zgoła nierozsądne’ (I, 96, 1 ad 2). Przez grzech człowieka nie zmieniła się sama w sobie 
natura zwierząt. 

Toteż należy przyjąć, że autorowi biblijnemu chodzi wciąż o podkreślenie przede wszystkim zła, ja-
kie zaistniało w człowieku, a nie np. w wężu. Chcąc mianowicie pokazać, jak wielka zmiana religijna 
nastąpiła w człowieku, przedstawia pisarz biblijny sytuację tak, jakby zmianie uległa cała przyroda. 
Przy okazji zaś wykorzystuje polemicznie naturalne groźne właściwości węża znanego z dzisiejszej ob-
serwacji, by tym wyraziściej napiętnować nikczemność szatana. 

Dalsza trudność pojawia się przy zwróceniu uwagi na ukaranie niewiasty. Kara ma polegać na bó-
lach rodzenia i podporządkowaniu mężowi. Kara zaś mężczyzny ma polegać na trudnej pracy oraz na 
śmierci. Kara śmierci polega na tym, że człowiek po prostu traci przywilej nieśmiertelności. Czy jednak 
również pozostałe kary zakładały jakiś wcześniejszy przywilej? 

Przywilej nieśmiertelności przyjmujemy dlatego, że wierzymy weń ze względu na określenie do-
gmatyczne o pierwotnym przeznaczeniu człowieka do nieśmiertelności. Powstaje jednak pytanie, jak da-
leko rozciągały się inne przywileje i gdzie przeprowadzić granicę między treścią doktrynalną tekstu bi-
blijnego, a samą tylko szatą słowną opowiadania? Dotyczy to przede wszystkim dalszego przywileju: 
niecierpiętliwości, czyli niezdolności człowieka do cierpienia. 

Niecierpiêtliwoœć 

Powszechnie przyjmuje się przywilej nieśmiertelności pierwszych ludzi, którzy mieli być wolni od 
chorób i bólu. Pogląd ten opiera się na fakcie, że istniało drzewo życia, które wywierało cudowne skut-
ki, podtrzymując życie człowieka. Drugim punktem oparcia przywileju niecierpiętliwości miała być at-
mosfera pokoju tak ze strony innych ludzi, jak zwierząt. Poza tym sądzono, że człowiek był wyposażony 
w szczególne poznanie, które chroniło go od tragicznych pomyłek. Ponadto zaś miała go ochraniać 
szczególniejsza Opatrzność Boża. 

Wszystkie te argumenty opierają się jednak na zbyt werbalnej interpretacji pojedynczych elementów 
tekstu biblijnego. M.in. usiłowano wyprowadzić szczególniejszą mądrość pierwszych ludzi z faktu, że 
nadawali oni nazwy zwierzętom, że byli wynalazcami mowy oraz nauczycielami ludzkości. 

Widzieliśmy już, że nadawanie imion zwierzętom spełnia w tekście biblijnym zupełnie inną funkcję. 
Toteż argumentu opierającego się na atmosferze szczególniejszego pokoju w raju i na tym, że wyrok 
przedstawia ból i cierpienie jako karę za grzech – nie da się utrzymać. Atmosfera szczęścia i pokoju w 
raju są tylko obrazowym sposobem mówienia dla uwydatnienia przede wszystkim wewnętrznej harmo-
nii między człowiekiem, a Bogiem. Podobnie też konieczność pracy, a tym samym cierpienie i ból ist-
niały także przed upadkiem. Niewiele też pomoże argument za niecierpiętliwością, powołujący się na 
wypowiedzi Ojców Kościoła, którzy nazbyt często trzymają się niewolniczo litery tekstu, wysnuwając z 
tekstu opinie, które nie mają uzasadnienia w całokształcie opowiadania. 
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Niecierpiętliwość pierwszych ludzi można przyjąć o tyle, o ile wykaże się jej związek z przywile-
jem nieśmiertelności. Trzeba by wykazać, że człowiek był obdarzony jakąś właściwością fizyczną, bę-
dącą bezpośrednim następstwem przywileju nieśmiertelności. Należałoby jednak zauważyć, że sądząc 
po znanym nam świecie, trudno pogodzić niecierpiętliwość z obecną sytuacją człowieka w świecie. 
Domagałoby się to odmiennego ukształtowania przyrody, klimatu, fauny i flory. Tymczasem wszystko 
przemawia za tym, że przyroda nie była inna przed – a po upadku człowieka. Toteż problem pozostaje w 
końcu otwarty. 

Ukaranie mê¿czyzny i niewiasty 

Jedną z kar jest praca. Sama w sobie praca nie jest jednak karą, gdyż leży w naturze człowieka, któ-
rą można pogodzić ze stanem rajskim. Karą jest najwyżej niezwykły trud połączony z pracą. Opis bi-
blijny mówi wprawdzie o przekleństwie ziemi, która będzie rodziła odtąd ciernie i osty. Autor biblijny 
nie chce jednak przez to pouczyć z gwarancją Bożej Prawdy, że praca przed – a po upadku człowieka 
była inna. Zło tkwi przede wszystkim w człowieku, u którego zaszła zmiana w jego sytuacji religijnej. 
Patrzy on odtąd innymi oczyma na otoczenie i przeżywa je inaczej. Opowiadanie opisuje tę sytuację 
jednak poglądowo, jakoby ziemia była odtąd przeklęta i rodziła ciernie i osty. 

Ukaranie kobiety ma polegać na jej poddaństwie mężczyźnie i bólach rodzenia. Ale i tu pojawia się 
trudność. Niewiasta była z samej natury ukształtowana jako ‘pomocnica’ (odpowiednia) dla mężczyzny. 
Wyrok nie jest więc skazaniem niewiasty na podporządkowanie mężczyźnie, lecz raczej tylko stwier-
dzeniem zwyrodnienia tego podporządkowania w stan niewolnictwa, z jakim Izraelici stykali się na co 
dzień zarówno u siebie, jak i innych narodów. 

Podobnie druga część wyroku na niewiastę: rodzenie wśród bólów, jest jedynie stwierdzeniem stanu 
faktycznego, a nie skazaniem niewiasty na macierzyństwo, które jest naturalną funkcją niewiasty. Żaden 
egzegeta nie będzie chciał wysnuwać na podstawie biblijnego opowiadania wniosków co do tego, czy 
niewiasta przed grzechem rodziła bezboleśnie. 

Kara jako stwierdzenie dzisiejszej ludzkiej nêdzy zwi¹zanej z pra-grzechem 
Stajemy więc wobec szeregu zagadnień które nadal nie doczekały się pełnego rozwiązania. Dyspo-

nujemy tylko dwiema wytycznymi: 
a) Z jednej strony musimy przyjąć dogmat o nieśmiertelności, ściśle związany ze stanem pierwotnej 

sprawiedliwości człowieka. 
b) Z drugiej strony należy się trzymać zasady, że byłoby rzeczą nierozsądną przyjmować inne wła-

ściwości przyrody przed – a po upadku człowieka. Te dwie wytyczne są dwoma pewnikami. Trudno jed-
nak powiedzieć, jak te wytyczne rozumieć w zastosowaniu do poszczególnych wypowiedzi Bożego wy-
roku. 

Dokładniejsza analiza tekstu wykazuje bowiem, że zarówno opowiadanie o raju, jak i opis upadku 
pierwszych rodziców i wyrok, łącznie z zapowiedzią wybawienia, są tylko prorockim przerzutowaniem 
w pra-przeszłość sytuacji, z jaką autor biblijny spotykał się na co dzień w swoich czasach. Aktualne ży-
cie autora biblijnego, podobnie jak życie wszystkich czasów, jest nacechowane cierpieniem, bólem i in-
nymi przejawami ludzkiej nędzy. Autor biblijny wybiera kilka ich najbardziej typowych przejawów, 
sprowadzając je do pierwotnego przekleństwa, jakie spoczęło na ludzkości wskutek grzechu pierwszych 
rodziców. 

Innymi słowy punktem wyjścia opowiadania biblijnego nie jest tradycja pierwotna, ani też Objawie-
nie tak szczegółowe, żeby ukazywało sam przebieg pra-grzechu, ale dzisiejsza konkretna rzeczywistość 
autora biblijnego. I tylko po to, by dzisiejszą smutną rzeczywistość wyjaśnić, kreśli autor sytuację ‘po-
przedzającą’ dzisiejszy stan, mianowicie obraz „ogrodu w Eden, na wschodzie”. 

Naszym obowiązkiem pozostaje zatem, by zmuszać się ciągle do uzgadniania naszego punktu wi-
dzenia z horyzontem autora biblijnego. Nie wolno nam dopatrywać się w tekście biblijnym wiadomości 
z dziedziny historii szczegółowej, czy też innych dziedzin nauki, jeśli takiego zamiaru nie ma sam autor 
biblijny. Ten zaś pragnie udzielić pouczenie o nieszczęśliwej teraźniejszości swoich czasów i wszyst-
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kich innych czasów, gdyż ta nie zgadza się z obrazem Boga, jakiego mu dostarcza wiara i doświadczal-
ne poznanie Boga w setkach i tysiącach Bożych zbawczych ingerencji na przestrzeni wielowiekowych 
dziejów Izraela. 

Tylko taką drogą przedziera się nasz autor do historycznego faktu, że u pra-początku ludzkości za-
istniał pra-grzech, który pokrzyżował pierwotną zbawczą wolę Boga, wskutek czego nasza rzeczywi-
stość jest obecnie taka, jaką przeżywamy. Stan pra-rodziców w ogrodzie Eden służy autorowi tylko za 
punkt wyjścia natury logicznej – celem poglądowego przedstawienia tej właśnie zbawczej woli Boga. 
Gdyby mianowicie nie zaistniał pra-grzech, nie byłoby śmierci i innych nieszczęść. Toteż człowiek wie-
rzący dopatruje się w grzechu i śmierci w obecnej sytuacji nie tyle naturalnej konieczności ludzkiego 
życia, co skutku przede wszystkim tego, że u pra-początku zaistniał pra-grzech natury ludzkiej, która 
odrzuciła wyciągnięty do człowieka Boży dar. 

Chociaż jednak Boży plan przymierza miłości został pokrzyżowany, Bóg nadal nadaje cały sens 
ludzkiemu istnieniu, ukazując mu zarazem nową, pogodniejszą perspektywę. Wola Boża – odtąd zbaw-
cza – kiedyś całkowicie przezwycięży grzech. Stan rajski stanie się wówczas ponownie rzeczywistością, 
a to co śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność. Prorocy głoszą niezłomnie pewność mesjańskiego 
wybawienia przyszłości. 

Opowiadanie o raju przenosi tę samą pewność na płaszczyznę ogólno-ludzką i w pra-początki ist-
nienia ludzkości. Ostateczny kres rzeczy tworzy w wizji Izraela, kształtowanej przez Jahwizm, dokładną 
paralelę do wizji pra-początku. Mianowicie sam w sobie wyrok po upadku zawiera jednocześnie mo-
menty jasne: pewność ostatecznego zwycięstwa nad tym, który wtrącił człowieka w stan odrzucenia od 
Boga. 

Rozdział 7 

PROTO-EWANGELIA: Rdz 3,15 

§ 1. Ogólny rzut oka na Rdz 3,15 
Tekstowi Proto-Ewangelii przyjrzymy się tylko ogólnie. Ważniejszą rzeczą jest umieć dostrzec w 

wyroku perspektywę wybawienia, aniżeli podejmować próby zbyt precyzyjnego ustalania szczegółów, 
jakie się ujawnią dopiero w okresie pełni Objawienia. 

Zdanie Rdz 3,15 jest zbudowane z 3 podwójnych, paralelnie do siebie przebiegających członów: 
a. „Nieprzyjaźń utwierdzam pomiędzy tobą - a tą niewiastą”. 

Mamy przed sobą dwie postacie naprzeciw siebie: indywidualną niewiastę z raju – i węża. 
b. „Pomiędzy potomstwem twoim – a jej potomstwem”. 

Przeciwstawienie sobie potomstwa szatana - a niewiasty. 
c. „On ci zdepcze głowę – choć ty będziesz usiłował złapać go za piętę”. 

Znów dwie indywidualne postacie naprzeciw siebie: potomstwo-potomek niewiasty – a wąż z raju. 

„Potomstwo zdepcze głowê” 

Mimo iż przekład Wulgaty mówi w trzecim członie o niewieście: „Ipsa conteret caput tuum...”, po-
dobnie jak o niej jest mowa w członie ‘a’ zdania, jest rzeczą pewną, że przekład ten jest niepoprawny. 
Jest to prawdopodobnie błąd świadomy, podjęty ‘z pobożności’. 

Tekst hebr. brzmi jednoznacznie. Wskazuje na potomstwo (potomka), oznaczone za pomocą zaimka 
osobowego w 3-os-męskiej: ‘Ten’ (potomek-potomstwo). Po polsku przekładamy użyty zaimek za po-
mocą rodzaju niejakiego: „on [potomek]”. 

Za przyjęciem tutaj „potomek” wg tekstu hebrajskiego (a nie ‘niewiasta’) przemawiają następujące 
dane: 
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a. Na początku stychu ‘c’ znajduje się wyodrębniona forma zaimka osobowego: ‘on’ [potomek; hebr.: 
hû’; zaimek męski: on], co tłumaczymy przez: ‘on’ [potomstwo-potomek]. 

b. Czasownikowa forma zwrotu: „on ci zdepcze” jest 3-os-męską [Imperf-Qal: do formy czasowni-
kowej jest tu dodany zaimek osobowy w 2-os-męsk.]. 

c. Końcówka zaimkowa, dodana do drugiego czasownika członu ‘c’, jest 2-os-męską: „..ty będziesz 
usiłował złapać GO za piętę”. 

W każdym z tych 3 przypadków istniała możliwość utworzenia odrębnej formy żeńskiej. Jeżeli wi-
dzimy tu zgodnie użytą formę męską, nie ulega wątpliwości, że w 3-cim członie autor nie ukazuje nie-
wiasty, lecz potomka niewiasty. 

Zdeptać – czyhać 

W członie ‘c’ występują dwa czasowniki, które fonetycznie brzmią bardzo podobnie: jeszûfekâ [ono 
ci zdepcze], oraz: têszûfennû [ty będziesz usiłował złapać go...]. Mogłoby się wydawać, że oba te cza-
sowniki są tylko różnymi formami konjugacyjnymi tego samego rdzenia czasownikowego: szûph 
[zmiażdżyć, zdeptać]. W pierwszym wypadku chodziłoby o głowę [węża], a w drugim o piętę [potomka 
niewiasty]. Próbowano więc wykazać, że wąż zostanie pokonany [głowa jego zostanie zmiażdżona], 
podczas gdy potomek niewiasty zostanie tylko zraniony [skaleczenie jego pięty]. 

Interpretacja ta jest jednak zbyt pochopna. Zaatakowany wąż będzie usiłował ukąsić człowieka w 
piętę – i to śmiertelnie, gdyż atakuje go przede wszystkim właśnie pięta człowieka napadającego go. Je-
śli mu się to uda, wówczas on zwycięży! 

Okazuje się jednak, że drugi czasownik pochodzi nie od rdzenia szûph [jak pierwszy czasownik: 
zdeptać, zmiażdżyć], lecz od szâ’aph [czyhać, chcieć złapać, chcieć ukąsić], który ma całkiem inne zna-
czenie, niż czasownik szûph. 
– Niektóre formy konjugacyjne tych dwóch czasowników brzmią bardzo podobnie. Tym samym cza-
sowniki te nadają się do gry słów, co świadczy o izraelskim pochodzeniu opisu. Z grą słów spotykamy 
się w opowiadaniu o raju kilkakrotnie: ’adâm-’adamâh [człowiek – gleba], ’isz-’iszszâh [mężczyzna – 
kobieta], ’arûm – ’erôm [nagi – sprytny], szûf – sza’âf [zdeptać – złapać] itd. Najlepszym dowodem na 
to, że nie chodzi tu tylko o możliwości filologiczne, ale że interpretacja taka jest w pełni uzasadniona, 
jest przekład Wulgaty, która posługuje się w tym wypadku dwoma różnymi czasownikami, rezygnując z 
gry słów na rzecz jasności w wyrażaniu myśli oryginału: conterere [zmiażdżyć] – a: insidiare [czyhać; 
chcieć złapać]. 

Perspektywa wybawienia 
Zaznaczaliśmy wielokrotnie, że punktem wyjścia opisu biblijnego jest sytuacja obecna. Mianowicie 

nie jest ona pozbawiona nadziei – ze względu na Jahwe, którego styl postępowania wobec człowieka, a 
szczególnie Izraela – mogli Izraelici poznawać na przestrzeni wielu wieków dziejów narodowych. Klę-
ska i nieszczęście nie są nigdy ostatnim słowem Jahwe: Boga Wybawiającego. W tym kierunku idzie 
zawsze przemawianie prorockie, a zatem i tutaj należy z góry oczekiwać perspektywy wybawienia. 

Innymi słowy opowiadanie o raju oraz wyrok na węża zrodziły się z prorockiego zastanawiania się 
pod wpływem Bożego Objawienia nad obecną sytuacją ludzkości i Izraela na przestrzeni wieków. Jahwe 
wznawiał swą zbawczą wolę wciąż na nowo i coraz inaczej, zależnie od aktualnego ustosunkowania się 
do niej człowieka. 

Co więcej, każdy nowy grzech zdaje się dawać Jahwe nową sposobność do coraz dalszego urzeczy-
wistnienia zbawczego zamierzenia. Okazywało się to zwłaszcza w momentach niemal totalnej zagłady 
narodu izraelskiego. Izrael utracił samodzielność narodową. Wierząca ‘resztka’, która uzna słuszność 
doznanej chłosty, będzie wówczas odnajdywała zbawczą wolę Jahwe na coraz to wyższej płaszczyźnie. 

Podobnie działo się w raju. Człowiek utracił nieodwołalnie łaskę raju. Droga do drzewa życia zosta-
ła raz na zawsze zamknięta. Nie została jednak zamknięta droga do Boga. Powołanie ze strony Boga do 
przyjaźni z Sobą jest nadal w pełni aktualne. Z tym, że docieranie do Boga będzie obecnie naznaczone 
bolesnym nie-posiadaniem. 

Tę samą myśl wyraża na swój sposób autor Kapłański (P) w opowiadaniu o potopie, które także ma 
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znaczenie uniwersalne na płaszczyźnie religijnej, mimo swego zawężonego horyzontu geograficznego i 
etnicznego. Przez grzech powrócił na świat chaos potopu. Ale ludzkość otrzymuje nowy początek w 
osobie Noego, z którym Bóg zawiera nowe Przymierze, rozwijając je następnie w Przymierzu zawartym 
z Abrahamem i jego potomstwem. Jest to rozprowadzenie na szerszej płaszczyźnie tego samego wątku 
myślowego, jaki przedstawia autor opisu raju (J). Bo przekleństwo sprowadzone na świat przez grzech 
zostaje w końcu zawieszone przez błogosławieństwo, jakiego Jahwe udziela Noemu, Semowi, Abraha-
mowi i jego potomstwu. 

Na takie ustosunkowanie do upadłego człowieka wskazuje w opowiadaniu o raju szczegół zdawało-
by się drobny, a przecież subtelny. Mianowicie Jahwe-Elohim poucza człowieka, jak ma się przyodzie-
wać (Rdz 3,21). Z tego szczegółu wynika, że ingerencja Boża nie zmierza do karania dla karania, ale do 
podjęcia środków zaradczych i położenia tamy zaistniałemu nieszczęściu. Jahwe nie zostawia człowieka 
na pastwę zwodziciela, lecz staje się jego obrońcą, by odtąd walczyć wspólnie przeciw wspólnemu nie-
przyjacielowi. Wyrywa człowieka z objęć szatana, by postawić go na nowo po swojej stronie. Następnie 
rozprawia się najpierw z szatanem, po czym dopiero ukarze również krnąbrne dziecko, z tym że wyrok 
będzie zarazem zawierał psychologiczny moment: nadziei na wybawienie od złego. 

Interpretacja Rdz 3,15 powinna uchwycić ten właśnie moment: że jest to wyrok, który zaciążył na 
wężu – i tylko na nim. Niewiasta będzie wprawdzie wymieniona, ale jedynie o tyle, o ile jako ofiara 
uwiedzenia, stanie się z kolei narzędziem, przez które tym bardziej upokarzająca kara dotknie węża. 
Wzmiankowany również będzie mężczyzna. Stał się on ofiarą uwiedzenia przez swoją żonę. Tym sa-
mym jednak stanie się narzędziem, przez które kara dosięgnie z kolei niewiastę. A w końcu zgodnie z 3-
cią częścią wyroku, mężczyzna zostanie z kolei ukarany przez glebę, której owocu nadużył. 

Pokonanie wê¿a 
Punktem kulminacyjnym wyroku jest klęska, jaka dosięgnie węża. Wąż pokonał człowieka, wciąga-

jąc go w nieprzyjaźń do Boga. Jednakże w tejże chwili na scenę wkracza Bóg i role się zmieniają. Nie-
przyjaźń węża obraca się przeciw niemu samemu, a człowiek odniesie nad nim zwycięstwo – dzięki po-
jawieniu się na arenie Boga. 

Znamienne, że autor biblijny nie wymienia wprost szatana imiennie, jako zindywidualizowanej isto-
ty wrogiej Bogu i człowiekowi. Autor posłużył się dla mówienia o nim postacią węża. Chodziło mu być 
może z jednej strony o czystość monoteizmu i absolutną przyczynowość Jahwe. Z drugiej strony chce 
podkreślić, jak niebezpieczny i fatalny w skutkach jest kananejski politeizm, którego symbolem jest 
właśnie wąż. 

Nietrudno dostrzec, że autorowi nie chodzi o węża jako zwierzę, lecz o zindywidualizowaną istotę 
duchową, zobrazowaną jednak pod postacią węża. Występuje on zarówno w pierwszym, jak i w trzecim 
członie Rdz 3,15. 

Ta właśnie indywidualna, nieprzyjazna osoba poniesie ostateczną druzgoczącą klęskę. Wynika to z 
następujących danych: 

a. Nieprzyjaźń między niewiastą z raju a ‘wężem’ dojdzie kiedyś do rozstrzygającego pojedynku, 
gdyż głowę węża można zmiażdżyć tylko raz. 

b. Właściwym antagonistą między potomstwem niewiasty – a potomstwem ‘węża’, jest wciąż ‘wąż’ z 
raju. Z tego względu jest on tutaj pojęty jako stała duchowa wroga potęga, będąca czymś więcej niż sa-
mym tylko zwierzęciem z raju. 

c. Owa duchowa osoba, przedstawiona pod obrazem węża, stanie kiedyś do rozstrzygającej walki z 
ściśle określonym, indywidualnym potomkiem niewiasty, który mu zdepcze głowę. Niewiasta z raju co 
prawda umrze, ale jako matka wszystkich żyjących wywrze pomstę – przez swego ściśle określonego 
Potomka, któremu ludzkość będzie zawdzięczała zwycięstwo. 

Potomstwo Niewiasty 
Wyrażenie: „potomstwo-potomek” [hebr. zéra‘] jest rzeczownikiem oznaczającym zarówno kogoś 

indywidualnego, jak i potomstwo w znaczeniu zbiorowym. Ze względu na tę właściwość wyrażenie to 
występuje często w proroctwach mesjańskich w znaczeniu zarówno zbiorowym, jak indywidualnym. 
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Wiąże się to z mentalnością izraelską, uwrażliwioną na odpowiedzialność zbiorową oraz solidarną 
więź z kimś indywidualnym, którego osobowość jest tak potężna, iż obejmuje ponadczasowo całokształt 
potomstwa. Umożliwia to użycie wyrażenia zéra‘ [potomstwo] praktycznie jednocześnie w sensie indy-
widualnym i zbiorowym, zależnie od tego, na który z krańców zwraca się uwagę w danym momencie. 

Nic dziwnego, że LXX przekłada trzeci człon Rdz 3,15 w sensie indywidualnym męskim: „On ci 
zdepcze” [mimo że greckie: ‘spérma’ = potomstwo, jest rodzaju nijakiego, wskutek czego łączący się z 
nim zaimek także powinien był być w rodzaju nijakim: autó – podczas gdy w rzeczywistości widzimy: 
autós = on!]. Podobną sytuację spotykamy w tekstach o Słudze Jahwe [Deutero-Izajasz]. 

Z perspektywy pełni Objawienia możemy powiedzieć, że „Potomstwem-Potomkiem” Niewiasty, 
które pokonało rajskiego węża-szatana, jest Jezus Chrystus. Natomiast w znaczeniu kolektywnym „po-
tomstwem” Niewiasty jest cała ludzkość, która w Chrystusie odniosła zwycięstwo nad szatanem, grze-
chem i śmiercią. Ściślej zaś mówiąc, sam Bóg zdeptał w Chrystusie szatana pod naszymi stopami (por. 
Rz 16,20; Łk 10,17-20). 

Czy wydŸwiêk Maryjny Proto-Ewangelii 

Nasuwa się pytanie, czy wolno nam dopatrywać się z perspektywy pełni Objawienia Maryjnego w 
‘Niewieście’, o której mówi Rdz 3,15. Trzeba stwierdzić, że trudno zaprzeczyć przynajmniej tendencji 
‘Maryjnej’ omawianego tekstu. Szczególnie gdy uwzględnimy paralelizm postaci: Adam – Ewa, oraz: 
Chrystus – a Kościół-Maryja. 

Mimo to zdaniem wielu biblistów dotąd nie udało się w sposób w pełni zadowalający wykazać Ma-
riologicznego sensu omawianego tekstu. Nie tylko w sensie interpretacji dosłownej, ale nawet typolo-
gicznej. Wyrażenie ‘potomstwo’ można odnieść dosłownie (!) tak do Chrystusa, jak do całej ludzkości. 
Inaczej natomiast w przypadku wyrażenia ‘niewiasta’. W pierwszym członie [Rdz 3,15a] mowa jest o 
ściśle określonej niewieście, którą uwiódł wąż: o Ewie. Przy rzeczowniku ‘niewiasta’ występuje deter-
minacja [= rodzajnik]: „ta niewiasta”. W członie Rdz 3,15b mowa jest o jej potomstwie, a nie o samej 
niewieście. Natomiast w członie Rdz 3,15c brak w ogóle wzmianki o niewieście. 

Więcej światła na typologię Maryjną tekstu Rdz 3,15 powinno spłynąć przede wszystkim z Ap 12. 
Widzimy tu ponownie wszystkie główne postacie, o których wspomina opis upadku w raju (Rdz 3) – z 
tym że w już transpozycji nowotestamentalnej: 

a. Smok, wąż starodawny, który nazywa się diabłem i szatanem. 
b. Niewiasta. 
c. Jej dziecko-potomek. 
d. Reszta jej potomstwa. 

Trzeba jednak pamiętać, że autor Apokalipsy posługuje się tymi obrazami tylko jako tworzywem. W 
nawiązaniu do obrazów ST służą mu one do wyrażenia rzeczywistości nowej, jaką z sobą przyniosło 
wybawienie okresu pełni Bożego Objawienia – w Chrystusie. Jan żongluje na przemian elementami do-
słownymi i typologicznymi, dokonując jednocześnie szeregu przesunięć akcentów. Mimo to nietrudno 
stwierdzić Maryjne rysy Niewiasty z Apokalipsy, oraz Jej potomstwa – z Ewą. 

Ważne jest, że Rdz 3,15 jest naświetleniem przez teologię Jahwizmu dzisiejszej sytuacji życia ludz-
kiego. Izrael dostrzega nędzę człowieka, ale ma Bożą pewność ostatecznego zwycięstwa nad tym, co 
jest złem dla człowieka i w oczach Bożych. Wiara ta wyrasta w Izraelu z obserwacji Bożych ingerencji 
w własne dzieje narodowe, a także z narodowego oczekiwania wybawienia w Izraelu. Mocą tej wiary 
Izrael stał się zdolny przerzutować ją na płaszczyznę ogólnoludzką. 

Zapowiedź Rdz 3,15 nie traci przez to nic z swego obiektywnego i historycznego znaczenia. Dzięki 
temu, że opowiadanie to jest integralną częścią Pisma świętego, powstałego pod Tchnieniem Ducha 
Świętego, wolno nam uważać je za autentyczną interpretację sytuacji, jaka zaistniała na samym pra-
początku istnienia człowieka na ziemi. Pierwsi ludzie zgrzeszyli, lecz Bóg nie pozostawił ich własnemu 
losowi. Poszukał nowej drogi, na której mimo wszystko zrealizuje swój zamysł: uczynienia człowieka 
uczestnikiem swej Bożej natury. 



 101

§ 2. Uwagi uzupełniające do interpretacji Rdz 3,15 
Przekleństwo węża, skazujące go na najniższe miejsce wśród zwierząt (Rdz 3,14: pełzanie po brzu-

chu; jedzenie ‘pyłu-prochu’) jest przystosowane do użytego tu narzędzia (symbolu) szatana. Jest to 
pierwsze przekleństwo Pisma świętego – po uprzednim błogosławieństwie stworzenia (Rdz 1,22.28). 
Jest ono ogłoszeniem wyroku, który nie tworzy zła, a tylko je ujawnia-stwierdza, ukazując jego następ-
stwa. Jest ono jednak tylko odwrotnością błogosławieństwa Bożego SŁOWA, które stwarza – i zbawia. 
Bo i tutaj słowo to rozwiąże się w obietnicy odkupienia człowieka. Przekleństwo spadnie na węża, a nie 
na człowieka; przynajmniej nie wprost. Przekleństwo dotknie jedynie ziemi – ze względu na człowieka 
(Rdz 3,17). Bóg staje w obronie swej czci po stronie człowieka – naprzeciw Zwodziciela, który to nie-
szczęście świadomie i całą swą złą wolą sprowadził. 

Interpretacja historyczno-symboliczna 

Już w okresie patrystyki interpretowano Rdz 3,15 symboliczno-alegorycznie. Dzisiejszym językiem 
określamy to raczej przez odwołanie się do gatunku literackiego, względnie szaty literackiej. 

Punktem wyjścia jest dla nas stwierdzenie, że autor biblijny nie znał dokładnie szczegółów grzechu, 
jaki popełniony został w raju. Z Objawienia dowiedział się jedynie o fakcie upadku i jego skutkach. 
Chcąc wyrazić się zrozumiale, przyoblekł swe opowiadanie w szatę słowną znaną nam aktualnie z opisu 
Rdz 2-3. Podobnie opisują prorocy wydarzenia przyszłe: językiem symbolu. 

Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie przedstawione tu osoby istniały rzeczywiście: Bóg – i pierw-
si rodzice. Językiem obrazu przedstawiona jest jedynie osoba ZŁEGO – szatana: w postaci węża. A tak-
że uprzywilejowanie w nieśmiertelność, która miała zależeć od zachowania czy nie – Bożego zakazu 
spożycia owocu. Również akt grzechu jest przyobleczony w szatę słowną, z którą się tu spotykamy. 

Autor biblijny przedstawia grzech jasno: co do jego wewnętrznych motywów, jego ciężkości i mate-
rialnego wykonania. Z przedstawionym zaś symbolem drzewa życia związana jest scena oddalenia się 
od niego oraz stróżów (Cherubów), wzbraniających dostępu do ogrodu. To samo dotyczy symbolu na-
gości i odziania w liście itd., wraz z rodzącym się odtąd poczuciem wstydu. 

Uzasadnieniem takiego pojmowania interpretacji omawianego opisu jest przede wszystkim: 
a) niemożność przekazania tego rodzaju szczegółów przez długie tysiąclecia; 
b) ścisły związek Rdz 3 z Rdz 2, którego dosłowna interpretacja jest niemożliwa; 
c) niemożliwe, by całość Rdz 2-3 wraz z szczegółami pochodziła z Objawienia, chociażby ze względu 

na liczne antropomorfizmy. 

Interpretacja mesjañska Rdz 3,15 
Wspomnieliśmy, że taką interpretację: mesjańską – spotykamy przede wszystkim już w LXX: autós 

(rodzaj męski; tymczasem powinno tu być: autó – rodz. nijaki, bo zaimek ten łączy się z rzeczownikiem 
spérma = nasienie; w gr. rodzaj nijaki). Mesjańską interpretację spotykamy również w różnych Targu-
mach judaistycznych, a potem w Ap 12 oraz w Kościele. 

Narzuca ją sam tekst, z chwilą gdy ‘węża’ utożsamimy z szatanem (tym który jest ZŁY). ‘WĄŻ’ 
występuje w Rdz 3 od początku jako kusiciel. Jest on najbardziej „przebiegłym” spośród zwierząt (por. 
Mt 10,16), czyli nie jest jedynie zwierzęciem. Niezwyczajna jest też zdolność mówienia owego węża. 
Ów wąż nie jest jednak bóstwem! Został on bowiem „stworzony-uczyniony” przez Boga (Rdz 3,1). – Na 
węża jako szatana wskazuje przede wszystkim dalsze Objawienie: 

Mdr 2,24: śmierć przyszła na świat przez szatana; 
J 8,44: diabeł to zabójca i kłamca od początku; 
Ap 12,9: wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan. 

Autor biblijny mówi o ‘wężu’ posługując się wzmianką o nim jedynie jako obrazem literackim dla zilu-
strowania właściwej myśli: kuszenia do odstępstwa od Boga – i zniszczenia człowieka jako Bożego ży-
wego Obrazu. 

Kontekst Rdz 3,15 dotyczy ukarania węża. Będzie ono większe aniżeli ukaranie ludzkości, która sta-
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ła się ofiarą kłamstwa i uwiedzenia przez szatana. Człowiek będzie musiał sobie najpierw uprzytomnić 
swój grzech. Potem dopiero stanie przed nim szansa Odkupienia. Przekonywanie o grzechu stanie się 
kiedyś jednym z zasadniczych dzieł Ducha Świętego. Można by tu przytoczyć słowa Jana Pawła II – w 
nawiązaniu m.in. do Chrystusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego [J 16, 11: Duch Święty przyjdzie, 
by przekonać świat o „sądzie”, „bo władca tego świata został osądzony”]: 

„..«sąd» odnosi się tylko do «władcy tego świata», czyli do szatana – do tego, który od początku wy-
korzystuje dzieło stworzenia PRZECIW zbawieniu, PRZECIW przymierzu i zjednoczeniu człowieka 
z Bogiem: jest on też «już osądzony» od początku” (DeV 27).  
„To przekonywanie [ze strony Ducha Świętego] pozostaje w stałym odniesieniu do ‘sprawiedliwo-
ści’: czyli do ostatecznego zbawienia w Bogu, do spełnienia ekonomii, której Chrystus ukrzyżowany 
i uwielbiony jest definitywnym i trwałym centrum. Cała zaś ta zbawcza ekonomia Boża ODCINA 
niejako człowieka od ‘sądu’, czyli od potępienia, jakim porażony został grzech szatana, ‘władcy tego 
świata’, który przez swój grzech stał się ‘rządcą świata tych ciemności’...  
– Duch Święty, ukazując na gruncie Chrystusowego Krzyża grzech w ekonomii zbawienia (można by 
powiedzieć: ‘grzech ZBAWIONY’), pozwala zrozumieć, jak Jego posłannictwo dotyczy również te-
go grzechu, który już został definitywnie osądzony (‘grzech POTĘPIONY’)” (DeV 28). 

Sam w sobie stan „nieprzyjaźni” nie jest karą. Klęska na węża-szatana nadejdzie ze strony uwie-
dzionej-skuszonej przez niego ludzkości: potomka-nasienia NIEWIASTY. 

Można by zapytać, czy „nasienie-potomstwo” ma tu znaczenie zbiorowe (= ludzkość), czy indywi-
dualne – w postaci MESJASZA (znaczenie mesjańskie). 
– Jeślibyśmy przyjęli „nasienie-potomstwo-potomek” w znaczeniu zbiorowym, trzeba by zaraz stwier-
dzić, że Mesjasz (hebr. mâszîach) pojawia się oczywiście jedynie w ramach zbiorowości, tzn. ludzkości, 
jako jej przedstawiciel i szczyt. 
– Z drugiej strony ludzkość pokona szatana jedynie poprzez osobiste dzieło-dokonanie Mesjasza. 

Toteż obiektywnie mówiąc, Mesjasz mieści się całkowicie w pojęciu „potomek-nasienie”, i to w 
znaczeniu całkiem wybitnym, chociażby autor biblijny nie dostrzegał zbyt wyraźnie Mesjasza jako Oso-
by zindywidualizowanej. 
Autor wspomina o walce na trzech poziomach: 

Najpierw widzimy poziom:   niewiasta + wąż; 
Następnie dwie zbiorowości:   potomstwo węża + potomstwo Niewiasty 

tzn. widzimy szatanów – oraz ludzkość która nienawidzi szatana i go zwycięży; 
A wreszcie ponownie poziom:  wąż zindywidualizowany + potomek-potomstwo 

tzn. mamy przed sobą węża – i kogoś zindywidualizowanego: POTOMKA Niewiasty, który odniesie 
ostateczne zwycięstwo nad Wężem. Będzie nim oczekiwany Mesjasz. 

Interpretacja Mariologiczna Rdz 3,15 
Wzmianka o „NIEWIEŚCIE” na początku wyroczni musiała być szczególnie umotywowana. Gdyby 

autor chciał przedstawić jedynie opis walki pomiędzy wężem a ludzkością, ukazałby zaraz mężczyznę – 
i potomstwo Adama. Wyrażenie w rodzaju: ‘potomstwo-nasienie niewiasty’ jest w Biblii czymś niespo-
tykanym. Jeśli tutaj jest mowa o zwycięstwie ludzkości w powiązaniu z Niewiastą, i skoro sama Niewia-
sta jest ukazana w serii ‘nieprzyjaciół’ węża jako osoba pierwszoplanowa, muszą istnieć głębsze tego 
powody. Motyw ten ujawnia się w zestawieniu ukazanego tu sposobu ukarania niewiasty (w. 16) – a 
węża. 

Ofiarą niewiasty stał się mężczyzna. I on właśnie stanie się ‘narzędziem’ ukarania niewiasty: po-
przez instynktowne dążenie mężczyzny do zdominowania niewiasty. Również w Proto-Ewangelii znaj-
dujemy się w kontekście ‘ukarania’. Nieprzyjaźń wprowadzona przez Boga powinna stać się karą dla 
węża, tzn. karą dla szatana. Szatan, który wyłudził u niewiasty przyzwolenie na podsuniętą jej pokusę, 
będzie musiał JEJ właśnie się bać. NIEWIASTA stała się pierwszą ‘ofiarą’ szatana. Obecnie NIEWIA-
STA stanie się ‘karą’ dla szatana! 

Pytamy jednak: KTÓREJ to niewiasty winien bać się szatan? Kontekst wspomina wprost jedynie o 
EWIE. W Rdz 3,16 zwraca się Bóg do niewiasty – i tylko Ewa słucha Boga jako jedyna, wówczas ist-
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niejąca, niewiasta. Jednakże słowa Boże dotyczą bez wątpienia wszystkich „niewiast”. Wszystkie będą 
musiały cierpieć – jako matki i oblubienice. Jest więc pewne, że i w pierwszej części wyroku określenie 
„NIEWIASTA” nie ogranicza się do samej EWY, lecz dotyczy wszystkich niewiast. 

Możliwe, że autor biblijny wiedział niewiele ponadto. My jednak rozumiemy jego słowa głębiej – w 
oparciu o dalszy rozwój Objawienia. Gdy zapytamy, w jaki sposób NIEWIASTA mogłaby zagrozić po-
zycji szatana, nietrudno znaleźć odpowiedź. W Maryi ród niewieści odzyska z powrotem utraconą pozy-
cję. Szatan zaczął się bać tej słabej Niewiasty, zanim jeszcze porodziła Mesjasza. Wiedział, że wobec 
niej będzie bezsilny! 

A chociaż byśmy widzieli tu ‘niewiastę’ jako pojęcie jedynie zbiorowe, tzn. nie wyłącznie Maryję, 
to i tak ród niewieści stanie się druzgoczącą karą dla szatana właśnie przez to, że wśród niewiast znajdu-
je się MARYJA. Sens tekstu jest zatem MARIOLOGICZNY w znaczeniu co najmniej ukrytym (implici-
te), gdyż znaczenie to ujawni się wyraźnie dopiero w NT. 

Dalszy rozwój znaczeniowy Maryjny wiąże się już z rozwojem teologii. Zwycięstwo szatana pole-
gało na wprowadzeniu na świat: grzechu  pożądliwości  śmierci, które „nie pochodzą od Ojca, lecz 
od świata” (1 J 2,16). W tych trzech aspektach zostanie szatan pokonany przez Maryję, Matkę Mesjasza, 
którego „Imieniem” (istotą-funkcją-przeznaczeniem) będzie: być Jehôszûa‘ = Zbawicielem-
Odkupicielem (por. Mt 1,21; Łk 1,31.77). Maryja pokona „węża starodawnego, który się zwie diabeł i 
szatan” (Ap 12,9), przez swe Niepokalane Poczęcie – przez dziewiczą czystość – oraz Wniebowzięcie z 
ciałem i duszą. 

Walka między Niewiastą spod Krzyża (por. J 19,25) i Jej Potomstwem: Synem-Słowem Ojca 
Przedwiecznego, ale i Jej rzeczywistym Synem, nie dokona się bez ofiar. Oto słowa z encykliki Jana 
Pawła II Redemptoris Mater (1987): 

„Oto przychodzi na świat Syn, ‘potomek niewiasty’, który ‘zmiażdży głowę węża’. Jak wynika ze 
słów proto-ewangelii, zwycięstwo Syna niewiasty NIE DOKONA SIĘ bez ciężkiej walki, która ma 
wypełnić całe ludzkie dzieje. ‘Nieprzyjaźń’ zapowiedziana na początku, zostaje potwierdzona w 
Apokalipsie, która jest ‘księgą spraw ostatecznych’ Kościoła i świata, gdzie znowu powraca znak 
‘Niewiasty’ – tym razem: ‘obleczonej w słońce’ [por. Ap 12,1]” (RMa 11). 

„A oto teraz, na Golgocie, [Jezus Chrystus] ‘uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do 
śmierci – i to śmierci krzyżowej’ [Flp 2,5-8]. U stóp Krzyża, Maryja uczestniczy przez wiarę we 
wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka ‘kenoza’ 
wiary. Przez wiarę Matka uczestniczy w śmierci Syna – a jest to śmierć odkupieńcza. W przeciwień-
stwie do uczniów, którzy uciekli, była to wiara pełna światła. Jezus z Nazaretu poprzez Krzyż na 
Golgocie potwierdził w sposób definitywny, że jest owym ‘znakiem, któremu sprzeciwiać się będą’... 
Równocześnie zaś spełniły się tam słowa (Symeona) skierowane do Maryi: ‘A Twoją duszę miecz 
przeniknie’” (RMa 18). 

Walka Potomka Niewiasty z Wężem starodawnym będzie mordercza. Syn Niewiasty, Syn Człowieczy, 
dokonał sądu nad ZŁYM: 

„TERAZ odbywa się sąd nad tym światem. TERAZ Władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A 
Ja, gdy zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,31n; por. 8,28; 3,14). 

Syn Człowieczy zwyciężył swoją śmiercią i Niewinnością zarówno grzech, jak i samą śmierć, te 
dwa podstawowe wymiary ‘zła’, towarzyszące człowiekowi od zaistnienia pierwszego grzechu na świe-
cie. W śmierci Chrystusa na Krzyżu głowa szatana została zmiażdżona-starta przez ‘Potomstwo’ Nie-
wiasty. Jej Potomek zwyciężył Węża swoją Miłością, która była większa od grzechu, potężniejsza od 
śmierci. Tej Miłości ZŁY nie zniósł. 

Niemniej Zły na swój sposób mści się na Bogu, Odkupicielu ludzkiego grzechu i ludzkiej śmierci: 
‘ugryzł-ukąsił’ – ‘piętę’ – Nasienia-Potomka Niewiasty. Przez to, że skusił ludzi, żeby zabili własnego 
Stworzyciela: „Zabiliście Dawcę życia...!” (Dz 3,15). Ugodzić czyjąś ‘piętę’, tj. ścięgno Achillesa, jest 
równoznaczne z pokonaniem przeciwnika. Szatanowi w ten właśnie sposób udało się wywrzeć zemstę 
na swoim – Stworzycielu. Niemniej Syn Człowieczy jest prawdziwym Bogiem: śmierć nie jest dla Nie-
go problemem! On Zmartwychwstanie! Maryja zaś jest pokorną, bezbronną Służebnicą Pańską – Tego, 
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Który jest Sługą Bożym.  

 
Proto-Ewangelia mieści się w wizji teologicznej nurtu teologicznego J (Jahwistycznego). Jahwista 

pozbierał, rozpracował i zinterpretował nagromadzony materiał w świetle już osiągniętych idei teolo-
gicznych na temat znaczenia mesjańskiego Królestwa Dawida. Trudno powiedzieć, czy Rdz 3,15 po-
wstało wcześniej, aniżeli Rdz 49,10 („Władca z pokolenia Judy”). Wyrocznia Jakuba raczej rzuciła 
blask na wydarzenia z Rdz 3,15. Autor biblijny wykazuje, jak Bogu spodobało się zaingerować bezpo-
średnio w macierzyństwo Sary (Rdz 18, 14), Rebeki (Rdz 25,21), w niepłodność Lii (Rdz 29,31). W ten 
sposób Bóg przygotował sobie Lud, który stanie się spadkobiercą obietnic, zacieśniając je coraz bardziej 
do rodu DAWIDA z pokolenia JUDY, jak się to wyraźnie rysuje już w Rdz 49,10. Autor biblijny wpro-
wadza Niewiastę w tę zbawczą perspektywę, kojarząc niewiastę-matkę ściśle ze zwycięstwem, jakie od-
niesie Jej Syn, Mesjasz. Myślenie autora biblijnego w tym kierunku nie byłoby oczywiście możliwe, 
gdyby go wyraźnie nie prowadził charyzmat tak SŁOWA Bożego, jak i DUCHA Bożego. 

 
 
 

Rozdział 8 

Potomkowie prarodziców: Rdz 4-5 

§ 1. Kain i Abel: Rdz 4,1-16 

Bo¿e ostrze¿enia przed zbrodni¹ 
Pismo pojawiło się na starożytnym Wschodzie między 4-3 tysiącleciem. Dzieje poprzedzające okre-

ślamy mianem pre-historii. Dzięki wykopaliskom (archeologia, paleo-antropologia, stratygrafia) udaje 
się dotrzeć do wydarzeń raczej tylko w sensie przyrodniczym, aniżeli do dziejów w ścisłym znaczeniu. 
Innymi słowy nauki te pozwalają jedynie określić w jakimś stopniu warunki ludzkości w rozpatrywa-
nych epokach.  

Przy omawianiu epizodów zapisanych w Rdz 4-11 trzeba wziąć pod uwagę: 
– pouczenie biblijne, 
– same fakty historyczne w znaczeniu rzeczywistości historycznej, wyzwalające to pouczenie, 
– jakość tych opowiadań, które dotarły do nas pod szatą literacką wydarzeń, pochodzących z źródeł 
przed-izraelskich. 
Pozwoli to zastosować do nich zasady krytyki historycznej, które w niczym nie naruszą pouczenia bi-
blijnego. 

Opis dziejów KAINA (Rdz 4,1-16) ma wykazać, że pierwszy człowiek, zrodzony przez prarodzi-
ców, stał się również pierwszym mordercą. Fakt ten mógł być przekazywany przez wieki, chociażby 
znajdował wyraz w coraz to innej szacie słownej (jak np. w legendzie o Romulusie i Remusie). Tutaj 
fakt ten doczekał się swoistej interpretacji dzięki charyzmatowi natchnienia. 

Trzeba uwzględnić możliwość, że źródła przedizraelskie mogły wiązać ten fakt z początkiem jakie-
goś małego plemienia (np. Kenitów), względnie rywalizacją między pasterzami a rolnikami, jak o tym 
świadczy koloryt przedstawionej tu kultury. Autor natchniony uznał pod wpływem charyzmatu, że opo-
wiadanie nadaje się do nakreślenia migawki wydarzeń z początków ludzkości. Tak mianowicie pojawiła 
się na świecie po raz pierwszy śmierć fizyczna, o której mówi Rdz 3,19 (por. Rz 6,23). Stało się to w 
wyniku zaistniałego pierwszego grzechu – łącznie z jego wydźwiękiem społecznym. Człowiek stał się 
nieprzyjacielem... człowieka. 

Rdz 4,1-8. Prarodzice są ukazani w perykopie jako osoby indywidualne, mimo że po imieniu wy-
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mieniona jest tylko Ewa. Imię ‘Qain’ wyjaśnia autor z powołaniem się na etymologię ludową, przyta-
czając czasownik: qânâh = nabyć, posiąść, wypowiedziany w chwili jego narodzin. Słowa Ewy: 
„Otrzymałam mężczyznę od [z pomocą] Jahwe” – wyrażają przekonanie wiary w stwórcze działanie 
Boga przy przekazywaniu życia, oraz wiarę w Bożą Opatrzność, a także promyk nadziei co do przyszło-
ści Ludzkiej Rodziny. 
– Imię brata Kaina: Abel (hebr. hébel) oznacza: tchnienie, powiew; nicość. 

Bracia byli już młodzieńcami i musieli mieć rodzeństwo (por. Rdz 4,3). Kain zrozumiał (pośrednio), 
że Bóg nie spogląda łaskawie na ofiary, jakie Mu składał z hodowanych zwierząt. Być może doszedł do 
takiego wniosku w oparciu o to, że praca mu się nie układała. Spojrzenie jego oblicza stało się wskutek 
tego „ponure” (w. 5). Nie potrafił ukryć tego, co działo się w jego sercu-sumieniu. Opanowała go za-
zdrość i złość na brata, któremu najwidoczniej wiodło się lepiej. Bóg go upomina: 

„Gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, 
grzech leży u wrót [hebr.: rôbec = jest leżący: grzech leży-czatuje] i czyha na ciebie. A przecież ty 
masz nad nim panować” (Rdz 4,7)! 

W Babilonie istniał zwyczaj umieszczania rzeźby ‘rabiszu’ przed bramą pałaców, a nawet domów. Była 
to rzeźba groźnego demona, gotowego rzucić się na każdego napastnika. Tutaj ‘rôbec’ odgrywa rolę 
przydawki do ‘grzechu’ i wyraża niejako personifikację grzechu. 

Chociaż Bóg wybrał Abla, nie opuszcza Kaina. Upomina go, wskazując na grzech jako czyhającego 
na niego ‘demona-rabiszu’. Jak Adam, tak Kain – i każdy człowiek – musi nieustannie dokonywać wy-
boru: za Bogiem, czy za szatanem. Kusiciel kontynuuje dzieło Węża z raju. Kain mimo wszystko za-
chowuje wewnętrzną wolność działania: „Gdybyś postępował dobrze...”; „...a przecież ty masz nad nim 
panować” (Rdz 4,7). 

Upomnienie Boże nie znajduje oddźwięku w jego sercu, pełnym nienawistnej zazdrości. Św. Jan 
Apostoł napisze kiedyś: 

„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmier-
ci. 
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia 
wiecznego” (1 J 3,14n; por. tamże, w. 12: wyraźne nawiązanie do Kaina-Abla). 

Po wyprowadzeniu brata w ‘pole’ rzuca się Kain na niego i zabija go. Zło raju szybko się rozprzestrze-
nia w postaci walki człowieka z człowiekiem. Wraz z tą pierwszą zbrodnią przychodzi na świat śmierć 
gwałtownie zadawana współczłowiekowi. 

Bo¿a interwencja po zbrodni Kaina 
Rdz 4,9-16. Po dokonanej zbrodni Bóg natychmiast wkracza na widownię. Jak w raju, tak i tutaj 

najpierw następuje przesłuchanie. Jest to Boży głos sumienia, które dręczy człowieka z powodu doko-
nanego wyboru przeciw Bożemu naturalnemu prawu moralnemu. Będzie to jednak zarazem głos Boży 
proponujący pojednanie-przebaczenie (VSp 61). Bóg będzie kiedyś sądził żywych i umarłych: 

„Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy... usłyszą głos Jego [Syna Człowieczego]. A ci, któ-
rzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmar-
twychwstanie potępienia” (J 5, 28n; por. Rz 14,10; 1 Kor 5,10). 

Bóg jest jednak Sędzią nie tylko w eschatologii, lecz również przez to, że rozmawia z każdym ze 
swych ‘żywych Obrazów’: mężczyzną i niewiastą – w głosie ich sumienia już obecnie, na ziemi (por. Rz 
2,15n). Co prawda „straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego” (Hbr 10,31). Ale jest to jedyny 
sposób ocalenia przed zagładą wieczną. 

W przeciwieństwie do prarodziców, Kain nie tylko nie usprawiedliwia się, lecz wypiera się aro-
gancko winy. Jest to wyraz sumienia, które staje się zatwardziałe i przyzwyczaja do systematycznego 
odrzucania Bożego głosu. Bóg nie może jednak pozostawić zbrodni bezkarnie, a tym bardziej – opuścić 
samego swojego ku zgubie zdążającego ‘Żywego Obrazu’. Bóg uświadamia Kainowi ciężar jego grze-
chu: 

„Krew [dosł. ‘krwie’ – plur.!] brata twego głośno woła [dosł.: krzyczy, jak osoba o ratunek] ku Mnie 
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z ziemi” (Rdz 4,10). 

Według Hebrajczyków, krew jest siedzibą ŻYCIA: 
„Ale się wystrzegaj spożywania krwi, bo we krwi jest życie...” (Pwt 12,23; por. Kpł 17,11.14). 

Życie zaś jest ścisłą własnością Boga. Toteż zamach na nie – zwłaszcza w przypadku człowieka [z uza-
sadnieniem: bo to „Obraz Elohim”: Rdz 9,6b] jest zamachem ostatecznie na samego Boga. 

W obliczu arogancji Kaina, Bóg ogłasza wyrok. Jednakże Bóg nie wypowiada złorzeczenia-
przekleństwa na Kaina, a tylko stwierdza: 

„Jesteś WYKLĘTY [’ârûr ’attâh] z ziemi, która rozwarła swoją paszczę, by przyjąć krew brata twego 
z twej ręki” (Rdz 4,11). 

Nadejdzie czas, kiedy ziemia-matka ‘odsłoni’ (Iz 26,21; por. Ap 20,13;6,10n) przelaną na niej krew, 
którą przyjęła. I ukaże ją na światło dzienne. 

W Rdz 4,12 stwierdza Jahwe szczegółowiej, że ‘gleba’, którą Kain dotąd uprawiał i z której żył, bę-
dzie odnosiła się do niego jako do człowieka ściganego ‘przez krew’ niewinnie zabitego Abla. Zatem 
nie będzie wolno nikomu przyjść Kainowi z pomocą. Jahwe dozwoli, żeby plama krwi, która tkwi ‘na 
nim’ [por. „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”: Mt 27,25], uskuteczniła prędzej czy później swój 
niszczycielski pościg [‘krew ścigająca!’]. Pościg ten będzie zmierzał do zniszczenia go, sprowadzając 
na niego takie samo zło (śmierć), jakiego on się dopuścił. Takie wiązano w Izraelu poglądy z przelaniem 
niewinnej krwi. 

Ponieważ zbezczeszczona ziemia nie będzie mu dostarczała płodów, a z drugiej strony wyrzeknie 
się go rodzina z racji popełnionego bratobójstwa, Kain pozostaje bez środków osobistej ochrony i życia. 
Dlatego właśnie staje się „tułaczem” i „zbiegiem” (Rdz 4,12.14) na ziemi. Na tym polega nie tyle wy-
rok, ile stwierdzenie ze strony Jahwe: „JESTEŚ WYKLĘTY z ziemi...” (Rdz 4,11). Zbrodniarz ucieka 
przed sobą samym: przed głosem swego krzyczącego sumienia. Jednocześnie ten winny podejmuje roz-
paczliwe próby, by swoją wewnętrzną udrękę przerzutować na zewnętrzne otoczenie, na które chciałby 
zrzucić winę za swe obecne niezadowolenie. Wypada pamiętać o słowach z Księgi Liczb: 

„..krew jest tym czynnikiem, który wywołuje skalanie [splamienie] ziemi. Co do ziemi zaś – nie ma 
innego sposobu dokonania przejednania za krew, jaka została na nią przelana, poza krwią tego, który 
ją przelał. A zatem macie nie plamić kraju, którego mieszkańcami jesteście i wpośród którego Ja 
również zamieszkałem” (Lb 35,33n). 

Natomiast z Kpł 18 wynika, że sprofanowany kraj [przez grzechy rozpusty, zabójstwa itp.] będzie chciał 
„wypluć” grzeszników. Ziemia-matka nie chce ‘nosić-dźwigać’ takich ludzi. Toteż takiego człowieka 
należy „wykorzenić spośród Ludu” (Kpł 18,25; por. 20,22nn). 

Mimo wszystko Jahwe bierze Kaina i wtedy jeszcze w ochronę. Kain stwierdza: „Zbyt wielka jest 
KARA moja, abym mógł ją znieść” (Rdz 4,13). Kain zdaje sobie sprawę, że skoro zostaje wypędzony z 
ziemi, którą uprawiał, i nie chroni go już solidarność rodowa, każdy może go zabić bezkarnie (Rdz 
4,14). Bóg daje mu wtedy tajemniczy „znak” ochronny. Jest on wyrazem Bożej dobroci i danej mu po-
nownie szansy. Trudno dokładniej powiedzieć, na czym polegał ów ‘znak’. Nie chodzi tu prawdopo-
dobnie jedynie o jakiś znak przynależności do klanu, lecz o jakieś osobiste znamię, być może sam prze-
rażający widok potencjalnego napastnika. Mimo to nie jest to znak potępienia, lecz łaski. Poza tym Ja-
hwe dodaje jeszcze coś więcej. Stwierdza, że w razie naruszenia życia Kaina, napastnik dozna niezwy-
kle surowej kary Bożej: pomsty siedmiokrotnie większej (Rdz 4,15). 

Słowa, że Kain „odszedł od Pana i zamieszkał w kraj Nôd, na wschód od Edenu”, stwierdzają jedy-
nie jego oddalenie się od Boga. ‘Nôd’ oznacza: błąkać się. Jest to jeden raz więcej przerzutowanie stanu 
duchowego na rzeczywistość zewnętrzną: odejścia od Boga, a tym samym od ludzi – na skutek wyrzu-
tów sumienia i poczucia, że i ziemia nie chce nosić zbrodniarza (Rdz 4,16). Winę za ten stan ponosi jed-
nak nie Bóg, który wciąż czeka na powrót syna marnotrawnego, lecz człowiek, któremu w sytuacji po-
grążenia w grzechu nie jest dobrze. Z tym tylko, że zamiast szukać winy w sobie samym, przerzuca on 
odpowiedzialność za swój zakłócony stan wewnętrzny na otoczenie, a nawet na samego Boga. 

 



 107

Wypada przytoczyć w tym kontekście słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae (1995). 
Ojciec święty odwołuje się w niej raz po raz do relacji biblijnej o Kainie – oraz innych opisów biblij-
nych o zabijaniu: 

„...Tekst biblijny nie wyjaśnia, dlaczego Bogu bardziej podoba się ofiara Abla niż Kaina; bardzo ja-
sno wskazuje jednak, że Bóg, choć wybiera ofiarę Abla, nie przerywa dialogu z Kainem. Karci go, 
przypominając mu o jego wolności wobec zła: zło nie jest bynajmniej nieuniknionym przeznacze-
niem człowieka. To prawda, że podobnie jak wcześniej Adam, Kain jest kuszony przez złowrogą moc 
grzechu, która niczym dzika bestia czyha u wrót jego serca, aby rzucić się na swą ofiarę. Ale Kain 
pozostaje wolny wobec grzechu. Może i powinien nad nim panować... 
– Tak więc zabójstwo brata od zarania historii jest smutnym świadectwem tego, z jak przerażającą 
szybkością szerzy się zło: do buntu człowieka przeciw Bogu w rajskim ogrodzie, dołącza się śmier-
telna walka człowieka przeciw człowiekowi” (EV 8). 

W nawiązaniu do Bożego dialogu z Kainem po jego zbrodni mówi Ojciec święty: 
„Po zbrodni Bóg wkracza, aby pomścić zabitego. Kain, zapytany o los Abla, zamiast zawstydzić się 
przed Bogiem i prosić o przebaczenie, z zuchwałością omija pytanie: ‘Nie wiem. Czyż jestem stró-
żem brata mego?’ (w.9). ... Kain próbuje kłamstwem zakryć zbrodnię. Czyniono tak często w prze-
szłości i czyni się nadal, posługując się różnymi ideologiami dla usprawiedliwienia i zamaskowania 
najokropniejszych przestępstw przeciw osobie. ‘Czyż jestem stróżem brata mego?’: Kain nie chce 
myśleć o bracie i odrzuca odpowiedzialność, którą każdy człowiek ponosi za bliźniego....” (EV 8). 

– „Ale Bóg nie może pozwolić, aby zbrodnia pozostała bezkarna: krew zabitego woła do Niego z 
ziemi, na której została przelana, i domaga się, aby wymierzył sprawiedliwość. Z tego tekstu Kościół 
zaczerpnął określenie ‘grzechy wołające o pomstę do nieba’ i włączył do tej kategorii przede wszyst-
kim dobrowolne zabójstwo człowieka...” (EV 9). 

Ojciec święty nawiązuje w cytowanej encyklice również do sytuacji po osądzeniu i oddaleniu Kaina: 
„Bóg jednak, który zawsze jest miłosierny, nawet wtedy, gdy karze, ‘dał... znamię Kainowi, aby go 
nie zabił, ktokolwiek go spotka’ (w.15): daje mu więc znak rozpoznawczy, który nie ma go skazać na 
potępienie przez ludzi, ale osłaniać go i bronić przed tymi, którzy chcieliby go zabić, choćby po to, 
by pomścić śmierć Abla. 
– Nawet zabójca nie traci swej osobowej godności i Bóg sam czyni się jej gwarantem. Właśnie tutaj 
objawia się paradoksalna tajemnica miłosiernej sprawiedliwości Boga, o której pisze św. Ambroży: 
‘Skoro zostało popełnione bratobójstwo, czyli największa ze zbrodni, w momencie gdy wszedł na 
świat grzech, natychmiast też musiało zostać ustanowione prawo Bożego miłosierdzia; gdyby bo-
wiem kara spadła bezpośrednio na winnego, ludzie nie okazywaliby umiaru ani łagodności w kara-
niu, ale natychmiast wymierzaliby karę winowajcom. ... 
– Bóg odrzucił Kaina sprzed swojego oblicza, a gdy wyrzekli się go także rodzice, nakazał mu żyć 
jakby na wygnaniu, w osamotnieniu, ponieważ zwierzęca dzikość wyparła zeń ludzką łagodność. 
Jednakże Bóg nie zamierza ukarać zabójcy – zabójstwem, gdyż chce nawrócenia grzesznika bardziej 
niż jego śmierci’” (EV 9; zob. tamże, EV 99: słowo do kobiet po przerywaniu ciąży: ‘Ojciec wszel-
kiego miłosierdzia czeka na was...’). 

§ 2. Potomkowie Kaina i Seta: Rdz 4, 17-24 (J) 

Cywilizacja miejska 
W oderwaniu od Jahwe, Kain oddaje się uprawie ziemi, wznosząc zarazem wraz ze swymi potom-

kami cywilizację świecką. Powstaje pierwsze miasto, zwane od imienia jego syna: HENOCH (Rdz 
4,17). Z kolei synowie Henocha rozwijają kulturę świecką. 
– JABEL [= hodować, prowadzić] stał się praojcem hodowców dużych stad bydła (Rdz 4,20). 
– JUBAL [jobel = róg] zainicjował sztukę, muzykę (Rdz 4,21). 
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– TUBAL [tubal = rzemieślnik] rozwinął rzemiosło. 

Postęp materialny wiąże się z dekadencją moralną. Kainici stają się praktycznie ateistami, zaprzeczają 
istnieniu Boga – lub nie oglądając się na Niego, tzn. ignorując Go na co dzień. Urządzają się na świecie 
tak, jakby Boga nie było i szydząc z naturalnego prawa moralnego, wypisanego w ludzkie serce. 

– LAMECH pojmuje dwie żony, wprowadzając poligamię (Rdz 4,19). Imiona jego żon to: 
– ADA [= ozdobna, wymalowana]; oraz: 
– SELLA [= ciemna, szatynka; lub: nosząca dzwoneczki-brzękadełka; = rozpustnica]. 

Siostrą Tubal-Kaina jest NAAMA [= śpiewaczka; lub: przyjemna; uwodzicielka]. Symboliczne imiona 
wymienionych osób świadczą o staczaniu się życia moralnego. 

Pieœñ zemsty: Rdz 4,23n 
W szczególny sposób o dekadencji i zdziczeniu obyczajów świadczy ‘PIEŚŃ LAMECHA’ (Rdz 

4,23n). Życie potomków Kaina było dostatnie: duże hodowle, spokojny tryb życia, pełno muzyki i tańca. 
Poczucie bezpieczeństwa w związku z wyrobem broni wyrodnieje w pychę i zadufanie we własne siły.  

Pieśń zemsty Lamecha składa się z 3 paralelnych dystychów. Zionie żądzą zemsty. Jednocześnie 
tchnie przechwałkami mężczyzny w obecności kobiet. Świadczy to o prymitywizmie kultu siły, a zara-
zem męskiej kokieterii w obliczu kobiecości. Lamech nie mierzy zemsty miarą doznanej krzywdy czy 
obrazy, lecz dzikiej żądzy odwetu. Nie ma ona już nic wspólnego ze zwyczajowym ‘prawem odwetu’ 
(Wj 21, 23nn). Kain chce zabijać nawet za doznany jedynie siniec, mnożąc zemstę do 77 razy. 

W ten sposób u potomków Kaina i Lamecha obserwujmy zdziczenie obyczajów, a z drugiej strony 
najgłębsze niziny życia moralnego. Autor biblijny ukazuje odwet w przypadku Kaina jako wyraz miło-
siernej interwencji Bożej, która będzie go broniła w zaistniałym jego odizolowaniu. Obecnie zaś La-
mech chełpi się żądzą zabijania i zdolnością swego klanu do pozbawionego skrupułów przekraczania 
odwetu, ustanowionego przez Boga – w oparciu jedynie o własne siły, bez oglądania się na Boga. 
Wszystko to przejawia zdecydowane odwrócenie od Boga. 

Genealogia Setytów: Rdz 4,25n 
Nie wszystko jest jednak stracone. Ewa rodzi jeszcze jednego syna, SETA [‘dodawać’]. Wyjaśnia 

jego imię etymologicznie: „Gdyż dał mi Bóg potomka innego w zamian za Abla, którego zabił Kain”. Set 
wchodzi w miejsce Abla, umiłowanego i wybranego przez Boga. Będzie on jednym spośród „nasienia-
potomstwa”, które uczestniczy w Bożym wybraniu. Autor biblijny dodaje, że Setowi urodził się syn 
ENOSZ [= człowiek]. I że wtedy „zaczęto wzywać imienia JAHWEH”. Znaczy to, że wtedy zaczęto od-
dawać publiczny kult Bogu. Zatem równolegle z odejściem Kainitów rozwija się kult Boży – u Setytów. 

§ 3. Genealogia Adama i Seta: Rdz 5 (P) 

Długoœć ¿ycia Patriarchów 
Genealogie biblijne Patriarchów przed i po potopie przedstawiają dwie linie pokoleń. Celem przed-

stawionych genealogii jest zapełnienie czasokresu od stworzenia Adama aż do potopu, a potem od poto-
pu aż do osiedlenia się Abrahama w Kanaanie. Genealogie te ukazują pozornie dane ścisłe – według 
schematu: ‘A’ żył x lat, i zrodził ‘B’. Po czym żył jeszcze ‘y’ lat, rodząc synów i córki. Całość lat życia 
‘A’ wynosiła ‘z’. W oparciu o te dane sądzono dawniej, że ludzkość istnieje na podstawie Pisma święte-
go około 4000 lat (wg LXX: 5000 lat) aż do Chrystusa. 

Zastanawiające są tu duże rozbieżności w trzech głównych recenzjach Genesis: TM (oraz Vg), Sam 
(tekst Samarytański) i LXX. I tak np. od Adama do wejścia Abrahama do Kanaanu upłynęło lat: 

2023 wg TM 2324 wg Sam 3509 wg LXX. 

Na ogół pierwszeństwo daje się TM [tekstowi Masoreckiemu], gdyż nietrudno dostrzec w Sam [kodek-
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sie Samarytańskim] i LXX [przekł. Septuaginty] manipulacje cyframi z określonych powodów arty-
stycznych lub teologicznych (m.in. systematyczne zmniejszanie się długości życia Patriarchów). Jeśli 
jednak Sam i LXX przykładają tak mało wagi do ‘obiektywizmu’ podawanych cyfr, jest to dla nas sy-
gnał, że obiektywizmu tego nigdy nie było i że jest to jeden więcej ‘gatunek literacki’. Intencja autora 
biblijnego nie zmierza do podawania cyfr w sensie ‘matematycznym’, lecz ‘artystycznym’, albo raczej 
teologicznym. 

ADAM żył zatem: według TM – 930 lat. Jared – 963 lat. Matuzalem – 969 lat, Noe – 950 lat. W li-
ście Patriarchów po potopie cyfry są już znacznie skromniejsze: Sem żył – 600 lat (Rdz 11,11), a czas 
życia innych Patriarchów był o wiele mniejszy. Z wykopalisk zdaje się wynikać, że człowiek pierwotny 
żył mniej więcej tyle lat, co człowiek dzisiejszy. 

Autor biblijny, a raczej już cytowane źródła (‘genealogie’ istniały niewątpliwie na długo przed dzi-
siejszą Rdz) nie przywiązywały więc do cyfr wartości absolutnej. Dopatrywały się w nich wartości 
przede wszystkim symbolicznej – zgodnie z kluczem artystycznym, którego do dziś w pełni nie rozu-
miemy. I tak np. w listach genealogicznych sumeryjskich i babilońskich, cyfry są niepomiernie wyższe, 
dochodząc do kilkudziesięciu tysięcy lat, a łączna ich suma wynosi 241.000 lat do okresu potopu. 
Stwierdzamy, że ówczesnych czytelników nie raziła duża rozbieżność cyfr pomiędzy poszczególnymi 
recenzjami. Pisarze zdawali sobie dobrze sprawę z ich wartości symbolicznej i jedynie przybliżonej, go-
dząc bez trudu artyzm cyfr – z historyczną treścią samych genealogii. 

Pozorna krótkoœć prehistorii biblijnej i wartoœć genealogii 

Zdziwienie budzi olbrzymi czasokres, objęty tymi dwiema genealogiami i skąpa ilość ogniw poko-
leń, łączących zapewne dziesiątki, a może znacznie więcej tysięcy, jeśli nie milionów lat. Przytaczane 
cyfry lat życia Patriarchów są w sposób oczywisty niczym wobec wieku istnienia człowieka na ziemi. 
Mamy przed sobą zapewne tylko konwencjonalny środek wyrażania myśli, upraszczający istotę zagad-
nienia. Genealogie przekazują po 10 imion-ogniw przed potopem, i tyleż (łącznie z Abrahamem) po po-
topie. 

Dochodzimy do wniosku, że omawiane genealogie, wraz z genealogią Kainitów i Setytów, nie mogą 
służyć do zrekonstruowania chronologii. Wartość ich jest taka, jaką przypisywały im ludy nomadów. 
Genealogia jest dokumentem uzasadniającym posiadanie określonych praw przez sam fakt pochodzenia 
od określonego protoplasty. Istnieje równorzędność w przekazywaniu prawa – a przekazywaniu krwi. 
Ktokolwiek staje się uczestnikiem pewnych praw, uważa się tym samym za potomka tego, kto mu je 
przekazuje. Toteż autor biblijny uważa obie genealogie za dokumenty historyczno-prawne, potwierdza-
jące przekazanie obietnic i Bożych błogosławieństw od Adama do Noego, i od Noego do Abrahama. 
Analogicznie Kainici stają się w miarę postępu materialnego spadkobiercami przekleństwa, jakie spadło 
na Kaina: spadkobiercami stosowanego przez niego gwałtu i jego nieustabilizowanego życia. 

Można przyjąć, że imiona przodków Abrahama były przekazywane w tradycji rodowej. Niektóre 
podobne imiona występują na współczesnych mu tabliczkach klinowych. Imiona przodków Noego są 
prawdopodobnie imionami najstarszych osobistości, jakie utrwaliła tradycja rodowa. Nomadzi uważali 
je za protoplastów Hebrajczyków; i tak zostały ono połączone w jedną genealogię. 

Porównanie genealogii Kainitów z genealogią Setytów wykazuje zbieżność niektórych imion, z tym 
tylko że występują one w nieco innej kolejności. Nie jest wykluczone, że chodzi ostatecznie o tych sa-
mych przodków, których listy przechowały się w dwóch nieco się różniących tradycjach. 

Henoch w dziejach zbawienia 

Na 7 miejscu genealogii Setytów mieści się imię HENOCHA, wyróżniającego się trzema cechami. 
Zdradza to intencję autora, względnie kompilatora. 

1. Dwukrotnie jest powiedziane, że Henoch „chodził przed Bogiem” [żył w przyjaźni z Bogiem; 
Rdz 5,22.24], czyli że prowadził życie w sprawiedliwości i zażyłości z Bogiem. Podobnie wypowiada 
się potem autor biblijny o Noem (Rdz 6,9; 7,1). Stąd pierwsze pouczenie: Bóg zawsze znajduje swych 
czcicieli. Poprzednio był nim Enosz (Rdz 4,26), teraz Henoch, a potem Noe, w którym rodzaj ludzki zo-
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stanie ocalony od totalnej zagłady. Ci szczególni czciciele Boży są przedstawicielami linii dziedziczącej 
błogosławieństwo początków ludzkości. 

2. Życie Henocha jest najkrótsze spośród Patriarchów tej samej linii genealogicznej. Mogłoby się to 
wydawać sprzeczne z ogólnie wówczas przyjętym poglądem, że długowieczność jest wyrazem szcze-
gólnego błogosławieństwa, jakim Bóg obdarza sprawiedliwych (por. Wj 20,12; Pwt 6,2; Ps 34,13). W 
tym wypadku zdaje się to być niejasną jeszcze zapowiedzią późniejszego stwierdzenia z Mdr 4,7-10: że 
śmierć sprawiedliwych staje się przeniesieniem do lepszego życia ze względu na nieśmiertelność duszy i 
możność wynagrodzenia w przyszłym życiu. 

3. To właśnie jest trzecią cechą, jaką Rdz 5 odnosi do Henocha. Nie jest o nim powiedziane, że 
umarł, ale że „następnie zniknął, bo zabrał go Bóg” (Rdz 5,24). Wyrażenie to nie jest jasne, ale leży na 
linii wiodącej do jasno wyrażonego objawienia z Księgi Mądrości. Kto chodzi z Bogiem, nie może być 
odłączony od Niego przez śmierć: Bóg potrafi go wziąć do siebie. Jest to słowo nadziei, spotykane bar-
dzo wyjątkowo w Rdz, na wiele wieków przed dalszym Objawieniem w tym zakresie. Pojawia się ono 
tuż przed triumfem śmierci duchowej i fizycznej, jaka nastała w chwili potopu. 

Krótka wzmianka o Henochu z Rdz układa się być może równolegle z bogato rozwiniętą tradycją 
ustną o Henochu. Znamy ją częściowo z APOKRYFU HENOCHA, zgodnie z którym Henoch został 
przeniesiony do ogrodu EDEN (raju). Jeśli autor biblijny przejął ten szczegół z już istniejącej tradycji o 
Henochu, ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że nie widziano go więcej wśród śmiertelnych, gdyż 
Bóg wyjął go spod zwyczajnego prawa śmierci. Równocześnie zaś nie wypowiedział o nim nic więcej 
poza tylko stwierdzeniem, że Henoch JEST Z BOGIEM. 

W tym sensie można rozumieć wzmiankę o „przeniesieniu” (zabraniu) Henocha z Syr 44,16 
(wzmianka o przeniesieniu do ‘raju’ jest dodatkiem z Vg); 49,14 (Vg: w. 16); Hbr 11,5 (gdzie wzmian-
ka, iż „przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ 
Bóg go zabrał...” – dotyczy zapewne zwyczajnego sposobu umierania). Wzmianka z Jud 14n dotyczy 
zapewne przyszłego sądu Bożego w związku z potopem. 

Rozdział 9 

Potop biblijny: Rdz 6-9 

§ 1. Przyczyny potopu 

„Synowie Bo¿y”: Rdz 6,1n 
Autor biblijny nawiązuje do upadku moralnego ludzkości, który stał się przyczyną zaistnienia poto-

pu. Potop bowiem jest karą (Rdz 6,5.7.13) za grzechy ludzi: 
„Kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. SYNOWIE BOŻY [Bené hâ-
Elohîm] widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko 
podobały” (Rdz 6,1n). 

Kim są wspomniani „synowie Boży”? Autor biblijny przedstawia ich jako LUDZI. Według Mdr 5,5 
„synowie Boży” występują paralelnie do „sprawiedliwych”, lub ogólniej: narodu wybranego. Niekiedy 
zwrot ten występuje w formie zaimkowej („synowie twoi, moi”: Ps 73,15; Iz 1,2; Jr 3,14-19). Autor bi-
blijny ma tu na myśli niewątpliwie szlachetniejszą część ludzkości: potomków SETA. 

„Córki ludzkie” to po prostu dziewczyny, kobiety. Autor podkreśla hedonistyczne traktowanie mał-
żeństwa, a raczej samej płciowości. Dotychczasowe pojęcie ‘niewiasty’ z Rdz 2,23n poszło w zapo-
mnienie. Upowszechniła się poligamia i związki przelotne. Nie jest wykluczone, że „córki ludzkie” 
oznacza kobiety z genealogii Kainitów. Doprowadzały one do systematycznego zepsucia obyczajów 
również u Setytów. Nie da się utrzymać opinii, jakoby zwrot ‘synowie Boży’ dotyczył Aniołów, którzy 
upadli przez grzechy seksualne z ‘córkami ludzkimi’: chociażby ze względu na ich duchową naturę (por. 
np. Mt 22,30: Aniołowie ani się żenią, ani nie wychodzą za mąż). 
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¯ycie ludzi ograniczone do 120 lat: Rdz 6,3 

Bóg wypowiada swój sąd, że człowiek jest tylko ‘ciałem’ i ogłasza wyrok: 
„Nie może pozostawać Duch mój w człowieku na zawsze... – Niechaj więc żyje tylko 120 lat” (Rdz 
6,3). 

Nie chodzi o to, by ‘ciało’ było ‘złe’, jakoby człowiek całkowicie oddał się we władanie instynktów. 
Chodzi raczej o stwierdzenie słabości człowieka. Sam z siebie człowiek jest ‘prochem-pyłem’, a pod-
trzymać go może jedynie Duch Boży, uzdalniając do czynów wielkich i pięknych. Ocena moralna pole-
ga na tym, że człowiek, z natury słaby, dobrowolnie odrzucił to, co stanowi o jego sile, stając się samym 
tylko ‘ciałem’. Toteż Bóg wyrokuje: „...Niechaj więc żyje tylko 120 lat” (Rdz 6,3). 

Duch Boży ożywiający wszystko co żyje (Ps 104,29n) staje się tutaj wyrokiem śmierci: człowiek 
zginie w ciągu 120 lat. Nie ma wątpliwości, że chodzi o okres aż do potopu. Wielu dostrzega w tej wy-
powiedzi czas podarowany przez Boże Miłosierdzie, które odracza karę, żeby ludzie mogli się opamię-
tać i nawrócić. Liczba ‘120’ jest być może symboliczna: jako wynik pomnożenia 3 x 40, klasycznej cy-
fry całej generacji2. 

Giganci: Rdz 6,4 

„A w owych czasach byli na ziemi giganci [nephilîm]” (Rdz 6,4). 

Określenie to, niepewnej etymologii, które już LXX tłumaczy przez ‘giganci’, określa szczególny rodzaj 
ludzi: dużych wzrostem, którzy mieszkali w Kanaanie (por. też Pwt 1,28; 2,10; itd.). Tekst wiąże z gi-
gantami trzy twierdzenia: 

– Giganci istnieli w czasach, gdy synowie Boży łączyli się z córkami ludzkimi. Tzn. istnieli niezależnie 
od wspomnianych tu małżeństw. 
– Istnieli oni również potem, tzn. po potopie. Autor natchniony łączy ten fragment z aluzją z Lb 13,33 
(wywiadowcy przed wkroczeniem do Kanaanu), a z drugiej strony pragnie ich odmitologizować i umie-
ścić w racjonalnej historii. 
– Giganci utożsamiają się z gibborîm (bohaterzy, mocarze), o jakich niejednokrotnie wspomina Pismo 
święte (np. Joz 1,14; 8,3; 1 Sm 17, 51; 2 Sm 23,8n; itd.). Potwierdza zarazem ich cechy na wskroś ludz-
kie, a nie mityczne. Poza tym precyzuje, kim są ci „mężowie mający imię” [= sławni; Rdz 6,4]. Autor 
czyni tu zapewne aluzję do legendarnych postaci starożytności mezopotamskiej (i nie tylko), takich jak 
GILGAMESZ itp., uważanych powszechnie za postacie półbogów lub ludzi ubóstwionych. Autor uwy-
datnia tym samym ich bezsilność w obliczu Bożej kary. 

Nie jest wykluczone, że cały fragment Rdz 6,1-4 jest pochodzenia przed-izraelskiego i że w pier-
wotnej wersji wyjaśniał pochodzenie gigantów jako potomków małżeństw istot nadziemskich z córkami 
ludzkimi. Niemniej nie może to być ‘cytat nie aprobowany’ przez autora biblijnego. Jeśli autor go przy-
tacza, przerobił go najpierw gruntownie, zmieniając całkowicie, dyskretnie a radykalnie, jego pierwotny 
sens. Wspomina jedynie o istnieniu gigantów w owych czasach – ale i potem. Stwierdza zarazem wy-
raźnie, że nie byli owocem wspomnianych małżeństw. Toteż niezależnie od prehistorii przytoczonego 
tekstu, autor biblijny przypisuje grzech wyłącznie człowiekowi, a nie istotom boskim, czy anielskim. 
Samego zaś pochodzenia gigantów autor nie wyjaśnia, gdyż nie miałoby to znaczenia dla religijnego 
sensu przytoczonych wydarzeń. 

§ 2. Potop i odnowienie świata: Rdz 6,5 - 9,17 

                                                 
2. Por. Jezus do błog. S. Faustyny Kowalskiej: „Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia, ale 

biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia Mego...” (DzF 1160; por. 1728.1448.1146; oraz Łk 13,34; itd.). 
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Postanowienie zesłania potopu: Rdz6,5-8 

W obliczu ludzkiej nienawracalności i utrwalonej przewrotności, Bóg „żałuje”, że stworzył czło-
wieka. Jest to niezwykle silny antropopatyzm, wyrażający wymagania Bożej Świętości, która nie może 
znieść widoku grzechu. Do tego tekstu nawiąże Jan Paweł II w swej encyklice o Duchu Świętym (DeV 
393). 

Bóg podejmuje decyzję zgładzenia rodzaju ludzkiego, a wraz z ludźmi solidarnie i zwierząt. Nie za-
powiada jednak, w jaki sposób to przeprowadzi. Sam tylko Noe uniknie zniszczenia: „Tylko Noe znalazł 
łaskę w oczach Jahwe” – dzięki sprawiedliwemu postępowaniu w swym życiu (Rdz 6,9). Bóg jest jed-
nocześnie sprawiedliwy – i miłosierny. Samo imię ‘Nôach’ oznacza bądź: ‘ten który przeżył’, bądź ra-
czej: ‘on pocieszył (się)’. 

Bóg objawia Noemu już z góry swoją wolę zawarcia z nim Przymierza. Stanie się to po potopie 
(Rdz 9,9nn). Bóg poleca zbudować ‘arkę’ [tébâh]. Słowo to oznacza nie tyle okręt, co ‘skrzynię’ z drze-
wa nasyconego żywicą [por. zairskie piroga]. Ma się składać z trzech kondygnacji z przedziałami po-
środku, z boku zaś były drzwi. O oknie mowa jest jedynie ubocznie (Rdz 8,6). 

Pozorną sprzeczność między Rdz 6,19 – a Rdz 7,2 (ilość zwierząt: po parze – czy też po 7 par?) 
można wyjaśnić odrębnymi nurtami tradycji: J i P (Jahwistycznej – i Kapłańskiej). Poza tym większa 
ilość zwierząt czystych była nieodzowna ze względu na wielką ofiarę, jaką Noe złożył Bogu po potopie 
(Rdz 8,20nn), jeśli nie miało to doprowadzić do zagłady poszczególnych gatunków. 

Do Arki mają wejść 8 osoby, i po 1 parze z wszystkich zwierząt, żeby mogły ponownie rozmnożyć 
się po potopie. Zwierzęta łączy z człowiekiem więź solidarności – w karze i w zbawieniu. Bóg poleca 
Noemu wejść do Arki (Rdz 7,1-5), i ponownie również zwierzętom, ale tym razem zgodnie z rozróżnie-
niem według Kpł 11: po 1 parze zwierząt ‘nieczystych’ i po 7 par zwierząt ‘czystych’, którymi można 
by się pożywiać i składać je w ofierze. 

Potop i jego zakoñczenie: Rdz 7,6-16; 8,6-14 
Noe wchodzi ostatni. Drzwi za nim zamyka sam Bóg. Przejawia się w tym ojcowska dobroć Boga. 

Zaczyna się straszny kataklizm: „Trysnęły z hukiem wszystkie źródła wielkiej otchłani i otwarły się upu-
sty nieba” (Rdz 7,11). Jest to nawiązanie do poglądu o ‘otchłani wód’ z Rdz 1, gdy Bóg rozdzielił wody 
górne od dolnych. 

Wzrost wód (Rdz 7,12-24) odbywał się w trzech etapach: najpierw wody uniosły arkę, potem doszły 
aż do szczytu gór, i wreszcie wzniosły się ponad szczyty gór, przewyższając je ok. 8 m. W takich wa-
runkach nie ocalała oczywiście żadna istota. Jesteśmy ponownie świadkami rozbieżności opisu. Według 
Rdz 7,12.17 wody osiągnęły maksimum w 40 dni, a według Rdz 7,24 – w 150 dni, zależnie od przekazu 
według tradycji J – względnie P. 

Opadanie wód (Rdz 8,1-5). Wszyscy grzesznicy wyginęli. Zaczyna się czas miłosierdzia: „Bóg pa-
miętając o Noem i istotach przebywających wraz z nim w arce...”. Bóg ‘zamyka’ katarakty na ziemi i na 
niebie, sprowadzając zarazem ‘wiatr’. Arka zatrzymuje się na górze. Również odpływ wód jest zazna-
czony w sposób zróżnicowany (Rdz 8,6: 40 dni; Rdz 8,13: 5 miesięcy). Spoczęcie arki nastąpiło na gó-
rze ARARAT. Chodzi nie tyle o określoną górę, co być może o okolicą, równoważną Armenii, dawniej-
szemu Urartu. Utożsamianie Ararat z Massis (dzisiejszej Aghri-dagh: 5156 m) jest pochodzenia pozabi-
blijnego. 

Noe chce się przekonać, czy można już opuścić arkę. Wysyła trzykrotnie ptaki – w formie wzrasta-
                                                 

3. „Czyż więc ‘przekonywać o grzechu’ – nie musi równocześnie znaczyć: objawiać cierpienie? Objawiać ból, niepojęty i 
niewyrażalny, jaki z powodu grzechu w jego antropomorficznej wizji Księga święta zda się dostrzegać w ‘głębokościach 
Bożych’, w samym niejako sercu nieogarnionej Trójcy? Kościół, czerpiąc natchnienie z Objawienia, wierzy i wyznaje, że 
grzech jest obrazą Boga. Co odpowiada tej ‘obrazie’ w niezgłębionym życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, temu odrzuceniu 
Ducha, który jest Miłością oraz Darem? Pojęcie Boga, jako Bytu absolutnie doskonałego, wyłącza z pewnością wszelki ból 
pochodzący z braku czy zranienia; jednakże w ‘głębokościach Bożych’ jest miłość ojcowska, która w języku biblijnym wo-
bec grzechu człowieka posuwa się aż do słów: ‘żal mi, żem stworzył człowieka’... – Ostatecznie ów niezgłębiony i niewy-
powiedziany ‘ból’ Ojca zrodzi nade wszystko całą przedziwną ekonomię miłości odkupieńczej w Jezusie Chrystusie, ażeby... 
Miłość mogła się okazać potężniejsza od grzechu w dziejach człowieka. Ażeby zwyciężył ‘Dar’” (DeV 39). 
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jącego napięcia. Aż wreszcie gołębica, która poprzednio przyniosła gałązkę z liśćmi, już nie powróciła. 
Dla ocalałych istot żywych zaczyna się nowa era. Bóg ponawia polecenie rozmnażania się, jak w Rdz 
1,22 – i wiąże z tym poleceniem swoje błogosławieństwo (Rdz 9,2). Noe buduje ołtarz i składa ofiary 
całopalne, dla wyrażenia Bożej suwerenności i Świętości i uśmierzenia Bożego gniewu (por. 2 Sm 
24,25). Ofiary są dobrane spośród zwierząt ‘czystych’. Upodobanie Boże w ofierze jest wyrażone sil-
nym antropomorfizmem: „Jahwe poczuł miłą woń...” (Rdz 8,21). Zgodnie ze swym miłosierdziem, Bóg 
obiecuje, że już nie będzie karał potopem. 

Odnowienie porz¹dku po potopie – Przymierze i têcza: Rdz 9,1-17 
Noe zostaje ustanowiony panem nowego stworzenia, podobnie jak poprzednio Adam. Niemniej 

obecnie nie będzie już całkowitej harmonii między zwierzętami a człowiekiem. Człowiek może żywić 
się pokarmem zwierząt. Zakazane jest jedynie spożywanie krwi [por. Ez 33,25: grzech podobny do bał-
wochwalstwa, zabójstwa i cudzołóstwa]. Motywem jest to, że ‘krew to życie’ (por. Kpł 17,10-14; Pwt 
12,23), które Bóg zastrzegł dla siebie. Bóg zabrania jak najbardziej kategorycznie zabijania człowieka, 
gdyż „człowiek jest stworzony jako Obraz Boży” (Rdz 9,6b). Prawo odwetu staje się hamulcem dla bez-
prawia i gwałtu panoszącego się przed potopem. 

Bóg zawiera zgodnie z zapowiedzią nowe Przymierze z Noem i zwierzętami (Rdz 6,18). Widać 
wolność Boga proponującego Przymierze z sobą. Nie jest to kontrakt handlowy, ale Przymierze wycho-
dzące z Jego inicjatywy. Jest to Przymierze Łaski, a jednocześnie Przymierze dyspozycji (poleceń). 
Przymierze jest punktem szczytowym opowiadania o potopie. Jest to pierwsze wyraźne Przymierze, ja-
kie Bóg zawiera z człowiekiem. Potem nastąpi Przymierze z Abrahamem (Rdz 15,17) i Hebrajczykami 
(Wj 24,8), które znajdzie swe ostateczne dopełnienie w Przymierzu we Krwi Chrystusa (Łk 22,20; 1 Kor 
11,25). 

Każde Przymierze starano się utrwalić w postaci jakiegoś znaku, mającego świadczyć o jego zawar-
ciu. Tutaj znakiem takim staje się tęcza. 
– Z obecnie nałożonego zakazu spożywania krwi (Rdz 9,2n) nie wynika koniecznie, że poprzednio nie 
wolno było żywić się pokarmem zwierzęcym (por. ofiara Abla: Rdz 4,4). Przymierze zawarte z Noem 
nie ma zanadto wyraźnie podkreślonego charakteru dwustronnego, a wydaje się raczej uroczystą, boską 
obietnicą, analogicznie jak Przymierze Boga z Abrahamem (Rdz 17) i z Izraelem (Wj 31,12-17). Są to 
fragmenty biblijne przypisywane tradycji P (Kapłańskiej). Potwierdzeniem tego jest taki sam styl tych 
trzech opisów. 

Tęcza odgrywa tu rolę znaku: jako jego upamiętnienie i świadectwo (por. Joz 24,26; Rdz 31,43-54). 
W Przymierzu z Abrahamem znakiem Przymierza jest obrzezanie (Rdz 17). Znakiem Przymierza Boże-
go z Izraelem na Synaju ma być zachowywanie prawa szabatu (Wj 31,12-17). Tutaj tęcza ma oznaczać 
przypomnienie Przymierza z Bogiem. Tęcza pojawia się po burzy, gdy niebo jest już pogodne. Tęcza 
staje się znakiem zapewnienia ze strony Boga, że dzieło stworzenia, do którego nawiązuje opowiadanie 
(katarakty z nieba, wody otchłani), nie dozna już przerwy aż do końca świata (por. 2 P 3,5n). Świat zo-
staje obecnie definitywnie ustabilizowany. 

Znakiem Przymierza nie musi być coś nadzwyczajnego. Może to być zjawisko, któremu zawierający 
przymierze przypisuje jakieś nowe znaczenie, w tym wypadku Bożej życzliwości i łaskawości. 

Potop według J i P – Mezopotamskie opowiadania o potopie 
Dokładniejsza analiza długiego, uroczystym stylem opisanego potopu, wykazuje raz po raz pojawia-

jące się powtórzenia. Nie tylko w formie ulubionej u Semitów, gdzie autor najpierw przedstawia polece-
nie, a potem powtarza je jeszcze raz, opisując następnie jego wykonanie. Chodzi o powtórzenia szczegó-
łów trudnych do uzgodnienia, np. różną ilość dni padania deszczu, długość trwania potopu, trwającego 
opadania wód, różną ilość zwierząt czystych i nieczystych itd. 

Okazuje się, że mamy do czynienia z dwoma odrębnymi opowiadaniami zestawionymi obok siebie 
dosyć mechanicznie. Autor nie podejmuje nawet próby uzgodnienia owych odrębności. Oba opowiada-
nia są całkowite, nacechowane swoistym językiem i stylem. Krytyka literacka przypisuje je tradycji teo-
logicznej J i P (Jahwistycznej i Kapłańskiej). 
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W Babilonie istniały opowiadania o potopie w dużej mierze podobne do opowiadań biblijnych. Jak 
opowiadanie biblijne, również one występują w dwojakiej wersji: dłuższej i krótszej. Na ogół to dłuższe 
opowiadanie lepiej się dochowało. Jest zawarte na tablicy XI Poematu o GILGAMESZU. Mianowicie 
pod wpływem boga EN-LIL, bogowie postanawiają zesłać potop na ludzi. Jednakże bóg EA zdradza ten 
zamiar UT-NAPISZTIMOWI, udając, że rozmawia ze ścianą. Zachęca go do zbudowania okrętu (nie 
arki!) i podaje jego dokładne rozmiary, każąc na koniec powlec go smołą (jak w Biblii). 

Opowiadanie babilońskie wykazuje kulturę bardziej rozwiniętą, aniżeli opowiadanie biblijne. Prócz 
rodziny, bohater zabiera na okręt specjalistów-rzemieślników. Sam potop jest przedstawiony jako wy-
zwolenie straszliwego huraganu, wywołanego przez bogów odpowiedzialnych za żywioły. Pozostali bo-
gowie, wystraszeni, pouciekali w tym czasie do najwyższej kondygnacji nieba, skomląc ‘jak wystraszo-
ne psy’. Potop ustaje w 7 dniu, czyli o wiele prędzej, aniżeli według Biblii. 

Utnapisztim otwiera okno i płacze, oglądając rozmiary spustoszenia. Okręt zatrzymuje się na górze 
Nisir (w Asyrii). Po trzykrotnym wysłaniu ptaków (gołębicy – jaskółki – kruka), Utnapisztim składa 
ofiarę, na którą bogowie ‘gromadzą się jak muchy zwabione wonią ofiary’. Dochodzi do sprzeczki po-
między bogami. Bogini Isztar nie chce, by En-Lil, główny odpowiedzialny za potop, wziął udział w 
uczcie ofiarnej. Tymczasem En-Lil wpada w furię, gdy się dowiedział, że ktoś z ludzi umknął potopu. 
Bóg Ea, oskarżony o zdradę tajemnicy bogów, wykazuje En-lilowi, że jego postępowanie, które dopro-
wadziło do potopu, było naganne. W końcu błogosławi Ut-napisztimowi i jego żonie, obdarzając ich 
nieśmiertelnością i osiedlając ich u źródeł rzeki. 

Opowiadanie babilońskie wykazuje zdecydowanie charakter politeistyczny – w przeciwieństwie do 
monoteistycznego tła opowiadania biblijnego. Według Biblii, ten sam Bóg podejmuje decyzję zesłania 
potopu, ten sam Bóg ostrzega swego wybranego, jak uniknąć zagłady, po czym sam podejmuje decyzję, 
że już więcej nie będzie potopu, nie żałując jednak wcale poprzedniej decyzji (por. Rdz 8,21). Jahwe nie 
jest w żaden sposób przerażony wielkością wyzwolonego żywiołu [por. Ps 28,10: „Jahwe ZASIADŁ nad 
potopem i Jahwe zasiada jako Król na wieki...”], chociaż tekst biblijny donosi, podobnie jak opis babi-
loński, że Bóg wdycha miłą woń ofiary (Rdz 8,21). 

Przede wszystkim zaś opowiadanie babilońskie w niczym nie wykazuje charakteru moralnego zaist-
niałego potopu, który w każdym razie jest wynikiem całkiem nieproporcjonalnego kaprysu bogów. Prze-
ciwnie, Biblia ukazuje potop jako przejmującą lekcję moralną: Bóg nie znosi dłużej zła moralnego. 
Ludzkość uległa tak dogłębnemu zepsuciu, że trzeba było zniszczyć ją i zacząć wszystko jeszcze raz od 
nowa. 

Poza tym oba opowiadania przejawiają taką samą mentalność, taki sam schemat – z charaktery-
stycznymi jednak różnicami, np. odnośnie do cyfr. Cyfra ‘7’ występuje w obydwu wersjach, choć w 
znaczeniu różnym. Opowiadanie biblijne nosi na sobie znamię bardziej archaiczne. Trudno przyjąć, ja-
koby pochodziło od znanego nam opowiadania babilońskiego. Jedno i drugie odzwierciedla zapewne 
jeszcze bardziej starożytne opowiadanie, już ustalone w formie ustnej. 

Istnieją opowiadania o potopie i u innych ludów świata. Rzecz charakterystyczna: nigdzie poza Izra-
elem nie ma paraleli do wydarzenia Exodusu z Izraela. Natomiast analogie opowiadania o Potopie spo-
tykamy na wszystkich kontynentach i niemal u wszystkich ludów starożytnych. Daje to do myślenia. – 
Opowiadania innych kultur o potopie są w dużej mierze niezależne od siebie. Wszystkie są być może 
echem pewnych pierwotnych wydarzeń, przechowywanych w tradycjach ludowych. 

§ 3. Ogólne zagadnienia związane z Potopem 

Historycznoœć i zasiêg geograficzny potopu 
Ogólne rysy historyczne potopu nie ulegają wątpliwości. Teologicznie biorąc, fakt potopu jest 

wspominany wielokrotnie w Biblii (Mdr 10,4; Syr 44,17nn; Hbr 11,7; 1 P 3,20; 2 P 2,5; Mt 24, 37 – 
gdzie sam Jezus powołuje się na Potop). Z punktu widzenia historii ścisłej o potopie świadczy niezwy-
kły nacisk tradycji licznych nie związanych ze sobą ludów. Każą one przyjąć jakieś podstawowe wyda-
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rzenie, które stało się punktem wyjścia powstania owych tradycji. 
Pojawia się pytanie, czy zatopieniu uległa cała powierzchnia ziemi, powodując zaginięcie wszyst-

kich istot żyjących. Wydaje się, że tego rodzaju całkowity potop należy wykluczyć – ze względu na kil-
ka racji: 
– nie było to konieczne, gdyż kara dotyczyła ludzi, a nie przyrody; 
– byłoby to niemożliwe bez niezwykłego cudu Bożego, nieproporcjonalnego do Bożego zamierzenia. 
Wymagałoby to stworzenia olbrzymich mas wód, pokrywających ziemię na parę kilometrów wzwyż; 
– z punktu widzenia egzegetycznego nie jest to konieczne. Autor biblijny donosi o potopie ze swego 
punktu widzenia, mówiąc zatem o ziemi, którą znał, a nie o tej, którą my znamy. Ponadto autor relacjo-
nuje potop językiem tradycyjnym, odzwierciedlającym przeżycia kogoś bezpośrednio ocalonego, dla 
którego zatem horyzont geograficzny był tym bardziej ograniczony. 

Istnieją jednak racje przemawiające za zagładą przez potop całej ludzkości oraz zwierząt. Byłoby to 
oczywiście możliwe jedynie w warunkach bardzo odległej epoki, albowiem już w paleolicie ludzie roz-
przestrzenili się daleko po starym świecie (Anglii, Jawie, Chinach, Południowej Afryce). Opinia taka 
byłaby bardziej zgodna z językiem biblijnym. Nie jest to jednak konieczne z punktu widzenia egzege-
tycznego. Wystarczy przyjąć względną powszechność potopu – w znaczeniu ludzkości określonego re-
gionu (mniej więcej Armenii). A wreszcie wydaje się, że Rdz zdaje się potwierdzać jedynie względną 
powszechność potopu. Autor biblijny bowiem stosuje schemat eliminacji. Z kolei zaś Tablica Narodów 
(Rdz 10) wspomina tylko o rasie białej, mimo iż autor biblijny na pewno znał chociażby murzynów. 

Epoka potopu i znaczenie teologiczne opisu Potopu 
Co do epoki potopu można snuć jedynie domysły. Potop musiał mieć miejsce w połowie średniego 

paleolitu, równolegle do ostatniego okresu pluwialnego (w Europie: epoka lodowcowa). W tym okresie 
znikła rasa Neandertalska i inne odmiany ówczesnego człowieka. Fakt ten jest niemal pewny w dalszym 
okresie paleolitu. W takim ujęciu istnieje możliwość absolutnego, lub niemal totalnego wyginięcia czło-
wieka (powszechność moralna). Biblijny opis potopu byłby w takim ujęciu szczegółowym wycinkiem, 
względnie konwencjonalnym opowiadaniem o fakcie, jaki zaistniał w pierwszym rzędzie w następstwie 
długotrwałych deszczów, które okazały się straszliwe w swych skutkach. 

Albo też potop miałby miejsce w epoce neolitycznej. Mogło chodzić o olbrzymie powodzie w Me-
zopotamii, połączone być może z przemieszczaniem się wód morskich. W takim ujęciu trudno byłoby 
mówić o antropologicznej powszechności potopu. Najbliższa faktów byłaby wówczas tradycja sumero-
babilońska. Mimo to trudno utożsamić ten potop z pokładami powodziowymi odkrytymi w 1928/29 
przez C. L. Wooley’a niedaleko ruin Ur, pomimo iż warstwa, średnicy 2,5 m – oddziela dwa skrajnie 
różne typy cywilizacji. 

Do opowiadania o potopie wypada zastosować takie same zasady egzegetyczne, jak do pierwszych 
rozdziałów Rdz, zgodnie z sugestiami Listu Papieskiej Komisji Biblijnej z r.1948: że chodzi o ludowy 
opis początków ludzkości i narodu wybranego. 
– Autor biblijny chce niewątpliwie zilustrować Bożą karę za grzechy publiczne i społeczne, przy czym 
Bóg ocalił sprawiedliwego; 
– Widzimy Bożą odpłatę w dziejach, zilustrowaną na szczególnie wstrząsającym przykładzie. Fakt hi-
storyczny jest tu wyjaśniony jako słuszna kara Boża, przez włączenie tego epizodu w dzieje zbawienia. 
Autor natchniony ukazuje w Noem resztę pierwotnego narodu wybranego. Bóg dokonuje ponownego 
wyboru Ludu Przymierza, ukazując niezłomnie wierną miłość w stosunku do Rodziny Ludzkiej. Bóg 
ponownie błogosławi odnowionemu światu, obdarzając ludzkość nowym i definitywnym poczuciem 
bezpieczeństwa, jakie im ziemia zapewni (por. Iz 54,9). Błogosławieństwo to opiera się na Bożej obiet-
nicy wyrażonej w zawartym Przymierzu. Tak więc starożytny fakt, wspominany w dawnych pokole-
niach jako przerażający kataklizm, zostaje przez autora biblijnego przekształcony w orędzie zbawienia. 

Nie jest konieczne, żeby Bóg objawił autorowi natchnionemu szczegóły potopu. Toteż autor mógł 
powołać się na tradycyjne opowiadanie ustalone już w poprzedzających wiekach i przekazywane w 
schemacie nacechowanym artyzmem i ujętym na sposób dramatu. Autor zachował sam schemat, elimi-
nując wszelkie aluzje mitologiczne. Chciał dochować wierności w obliczu dwu odrębnych wersji tego 
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samego faktu, toteż zachował je, zestawiając oba opisy obok siebie. Tym samym daje do zrozumienia, 
że chodzi mu o przekazanie istoty faktów, które przekazuje ze względu na ich pouczenie historyczno-
religijne, posługując się dla jego uwydatnienia tym właśnie tradycyjnym opowiadaniem. Z tego powodu 
należy rozpatrywać szczegóły opisu biblijnego ostrożnie i roztropnie, nie przywiązując zbyt wielkiego 
znaczenia do takich szczegółów, jak wymiary arki, liczba zwierząt, czas trwania potopu itd. 

NT powołuje się od czasu do czasu na Potop ze względu na jego funkcję typologiczną i przykłado-
wą. Zakładając historyczność potopu, autorowie NT korzystają z opowiadania takiego jakie zastali, nie 
usiłując potwierdzić wymienionych w opowiadaniu szczegółów. NT rozwija jednak religijne znaczenie 
potopu – i to stanowi cechę specyficzną nowotestamentalnego nawiązania do tego opowiadania. NT po-
twierdza mianowicie charakter potopu jako kary i sądu Bożego. Nawiązuje zarazem do potopu jako ob-
razu końca świata (por. Mt 24,37nn; Łk 17,26n; 2 P 3,6). Jako wyraz Bożej wierności i nadziei dla ludz-
kości zamkniętej w arce staje się potop typem Chrztu świętego (1 P 3,20n). Jak zatem ST wzbogacił 
znaczenie prehistorycznej tradycji, wcielając ją w dzieje zbawienia, tak NT dokonuje jej dalszego wzbo-
gacenia, ukazując jej prorocką wymowę w postaci zapowiedzi rzeczywistości eklezjologicznej i eschato-
logicznej. 

Nowe opinie naukowe odnoœnie do potopu 
W latach 60-tych pojawiły się książki I. Velokovsky’ego o katostroficznych wydarzeniach, jakie do-

sięgły naszego globu, ewentualnie jakie czekają naszą ziemię. W latach 90-tych odżyła teoria katastro-
ficzna ‘impaktu’ w pracach geologów w nowej postaci [np. A. i E. Tollmann]. Wykazują oni, że powódź 
w skali całego globu ziemskiego istotnie miał miejsce. 

Przemawia za tym szereg faktów. Dendrologia [określanie wieku za pomocą radioaktywnego ‘C’] 
pozwala na bardzo dokładne określenie największej katastrofy naszego globu. Mianowicie przed ok. 
9.550 laty musiała z ziemią zderzyć się jakaś olbrzymia kometa. Kometa ta musiała przebiegać w pobli-
żu Jowisza. Wskutek siły ciążenia i bliskości słońca kometa rozpadła się na 7 olbrzymich części. Spadły 
one na 7 miejscach w różne oceany i morza naszego globu, podczas gdy mniejsze jej odłamy spadły 
również na kontynenty ziemi. Znanych jest dotąd i zbadanych 5 takich miejsc: przy Australii, przy Chi-
nach i Indiach [potwierdzenia w postaci śladów chemicznych], oraz przy Norwegii, w Oceanie pomię-
dzy Ameryką Środkową a Hiszpanią-Afryką, oraz w południowo-zachodniej stronie Kalifornii. Pozosta-
łości meteorytów w tym polu rozrzutu świadczą o tym samym wieku, wskazując na to samo wydarzenie. 

Całościowa energia zderzenia owych meteorytów z wodą oceanów, gdy meteoryty te pędziły z pręd-
kością 180. tys. km/h [co zostało potwierdzone w badaniach laboratoryjnych: proces ten trwał w ekspe-
rymentach poniżej pół sekundy!], wykazała, że woda musiała być wypchnięta z oceanów w postaci ol-
brzymiego leja, wyzwalając tak gigantyczną energię kinetyczną, iż pojawił się słup wody do 100 km 
wysokości. Jednocześnie zaś pierwszy krąg wodny, wysokości ok. 4 km, rozprzestrzeniał się promieni-
ście z prędkością 600 km/h. 

Katastrofa ta musiała być widoczna już na szereg dni przedtem – w postaci ognistych gwiazd na nie-
boskłonie. Żar wskutek tarcia przy wejściu w atmosferę ziemską musiał sprawić, że noc stawała się 
dniem, gdyż meteoryty były tak bardzo rozżarzone. Gdy w 1908 w tundrze Syberyjskiej spadł nieduży 
meteoryt, można było w Londynie czytać nocą gazetę. Eksplozję słychać było w odległości do 1000 km. 

Gdy kometa dostała się już do atmosfery ziemskiej, trzeba jej było do przebycia pozostałych jeszcze 
ok. 80 km jedynie 2 sekund. Ponieważ zaś kula ziemska się obraca, musiała pojawić się fala wodna, któ-
ra mogła z powodzeniem „pokryć najwyższe wzniesienia gór”. 

Stawia to w nowym świetle szereg wydarzeń dziejów naszego globu. Nauka stwierdza, że ok. 10. 
tys. lat temu ziemia przeżyła okres ocieplenia i topnienia lodowców – oraz wzmożonych opadów, wsku-
tek czego utworzyły się olbrzymie zbiorniki wód. W chwili zderzenia się odłamów komety z ziemią 
utworzyły się fale szokowe wyzwalające trzęsienia ziemi, które mogły wypchnąć nagromadzone wody, 
znajdujące ujście w postaci olbrzymich fontann. Doprowadziło to jednocześnie do wzmożonych opa-
dów. 

W ten sposób da się wyjaśnić zapisy biblijne o potopie: cała ziemia mogła być w tym samym czasie 
pokryta wodami, które na krótki czas zalały nawet wysokie góry. Nic dziwnego, że np. na Himalajach 



 117

                                                

znaleziono musze na wysokości 4000 m! Żeby zalać ziemię warstwą 8 km, wystarczyłaby woda tylko 
1/3 mórz naszego globu4. 

§ 4. Nowa ludzkość i wyrocznia Noego (Rdz 9,18-29) 

Potomkowie Noego 
Fakt upicia się Noego i grzech Chama stał się dla autora biblijnego sposobnością do przekazania oj-

cowskiej wyroczni, kreślącej przeznaczenie i los potomków Noego. Wzmianka o uprawie roli przenosi 
nas we wczesny okres neolitu. Z opisu wynika, że upicie się Noego wynikło z niewiedzy. Stąd jeszcze 
nie wynika, że Noe stał się ‘wynalazcą’ produkcji wina. Autor natchniony podkreśla, że niezamierzona 
nieprzyzwoitość Patriarchy miała miejsce wewnątrz namiotu (Rdz 9,21). 

Postępek Chama wiąże się nie tylko z nieumiarkowaną ciekawością syna, ale z poważnym nieusza-
nowaniem względem czcigodnego ojca w jego intymności. A także z faktem, że Cham sprowadził 
swych braci Sema i Jafeta dla przyglądania się widowisku. Pozwala to zrozumieć ciężkość jego winy i 
kary. Szacunek pozostałych dwóch synów Noego jest podkreślony przede wszystkim przez to, że 
oszczędzają ojcu oglądania go w upokarzającym stanie, skądinąd tak ludzkim. 

Wyrocznia Noego: Rdz 9,25-29 
Wyrocznie Noego stanowią pierwsze błogosławieństwo (i w tym wypadku także przekleństwo) Pa-

triarchy, mające mniej lub więcej uwydatniony wydźwięk mesjański: 
„Niech będzie przeklęty Kanaan...” (Rdz 9,25). 

– Dziwne to, że przekleństwo dotyczy Kanaana, który był już tylko młodszym synem Chama, (Rdz 9,22; 
zob. jednak Rdz 10,6), a nie samego Chama, właściwego odpowiedzialnego. Powodem tego jest bądź 
fakt poprzedniego błogosławieństwa Bożego (Rdz 9,1), tak iż złorzeczenie dosięga jego potomków, po-
dobnie jak błogosławieństwo pozostałych braci Chama też dotyczy ich potomków. 
– Albo też można by przyjąć, że pierwotny tekst zawierał imię ‘CHAM’, po czym skrybowie, bądź sam 
autor natchniony, zmienili je na ‘Kanaan’. Chcieli w ten sposób podkreślić, że smutny los Chama prze-
szedł dziedzicznie na ujarzmionych przez Izraelitów, potomków Sema – Kananejczyków, którzy byli 
wyjątkowo rozpustni. 
– Trzeba zwrócić uwagę, że złorzeczenie dotyczy dóbr doczesnych: utraty niepodległości politycznej 
oraz wielkości narodowej. 

„Niech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg SEMA! Niech KANAAN będzie sługą Sema” (Rdz 9,26). 

To błogosławieństwo dotyczy w pierwszym rzędzie dóbr duchowych. Chodzi o szczególny stosunek 
Sema do Jahwe. Z pokolenia Sema wyjdzie Abraham, naród wybrany, a w końcu sam Mesjasz. Ponadto 
dołącza się aspekt doczesny: potomkowie Sema będą panowali nad Kananejczykami. 

„Niech Bóg da i JAFETOWI dużą przestrzeń. I niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan 
niech będzie mu [Jafetowi] sługą” (Rdz 9,27). 

Chodzi o wzrost demograficzny i rozprzestrzenienie się terytorialne. Istotnie, Europejczycy zaludnili ca-
łe kontynenty. Chodzi o dobra doczesne. Ale wyrocznia dołącza słowa: „I niech on zamieszka w namio-
tach Sema” (Rdz 9,27) – oczywiście jako gość (a nie zdobywca). Autor biblijny zaznacza tym samym, 
że dobra duchowe, jakich Bóg użyczy Semowi i jego potomkom, zostaną przekazane również Jafetowi, 
ale jedynie za pośrednictwem Sema. Bóg Stworzyciel ubogacił Jafetytów nadzwyczajnymi przymiotami 

 
4 Zob. do tego numer specjalny: EWIG, 5 (1995/1-2) cały numer poświęcony Potopowi, zwł. str. 8; tamże o górze Ararat, 

na której międzynarodowa ekipa naukowców geofizyków i geologów zalazła, pod kierunkiem D. Fasolda, w odległości 32 
km od szczytu Arafat na wysokości 2300 m, na górze Al Judi, coś w rodzaju ‘arki’. Zdjęcia radarowe zlokalizowały wrak 
okrętu długości 172 m, szerokości 46 m, wysokości 22 m. – Wspomnienia pisane związane z górą Ararat powtarzają się od 
głębokiej starożytności, począwszy m.in. od historyka Berossus, ok. 475 przed Chr. – Tamże, Ewig, str. 9. 
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i zdolnościami. Ale jedynie na ile będą się trzymali Semitów, doznają dóbr duchowych, gdyż przez nich 
dostąpią prawdziwej religii. 

Następuje jeszcze trzecia wzmianka o Kanaanie: „A Kanaan niech będzie mu [Jafetowi] sługą” 
(Rdz 9,27). Kanaan będzie sługą jednocześnie Sema i Jafeta. W ten sposób również Kanaan stanie się 
dziedzicem obietnic religijnych praojca Noego. 

Na przykładzie wyroczni Noego widzimy, jak dosłownie realizuje się zasada odpowiedzialności 
zbiorowej głowy rodu i jego potomków, podobnie jak to było w przypadku grzechu pierworodnego. Bę-
dzie to dotyczyło przykładowo Kananejczyków, których Pismo święte przedstawia jako szczególnie po-
grążonych w grzechach nieczystości (por. Kpł 18, 24). Równocześnie zaś widać ponownie wolność Bo-
żego wyboru. Mimo równości zasług, Bóg wybiera Sema – a nie Jafeta, ustanawiając go narzędziem 
Bożych zamierzeń zbawienia, przeznaczonego dla całego rodzaju ludzkiego. 

Rozdział 10 

OD NOEGO DO ABRAHAMA: Rdz 10-11 

§ 1. Tablica Narodów: Rdz 10 
Kompozycja literacka Tablicy Narodów jest zawiła. Wykazuje cechy tradycji P i J (Kapłańskiej i 

Jahwistycznej) oraz zapewne tradycji jeszcze wcześniejszych. Z drugiej strony z braku wzmianek o na-
rodach takich jak Arabowie, Persowie, Chaldejczycy, wspomnianych np. u Jeremiasza – wynika, że Ta-
blica Narodów była literacko utrwalona już przed upadkiem monarchii (przed 700 r.). 

Mamy przed sobą tablicę geograficzną, która dzieli narody na trzy strefy: północną (Jafet), połu-
dniową (Cham) i centralną (Sem). Spis zawiera imiona, które mogą oznaczać pojedyncze osoby, epo-
nim, lub cały naród (np. Assur, Aram, Jakub, Izrael). 

Nie powinno stwarzać trudności spostrzeżenie, że Tablica geograficzna występuje w formie gene-
alogii. Czasownik ‘zrodzić’ i rzeczownik ‘syn’ mają często znaczenie prawnej sukcesji. Określenie ‘zro-
dzić’ może oznaczać również zależność polityczną, jaka istniała np. pomiędzy Egiptem a Palestyną 
(epoka Hyksosów, okres Tel-el-Amarna). Stąd Kanaan jest ‘bratem’ Misraim [Egiptu], a ludy Palestyny, 
w przeważającej mierze semickie, są wcielone w listę Chama, a nie Sema. 

Nie dziwi również, że autor natchniony chce przedstawić wszystkie narody jako pochodzące od 3 
synów Noego, który jest jedynym dziedzicem dawnych błogosławieństw. Toteż ukazuje wszystkich lu-
dzi jako braci, wszystkie zaś narody są na równi drogie Bogu, pomimo wyboru jednego z narodów dla 
przekazania Objawienia powszechnego. 

Tablica Narodów przedstawia tradycję historyczną dotyczącą początków wielkich państw Babilonii 
i Asyrii (w. 8-12). Autor ukazuje, że pomimo ich wielkiej potęgi nie są one spadkobiercami błogosła-
wieństw, jakie otrzymał Sem. Wielkość ludzka nie ma żadnego znaczenia w dziejach zbawienia. 

Jest to prawdziwa genealogia, poprzedzająca częściowo spis przodków Abrahama (Rdz 11,10-22), 
włączając go tym samym w schemat geograficzny. Chodzi o potomków Sema w linii Arpakszada (Rdz 
10,24-30), powiększonych o narody arabskie (Rdz 10,26-30), które są spokrewnione z Hebrajczykami 
poprzez potomków Ebera. Ostatecznie zaś włączenie tej genealogii zmierza do jaśniejszego ukazania 
stosunku przodków Abrahama do reszty Ludzkiej Rodziny. 

§ 2. Wieża i miasto Babel: Rdz 11,1-9 
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Analiza treœci 
Opowiadanie o budowie Babel dzieli się na 5 części: wprowadzenie, zakończenie, oraz 3 sceny dia-

logowane. Opowiadanie ma wydźwięk uniwersalny: 
„Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa” (Rdz 11,1). 

Zdawać by się mogło, jakoby cała ludzkość rozmnożona po niedawnym potopie, była uobecniona na 
równinie mezopotamskiej wokół miasta, które właśnie wznoszono. Autor natchniony włącza epizod w 
genealogię Arpakszada (Rdz 10,25), której dalszy ciąg ukaże w Rdz 11,10-26 które kończący się na Te-
rachu, ojcu Abrahama. Epizod o Babel jest niejako dygresją w opisie Tablicy Narodów, zgodnie ze 
wzmianką Rdz 10,25: „Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Poeleg, gdyż za jego czasów 
ludzkość się podzieliła...”. Chodzi zatem o część ludzkości, z której wyjdzie Abraham. 

„Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa” (Rdz 11,1). 

Jedni sądzą, że chodziło o jednakowy język. Według innych autorów pisarz biblijny ma na myśli zgod-
ność w myślach, czyli że wszyscy mieli takie same idee i plany. Jeszcze inni twierdzą, że wyrażenie to 
jest równoważne z asyryjskim zwrotem: ‘zwrócić się jednymi ustami’ – w znaczeniu jedności kulturo-
wej i politycznej. 

Ludzie ci mówiący jednym językiem, powędrowali jako nomadzi ‘ze wschodu’, aż doszli do równi-
ny Szinear, tj. do wielkiej Równiny Mezopotamskiej. 
– Pierwsza scena, ujęta w formie dialogu, donosi o osiedleniu się ludzi na Równinie i ich decyzji wyro-
bu cegły zamiast kamieni, które będą wiązali smołą (Rdz 11,3). Wzmianka ta doskonale zgadza się z 
danymi archeologii. Na Równinie Mezopotamskiej, z glebą pochodzenia powodziowego, brak skał i 
kamienia, dużo jest natomiast gliny i smoły naturalnej. 
– Druga scena przedstawia tych samych ludzi, rozważających projekt budowania oraz jej cel: „Chodź-
cie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba” (w. 4). Słowa te należy in-
terpretować w świetle napisów sumeryjskich i babilońskich, które jako rzecz normalną opisują kon-
strukcje wież świątynnych, uważając że ich szczyt sięga nieba. Jest to przenośnia. Z drugiej strony sam 
Jahwe widzi, że to, co ludzie zamyślali, nie jest dla nich niemożliwe (w. 6). Celem zamierzonej budowli 
ma być wzniesienie miasta – jako symbolu ich jedności i punktu odniesienia widocznego ze wszystkich 
stron. O ich intencji świadczą słowa: „I w ten sposób uczynimy sobie znak [lub: imię, sławę?], abyśmy 
się nie rozproszyli po całej ziemi” (w. 4). Innymi słowy ludzie, o których mowa, nie chcieli się rozpro-
szyć w niezależne grupy, ale chcieli pozostać złączeni poprzez dużą stolicę, której wieża służyłaby jako 
wspomnienie i punkt odniesienia dla tych, którzy się oddalą. 
– W trzeciej scenie autor natchniony nie wspomina już o tym, jak ci ludzie przeszli od projektu do jego 
realizacji. Przenosi nas od razu do sądu Jahwe nad podjętą pracą. Opis ucieka się do antropomorfizmów, 
które dramatyzują wewnętrzne przeżycia. Jahwe stwierdza dwie rzeczy: „Są oni jednym ludem i wszyscy 
mają jedną mowę” (w. 6). Stanowią zatem jedną całość. Na pierwszy plan wysuwa się jedność etniczna, 
względnie polityczna, podczas gdy jedność lingwistyczna jest tylko jednym z komponentów tej jedno-
ści. 

Ponadto zaś Jahwe stwierdza, że wysiłki ich w celu podtrzymania jedności układają się pomyślnie i 
wszystko przemawia za tym, że zostaną uwieńczone sukcesem. Ważne jest jednak inne stwierdzenie, do 
którego trzeba przejść – odnośnie do ich ukrytej intencji: uczynienia sobie ‘znaku’, względnie zapew-
nienia sobie ‘sławy’. 

Monolog Jahwe ciągnie się dalej i odsłania Boży zamysł: Jahwe nie chce, żeby plan tych ludzi się 
udał. Dysponuje też środkami, żeby go zniweczyć. Nie będzie działał zewnętrznie – poprzez ogień czy 
huragan, ale sprawi od wewnątrz, że u samych ludzi zrodzą się przeszkody w osiągnięciu zamierzonego 
celu: „Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego” (w.7). 
– Opis nie donosi o tym, w jaki sposób Bóg zrealizował swój zamiar. Donosi jedynie o wyniku Bożej in-
terwencji. Najpierw doszło do rozproszenia się ludzi, a potem zaprzestania rozpoczętej budowli (w. 8). 
Należy zwrócić uwagę, że najpierw ludzie się rozproszyli, a przestali budować miasto, ponieważ się roz-
proszyli, a nie odwrotnie. O wieży nie ma tu już żadnej wzmianki. 
– Drugie zakończenie wiąże wspomnienie tego faktu z nazwą miasta: „Dlatego to nazwano je BABEL, 
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tam bowiem Jahwe pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi” (w. 9). Mamy przed sobą przykład ety-
mologii ludowej, podającej ironiczną interpretację samej przez się zrozumiałej nazwy: BABEL = BAB-
ILU = brama nieba [brama boga Elohim, El, Ilu]. Natomiast autor biblijny lubuje się w grze słownej i 
podkreśla inną etymologię: od ‘balbal’ = pomieszać. 

Przeciw Bogu – bez Boga 
Powstaje pytanie: czy podjęcie budowy miasta i wieży było formalnym, świadomym sprzeciwie-

niem się i odrzuceniem Boga, czy tylko odrzuceniem Boga w sposób równoważny – przez poleganie 
wyłącznie na sobie i swoich ludzkich siłach? Chodziło niewątpliwie o przedsięwzięcie imponujące, w 
którym dużą rolę odgrywała pycha. Czy ta pycha sprzeciwiała się Bogu wprost – jako wyzwanie rzuco-
ne Bogu i działanie przeciw Niemu, czy też pycha polegała na ignorowaniu Boga w praktyce, na nie-
braniu Go pod uwagę – poprzez realizowanie ludzkich zamierzeń w oparciu o siły wyłącznie ludzkie, 
równoważnych z praktycznym nie-liczeniem się z Bogiem? 

Co prawda o budowie ‘wieży’ sięgającej nieba jest mowa jedynie na początku opowiadania, pod-
czas gdy dalszy ciąg opowiadania wspomina już tylko o budowie miasta. Trzeba jednak wziąć pod uwa-
gę, że tu pisze Jahwista, głęboko wierzący w Jahwe jako jedynego Boga, Pana całego stworzenia. Już z 
samego tego względu nie mógł spokojnie spoglądać na wznoszące się w każdym mieście Mezopotamii 
zikkuraty, tzn. budowle-świątynie o powierzchni kwadratowej, budowane w formie coraz wyżej się 
wznoszących schodkowych, 3-5-7 kondygnacji, przy czym szczyt zikkuratu mieścił zawsze świątynię 
któregoś z bogów. Świątynię taka określano zawsze jako ‘dom-bramę boga’ [bóstwa: Bab-Ilu]. Rozu-
miemy więc wyrażenie biblijne: „..Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nie-
ba” (Rdz 11,4). 

Sama taka idea była dla prawowiernego Izraelity czymś z istoty złym. Ponadto zaś ludzie ci chcieli 
„w ten sposób uczynić sobie znak-imię” (w.4b), aby się „nie rozproszyć po całej ziemi” (w.4b). Chodziło 
widocznie o ich wybujałą pychę, zrodzoną z poczucia siły z dotychczasowej wspólnoty i osiągnięć cy-
wilizacji. Jest to zatem ciąg dalszy tej pychy, która w raju pragnęła zrównać się z Bogiem, ściągając jed-
nak tylko karę na całą ludzkość. Chodziło ponadto o Bab-Ilu [dom-brama boga] jako uosobienie cywili-
zacji pogańskiej, która w oparciu o wiedzę i dobra materialne uważa się za zdolną rządzić światem i 
urządzić go ‘lepiej niż to czyni Bóg Prawdy’, tzn. bez oglądania się na Niego: na przekór Boga. 

Jan Paweł II pisze w Reconciliatio et Paenitentia w nawiązaniu do biblijnego opowiadania o Bieży 
Babel: 

„Ludzie postanowili, że zbudują miasto, zjednoczą się w społeczeństwo i staną się silni i możni BEZ 
Boga, jeśli nie wprost WBREW Bogu. W tym znaczeniu opowieść o pierwszym grzechu w Raju – i 
opowieść o wieży Babel, mimo znacznych różnic w treści i formie, spotykają się w jednym punkcie: 
w obu przypadkach stajemy w obliczu wyłączenia Boga poprzez otwarte sprzeciwienie się Jego przy-
kazaniu, poprzez rywalizację z Nim, złudne dążenie do bycia ‘jako On’ [Rdz 3,5]. W opowieści o 
wieży Babel wyłączenie Boga nie wydaje się bardzo wyraźnym z Nim konfliktem, jest raczej zapo-
mnieniem i obojętnością wobec Niego, jak gdyby w planie działania i organizowania się ludzi Bóg 
miał nie zasługiwać na uwagę. Jednakże w obu przypadkach zachodzi gwałtowne zerwanie stosunku 
z Bogiem” (RP 14). 

Autor natchniony Rdz 11 dodaje, że „Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które bu-
dowali ludzie” (Rdz 11,5). Pysznemu wydaje się, że już jest ‘bogiem’, suwerennym panem wszystkiego. 
Tymczasem prawdziwy Bóg niejako nie potrafi go nawet dostrzec – ze względu na jego niewymierną 
małość: „Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z dale-
ka” (Ps 138,6). W fragmencie apokaliptycznym Izajasza, pisze Prorok: 

„Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki [Luci-Fer]... – Ty, który mówiłeś w swym ser-
cu: ‘Wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron... – Wstąpię na szczyty obłoków, 
podobny będę do Najwyższego’. Jak to? Strąconyś do Szeolu, na samo dno Otchłani...” (Iz 14,13nn). 

Podobnie i w przypadku budowy miasta i wieży Babel: 
„Jahwe zstąpił nie dlatego, jakoby był krótkowidzem, ale ponieważ gigantycznie wysoko mieszka, a 
budowa mieszkańców Szinearu jest tak maleńka, że dla jej obejrzenia musi się Bóg do niej zniżyć... 
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Można jedynie dopatrzyć się tu tej samej ostrej ironii, jaką spotykamy w Ps 2, gdzie psalmista ambit-
nym planom królów i książąt, zamyślającym o zrzuceniu z siebie prawa Bożego, przeciwstawia po-
tężnego Jahwe, który śmieje się spokojnie z tego nierozsądnego buntu przeciw Niemu... – I znów wi-
dzimy w tradycji Jahwistycznej nowe świadectwo głębokiej znajomości skutków grzechu. Grzech 
jest tu przedstawiony... jako to, co ludzi dzieli i rozprasza. Nie mogli porozumieć się ci, którzy do 
niedawna mieli wspólny język. Taki to jest owoc pychy, która stwarza przedziały, oddzielając ludzi 
od Boga i od siebie nawzajem” [O. Procksch; wg St. Łach, Księga Rodzaju, Pallottinum, PSST, 
I/1,313]. 

Ten sam aspekt porusza Jan Paweł II w Reconciliatio et Paenitentia: 
„Według opowieści o wieży Babel, skutkiem grzechu jest rozbicie rodziny ludzkiej, które zapocząt-
kowane zostało już przez pierwszy grzech, a które teraz dochodzi do szczytu w swym wymiarze spo-
łecznym. Kto chce badać tajemnicę grzechu, nie może nie dostrzec owego powiązania przyczyny i 
skutku. Grzech, jako zerwanie z Bogiem, jest aktem nieposłuszeństwa stworzenia, które przynajmniej 
w sposób pośredni odrzuca Tego, od którego pochodzi i który utrzymuje je przy życiu; jest to zatem 
akt samobójczy. Ponieważ przez grzech człowiek odmawia podporządkowania się Bogu, zburzeniu 
ulega również jego wewnętrzna równowaga, w jego wnętrzu wybuchają sprzeczności i konflikty. Zra-
niony w ten sposób człowiek niejako nieuchronnie narusza tkankę łączącą go z innymi ludźmi i ze 
światem stworzonym. Jest to prawo – i fakt obiektywny, który potwierdza się bardzo często w psy-
chologii i w życiu duchowym człowieka, jak również w rzeczywistości życia społecznego, gdzie ła-
two można dostrzec skutki i oznaki owego wewnętrznego nieładu” (RP 15). 

Grzech pociąga za sobą nie tylko skutki moralne [rozprzestrzenienie się grzechu], ale i psycholo-
giczne [utrata poczucia wstydliwości, egoizm w odniesieniach małżeńskich itd.] oraz fizyczne [walka o 
byt, życie]. Tutaj widzimy grzech w jego skutkach socjologicznych: jako zerwanie wewnętrznych więzi 
międzyludzkich, co siłą rzeczy rzutuje na stosunki społeczne. 

Autor biblijny stwierdza, że grupa ludzka, o której mówi, tworzyła niegdyś jedność lingwistyczną, 
przejawiającą się w jedności kulturowej i etnicznej (Rdz 11,6). Dzięki temu udało się jej początkowo 
dojść do wspólnego planu (w. 4) i przystąpić do jego realizacji (w. 7). 

Wykonanie kary za grzech pychy nie jest wyraźnie ukazane. Autorowie biblijni przypisują często 
Bogu jako przyczynie ostatecznej to, co wiąże się z przyczynami drugorzędnymi. Opowiadanie stwier-
dza jedynie wynik Bożej interwencji: „Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozu-
miał drugiego” (Rdz 11,7). Bóg dopuścił do powstania niezgody w wyniku wybujałej pychy-ambicji po-
szczególnych ludzi. Wskutek tego ludzie zaczęli się stopniowo rozchodzić. W efekcie odstąpili osta-
tecznie od wykonywania ambitnego zamierzenia. Opis przedstawia efekt końcowy, przypisując go 
wprost Jahwe: „W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończy-
li budowy tego miasta” (Rdz 11,8). 

 
 
 
 

Rozdział 11 

OBIETNICE MESJAŃSKIE PENTATEUCHU 

§ 1. Obietnice dane Patriarchom 
Błogosławieństwa Boże stały się poniekąd kamieniami milowymi w życiu Patriarchów i tym samym 

w dziejach zbawienia. Z jednej strony nawiązują do Proto-Ewangelii (Rdz 3,15) i błogosławieństwa 
Sema (Rdz 9,25nn), z drugiej strony są wyraźnie wspominane w opisach Przymierzy (Wj 3,15; Pwt 
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6,10). Występujące w nich określenia są też podejmowane w tekstach wyraźnie mesjańskich (Ps 71,17; 
Za 8,13), a wreszcie w NT (np. Rz 4). 

Autorowie biblijni przekazują obietnice w gatunku literackim błogosławieństwa – zgodnie z ówcze-
snym sposobem myślenia. Utrzymywało się wtedy przekonanie wiary, że błogosławieństwo stwarza 
przyszłość i przylega w sposób trwały do człowieka indywidualnego, a nawet jego rodziny, rodu. Bło-
gosławieństwo dotyczy zawsze płodności i przychodzi ‘z góry’. Nie jest wykluczone, że obietnice i bło-
gosławieństwa odgrywały dużą rolę w życiu kultowym. 

Można przytoczyć pięć zasadniczych błogosławieństw danych Patriarchom. Mają one wydźwięk 
mesjański: 
1. Błogosławieństwo Abrahama w Haranie (Rdz 12,2n); 
2. Abrahama w drodze do Sodomy (Rdz 18,17n); 
3. Abrahama po ofiarowaniu Izaaka (Rdz 22,16-18); 
4. Izaaka w Gerarze (Rdz 26,2-5); 
5. Jakuba w Betel (Rdz 28,13n). 

Przyobiecane przez Boga dobra dotyczą pięciu spraw: 
a) Niezliczonego potomstwa Abrahama; 
b) Szczególniejszej Opatrzności Bożej względem tegoż potomstwa; 
c) Otrzymania w posiadanie ziemi Kanaan jako Ziemi Obietnicy; 
d) Całkowitego zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi; 
e) Błogosławieństwa wszystkich narodów poprzez Abrahama i jego potomstwo. 

Wymienione obietnice dotyczą w pierwszym rzędzie dóbr materialnych, podobnie jak duża część 
obietnic i zapowiedzi prorockich ST. Nie wyklucza to jednak dóbr porządku nadprzyrodzonego i me-
sjańskiego. Wnioskujemy o tym z uroczystego tonu tychże obietnic, z niewątpliwie duchowej misji na-
rodu Hebrajczyków, a przede wszystkim w oparciu o autentyczną interpretację samego Chrystusa (J 
8,56) oraz Apostołów (Dz 3,25n; Ga 3,6-9.14nn). 

Na szczególną uwagę zasługuje obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że stanie się „błogo-
sławieństwem dla wszystkich narodów”. W trzech wymienionych miejscach, czasownik bâraq [błogo-
sławić] występuje w formie biernej, a dwukrotnie w formie zwrotnej intensywnej [błogosławić się], ma-
jąc jednak najprawdopodobniej takie samo znaczenie [tj. bierne: błogosławiony]. 

Takie znaczenie narzuca się zwłaszcza w Rdz 12,3 – według którego zbawienie ludzi będzie ściśle 
zależne od ich odniesień do Abrahama i jego potomstwa. Ci, którzy będą jego przyjaciółmi i będą mu 
błogosławić, będą przedmiotem błogosławieństwa Bożego – i na odwrót. Znaczenie bierne [‘będzie bło-
gosławiony’] wiąże się też lepiej ze znaczeniem mesjańskim: ‘nasienie-potomstwo’ (por. J 8,56; Dz 3, 
25n; itd.): 

„Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się bło-
gosławieństwem. 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” 
(Rdz 12,2n). 

Rozbieżności istnieją jedynie co do sposobu pojmowania ‘nasienia-potomstwa’ Abrahamowego: 
znaczenia dosłownego – czy też typicznego, tzn. indywidualnego, czy łącznie z pozostałymi potomkami 
Abrahama. Wydaje się, że chodzi o wszystkich potomków Abrahama, chociaż w stopniu szczególnym i 
wybitnym będzie to dotyczyło samego Jezusa Chrystusa. Bo tylko poprzez Chrystusa pełnia błogosła-
wieństwa i dóbr duchowych dociera do wszystkich ludzi, tj. zarówno Hebrajczyków, jak i pogan. 

§ 2. Błogosławieństwo umierającego Jakuba: Rdz 49 

Ogólne wprowadzenie 
W obliczu zbliżającej się śmierci, patriarcha Jakub zwołuje swoich 12 synów i objawia im losy po-
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koleń, które się z nich wywiodą. Wyrocznie te należą poprzez swoją formę do gatunku literackiego bło-
gosławieństwa. Nawiązują wprawdzie do epoki patriarchalnej, ale opisują sytuacje późniejsze. Chociaż-
by jednak przyjąć, że wyrocznie zostały później przeredagowane, nietrudno obronić ich pochodzenie z 
epoki patriarchalnej, przynajmniej odnośnie do ich istotnej treści. 

Uwydatnienie panowania Judy i szacunek względem domu Józefa (tj. Efraima i Manassesa) świad-
czą o epoce, w której te właśnie pokolenia odgrywały rolę wiodącą w życiu narodu. Ostateczną formę 
przybrały wyrocznie zapewne w epoce Dawida. Niemniej wiele ich elementów pochodzi niewątpliwie z 
czasów o wiele wcześniejszych. Na czasy przed-Mojżeszem wskazuje chociażby złorzeczenie Lewiemu 
(nie do pomyślenia po Mojżeszu: kapłaństwo Lewiego!) oraz brak wzmianki o Saulu z pokolenia Be-
niamina (czasy tuż przed Dawidem). 

Wyrocznie są ułożone w zasadzie w porządku zbliżonym do przyjścia na świat kolejnych 6 synów 
Lei, 4 synów niewolnicy Zilpy i Bilhy, oraz 2 synów Racheli. Wyrocznie charakteryzują się obrazami 
zaczerpniętymi przede wszystkim z życia zwierząt: Juda to lew (Rdz 49,9), Issachar to silny osioł (w. 
14), Dan to wąż na drodze (w. 17), Neftali to hyży jeleń (w. 21), Beniamin to wilk (w. 27). 

Wyrocznie dotyczące pierwszych 3 synów są złorzeczeniami. Ruben odpada od prawa pierworodz-
twa ze względu na kazirodztwo jakiego się dopuścił z Bilhą (Rdz 35,22). Dwie części jakie przypadały 
mu jako pierworodnemu, przechodzą na dwóch synów Józefa: Efraima i Manassesa, których Jakub za-
adoptował (Rdz 48,1-20). Również na Symeona i Lewiego spada przekleństwo – z powodu ich przebie-
głości i okrucieństwa względem Sychemitów (Rdz 34). 

Wyrocznia o Judzie: Rdz 49,8-12 
Najobszerniejsze błogosławieństwo Jakuba przypada w udziale jego 4-mu synowi: Judzie. Wyrocz-

nia odwołuje się do gry słownej między Judâh – a hôdâh [wychwalać]. Tylko jemu przypada niekwe-
stionowana rola przywódcy. Również bracia będą musieli uznać tę zwierzchnią rolę Judy. Jest on jak 
lew, który przychodzi do wodopoju, łapie najlepszą cząstkę, by schować się w swej kryjówce. Nikt nie 
ośmiela się go drażnić. 

Wyrocznia zawiera proroctwo mesjańskie. Dzieli się ona na 4 części: 
a) Słowa dotyczące pierwszeństwa pokolenia Judy: 

„Judo, ciebie sławić będą bracia twoi. 
Twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! 
Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon” (Rdz 49,8). 

b) Słowa mówiące o gotowości bojowej pokolenia Judy 

„Judy, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: 
jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny – 
któż się ośmieli go drażnić!?” (Rdz 49,9). 

Obraz lwa odbije się echem w Ap 5,5 – w odniesieniu do Mesjasza, potomka Judy: „Oto zwyciężył Lew 
z pokolenia Judy, odrośl Dawida!” 

c) Trzecia część wyroczni mówi o czasie trwania panowania Judy 

„Nie zostanie odjęte berło [szébet] od Judy, 
ani laska pasterska [mehôqeq] spomiędzy kolan jego, 
aż przyjdzie Ten, do którego ono należy [‘ad-szîlôh] 
i zdobędzie posłuch u narodów” (Rdz 49,10). 

Św. Hieronim przetłumaczył hebr. mehôqeq [laska pasterska] przez ‘dux’ [wódz]. Chodzi jednak ponad 
wątpliwość o długie berło, na którym wspierał się przywódca, gdy zasiadał na tronie, trzymając je po-
między kolanami. 

Trzeci stych wyroczni zawiera trudne wyrażenie: „aż przyjdzie szîlôh”. Nie jest to zapewne nazwa 
miejscowości ‘Szilo’, ani tym bardziej nie chodzi o osobę o takim imieniu. W pełni zadowalającym 
rozwiązaniem jest nieznacznie odmienny sposób czytania rozpatrywanego wyrażenia – jako skrótu 
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dwóch różnych słów: ’aszer-lô = {skrócona forma: szel-lôh} = do którego [ono, tj. berło] należy; jest w 
jego kompetencji. Czyli: berło nie zostanie odjęte, aż przyjdzie Ten, który jest jego prawowitym właści-
cielem, tj. któremu ono należy się [z prawa]. Z podobnym zwrotem spotykamy się np. w Ez 21,32 [Vg: 
w. 27]: „Aż przyjdzie ten, do którego on należy”. 

Św. Hieronim czytał rozpatrywane określenie hebrajskie [sz-l-h] jako: szâlâh, tzn. ‘posłany’ [mis-
sus, qui mittendus est; por. J 9,7: „quod interpretatur Missus”], podając tu zatem wolny przekład: „aż 
przyjdzie Ten, który ma być POSŁANY”. 

Cała tradycja judaistyczna i chrześcijańska przyjmowała zawsze mesjańskie znaczenie tego tekstu. 
Wypływa on zresztą z kontekstu dalszego. Jest to ostatni człon wyroczni, biorących początek w Proto-
Ewangelii – poprzez obietnice dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 

Wspólną cechą wyroczni Judy i Abrahama jest ich charakter uniwersalny. Narody będą wykazywały 
posłuch względem Tego, do Którego należy berło z pokolenia Judy. Również wyrocznia z Ap 5,5 po-
twierdza mesjański charakter omawianego tekstu. 

Związek między supremacją Judy a przyjściem Mesjasza, można rozumieć dwojako: 
1. Pokolenie Judy zachowa na zawsze prymat i zwierzchnictwo. Przejdzie ono po prostu w ręce Me-

sjasza, który będzie je sprawował w sposób definitywny i uniwersalny. W rzeczywistości historycznej, 
pokolenie Judy sprawowało władzę za czasów Dawida, ale i potem nie utraciło nigdy prymatu, przy-
najmniej moralnego, tak iż po Niewoli nazywano Izraelitów po prostu Judejczykami [Żydami]. Interpre-
tacja ta opiera się na hebrajskim użyciu przysłówka: „aż, dopóki”[‘ad]. Przysłówek ten oznacza często 
niekoniecznie zakończenie poprzedniego stanu (por. Ps 110,1; oraz słynne: Mt 1,25), lecz dalsze trwanie 
omawianej sytuacji. 

2. Albo też pokolenie Judy będzie sprawowało władzę aż do określonego momentu historycznego, 
kiedy władzę utraci, po czym władza przejdzie na Mesjasza. Historycznie biorąc, pokolenie Judy utraci-
ło władzę, gdy w r. 141 Szymon Machabeusz z pokolenia Lewiego [zatem nie Judy!] został ogłoszony 
„wodzem i najwyższym kapłanem na wieki, tzn. tak długo, aż powstanie wiarygodny prorok” (1 Mch 
14,41). W ten sposób powstała dynastia Hasmonejczyków, która przetrwa aż do nadejścia Heroda Wiel-
kiego. Jednakże to drugie znaczenie wyroczni jest mniej prawdopodobne. 

Mesjański charakter tej wyroczni zostanie dalej doprecyzowany w słowach Natana do Dawida (2 
Sm 7,16; Ps 89,30-38). Wynika z nich, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida i że on zapewni tronowi 
Dawidowemu wieczną trwałość. Potwierdzeniem tego stały się słowa Anioła do Maryi w chwili Zwia-
stowania (Łk 1,32n). 
d) Czwarta część proroctwa Jakuba: 

„Przywiąże on swego osiołka w winnicy, 
i źrebię ośle u winnych latorośli. 
W winie prać będzie swą odzież, 
i w krwi winogron – swą szatę. 
Będą mu się iskrzyły oczy od wina, 
a zęby będą białe od mleka” (Rdz 49,11n). 

Wyrażenia te odnoszą się nie tyle do Judy, ile do „Tego, do którego ono [berło] należy” (Rdz 
49,10). Wyrocznia opisuje tu w słowach paradoksalnych i przenośnych bogactwo płynące z uprawy rol-
nej i hodowli, jako oznak dobrobytu i pokoju: chcąc przywiązać osła, nie widzi potrzeby wyprowadze-
nia go z drogich winorośli; chcąc wyprać szaty, będzie je płukał w drogocennym winie. Podobne opisy 
spotykamy w innych tekstach mesjańskich (Ps 72,16,16; Am 9,13; Jl 4,18). Rzecz jasna, nie należy ich 
pojmować w sensie materialnym. 

Słowa dotyczące zwierzchnictwa pokolenia Judy (Rdz 49,8n) sprawdziły się w pełni dopiero na 
Chrystusie, który odniósł zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i piekłem – przez swoją mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie (Ap 5,5). Mimo to i pokolenie Judy odgrywało przez całą historię rolę uprzywilejo-
waną. Pokolenie to stawało zawsze na czele przy postojach i w drodze przez pustynię (por. Lb 2,3; 
10,5.14), przy konsekracji przybytku (Lb 7,12) i w prowadzeniu wojen zdobywczych (Sdz 1,2). W pełni 
zrealizowała się wyrocznia w Dawidzie i jego rodzie – mesjańskim (2 Sm 7,16). 



 125

Tekst Rdz 49,8-12 był przez wszystkie wieki uważany za pierwszy tekst wyraźnie mesjański. Uka-
zuje on Mesjasza jako ściśle złączonego z dziejami politycznymi pokolenia Judy. Mesjasz będzie po-
tomkiem i dziedzicem godności królewskiej Dawida i będzie pochodził z pokolenia Judy. Mimo to i w 
tym obrazie przeważa akcent uniwersalny: posłuszeństwo narodów pogańskich. Różnice interpretacyjne 
występują jedynie w odniesieniu do aspektów drugorzędnych. Jedni uważają tekst za wprost i wyłącznie 
mesjański, podczas gdy drudzy odnoszą go w pierwszym rzędzie do samego Dawida – jako typu przy-
szłego Mesjasza. 

Rozdział 12 

Z EGZEGEZY KSIĘGI WYJŚCIA I LICZB 

§ 1. Środowisko historyczne czasów Wyjścia 
Chodzi o wydarzenia rozgrywające się na obszarze od pustyni Negeb po Karkemisz i Harran, zwa-

nym krajem Amurru [Zachodu]. Obszar ten wiązał dwie wielkie cywilizacje: Egipt i Mezopotamię. 
Królowie rządzący w Tebach w Egipcie, zajęci byli przede wszystkim obroną kraju i odzyskaniem 

terenów utraconych na granicy azjatyckiej. Na początku 20 w. został w tym celu wzniesiony potężny 
mur. W połowie 19 w. zorganizowali faraonowie wyprawę na Palestynę, zapuszczając się aż po Sy-
chem. W tym samym czasie prosperują kopalnie miedzi na Synaju. Kontakty Egiptu z Palestyną układa-
ły się niekiedy również pokojowo, np. z miastem Byblos w Fenicji. 

Na przestrzeni 18 w. panuje w Egipcie anarchia. W tym czasie osiedlają się w Egipcie pokojowo lu-
dy Azji – w przygotowaniu prawdziwej inwazji tzw. HYKSOSÓW [królów pasterskich, książąt pusty-
ni], złożonych głównie z Syryjczyków, Hetytów i Egejczyków. Osiedlali się oni w północnej części 
Egiptu i w delcie Nilu – w poszukiwaniu przede wszystkim pastwisk. 

Ponowne odzyskanie władzy egipskiej przypada na czasy książąt Sekenere (pocz. 17 w.). Hyksosi 
wnosili wszędzie zamęt i niepokój. W Górnej Mezopotamii powstaje państwo MITANNI oraz Kassy-
tów, którzy kładą kres I-szej dynastii Babilońskiej i docierają aż do zatoki Perskiej. 

Zdobycze Egiptu rozciągają się na olbrzymiej przestrzeni pomiędzy Morzem Śródziemnym – a pań-
stwem Kassytów i Mitanni: Cylicja, Mezopotamia, Kraj Amurru, Fenicja, rejon Damaszku i Palestyna. 
Tereny te są zaludnione przez Semitów, przeważających zwłaszcza na południu. Kampanie zdobywcze 
rozpoczął Tutmosis I (1525-1505), a kontynuował Tutmosis III (1487-1447). Zdobywał on coraz inne 
państewka ówczesnej Palestyny, aż po Mezopotamię włącznie. 

Wraz z Amenofisem III (1406-1370) wchodzi do dynastii egipskiej krew obca – poprzez jego mał-
żeństwo z córką króla Mitanni – dla zapewnienia sobie lepszej obronności kraju od strony północnej. Po 
nim następuje okres dekadencji Egiptu, począwszy od Amenofisa IV (1370-1352). Jest to słynny okres 
EL-AMARNA, związany z miejscowością o tej nazwie na trasie Memfis-Teby. Wykopaliska wydobyły 
tam na światło dzienne liczne dokumenty historyczne, dotyczące kontaktów między Egiptem a Palestyną 
i krajami Mezopotamii. Ówczesna Palestyna podzielona była na szereg dystryktów, pokrywających się 
w zasadzie z obrazem Kanaanu, jaki zastali Hebrajczycy w okresie zdobywania kraju. 

Ponowny wzrost wpływów Egipskich w Palestynie zaznacza się na przełomie 14/13 w., za faraonów 
Seta I (1314-1298) i Ramzesa II (1293-1232). Za długiego panowania Ramzesa II utrzymuje się pokój, 
umożliwiający wznoszenie dużych pomników budowlanych. W tym samym czasie ustabilizowali się 
Aramejczycy w Syrii. Za panowania jego następcy Merneptacha (1232-1225), zbuntowali się mieszkań-
cy Palestyny, co zmusiło faraona do interwencji w Askalonie i Gazie. Przy okazji spotykamy się po raz 
pierwszy w dokumencie świeckim [Stella Merneptacha!] ze wzmianką o Izraelu, określonym na razie 
jako ‘naród’ [ludzie] nie osiedlony. Na ten czas przypada jednak początek najazdów i ataków ze strony 
‘Ludów Morza’. Z końcem 13 w. przedstawia więc Wschód obraz państw upadłych, ruin i cywilizacji w 
pełni dekadencji. 
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§ 2. Czas Wyjścia Hebrajczyków z Egiptu 
Dotąd brak przesądzających danych odnośnie do daty Wyjścia Hebrajczyków z Egiptu i poprzedza-

jącego ich ucisku w Egipcie. Nie mamy też całkowitej pewności co do czasu osiedlenia się Hebrajczy-
ków w Egipcie. Biblia nie podaje imion faraonów tego okresu. Dane Pisma są niewystarczające dla pod-
jęcia w pełni udokumentowanej rekonstrukcji chronologii omawianych wydarzeń. Dawniej opowiadano 
się za tzw. ‘starszą’ [wcześniejszą] chronologią Wyjścia – przede wszystkim w oparciu o dane biblijne. 
Dzisiejsza egzegeza usiłuje brać pod uwagę dane biblijne, korzystając w miarę możności z wkładu ar-
cheologii. 

Hipoteza I: chronologia starsza (wczeœniejsza) 

Zgodnie z tą hipotezą, faraonem na którego panowanie przypada ucisk Hebrajczyków, był Tutmosis 
III (1501-1447), a faraonem Wyjścia Amenofis II (1447-1420). Hipoteza ta opiera się na następujących 
argumentach: 
– Według Rdz 15,13 pobyt Hebrajczyków w Egipcie wynosił 400 lat (wg Wj 12,40: 430 lat). Natomiast 
Salomon rozpoczął budowę świątyni w 480 lat po Wyjściu Izraelitów z Egiptu (wg LXX: w 400 lat), lub 
ściślej: w 4 roku swego panowania, tzn. ok. 968 r. Zgodnie z tymi danymi Wyjście miałoby miejsce ok. 
1445 r., a wkroczenie do Palestyny ok. 1400. 
– Listy z El-Amarna kreślą warunki wewnętrzne Palestyny harmonizujące dobrze z opisem biblijnym 
zdobycia Kanaanu przez Izraelitów. Wiele zdaje się wskazywać na to, że wspomniani w listach Amarna 
HABIRU z tego okresu, są właśnie Hebrajczykami pod wodzą Jozuego, a przynajmniej stanowią jedną 
ich część składową. 
– Ze Stelli Merneptacha wiadomo, że ok. 1230 Izrael poniósł klęskę w Palestynie. Innymi słowy Wyj-
ście Hebrajczyków z Egiptu musiało przypadać na ok. 1 wiek wcześniej. 

Z drugiej strony jednak trzeba przyznać, że dane, na których opiera się ta hipoteza, są kruche. Hipo-
teza ta nie uwzględnia również innych doniesień biblijnych o wiele pewniejszych, pomniejszając zara-
zem wymowę danych archeologicznych Palestyny i Egiptu. Stosunek pomiędzy Habiru a Hebrajczyka-
mi niczego jeszcze nie dowodzi i jest dosyć arbitralny. Cyfry zaś biblijne odnośnie do czasu pobytu He-
brajczyków w Egipcie itd. są zbyt schematyczne i artystyczne, zdradzając inne zamierzenia autora bi-
blijnego, aniżeli by się tego spodziewał dzisiejszy historiograf, tak iż trudno na nich polegać. 

Hipoteza II: chronologia póŸniejsza 

Faraonem uciskającym Hebrajczyków byłby Seti I (ok. 1314-1298), wraz ze swoim następcą 
Ramzesem II (ok. 1298-1232), a faraonem Wyjścia Merneptach (ok. 1232-1224). Za tą hipotezą opo-
wiada się aktualnie większość uczonych. Oto ich argumenty: 

1. Historia. Stanowisko to bardziej odpowiada danym z historii Egiptu i opisu biblijnego. Według 
opisu biblijnego stolica faraonów mieściła się w okresie Wyjścia Hebrajczyków z Egiptu w delcie Nilu. 
Tak zaś było za faraonów XIX dynastii, którą zapoczątkował Seti (od 1314 r.) – w przeciwieństwie do 
wcześniejszych dynastii egipskich. 
– Ponadto zaś: faraonowie z Wj 1 wyróżniają się rozmachem budowniczym w regionie delty Nilu. Tak 
działo się właśnie w okresie dynastii XIX. 
– Biblia wspomina o wznoszeniu m.in. miasta Ramesses i Pitom. Wykopaliska przeprowadzone w ostat-
nich czasach umożliwiły zidentyfikowanie tych miast. 
– Opisy biblijne zgadzają się też z danymi topograficznymi sytuacji delty Nilu z 13 w. Faraonowie XIX 
dynastii prowadzili ważne z punktu widzenia strategicznego wojny w Palestynie. Byłoby dziwne, gdyby 
Pismo święte nie uczyniło żadnej wzmianki o nich. Z drugiej strony obraz Egiptu z Wj 1,8nn zgadza się 
doskonale z dynamizmem politycznym i gospodarczym, jaki cechował dynastię XIX. 

2. Z punktu widzenia archeologii Palestyny, wydarzenia z Exodus odpowiadają bardziej warunkom 
Palestyny z w. 14-13. Data zburzenia JERYCHA jest wciąż dyskutowana i hipotetyczna. Droga Hebraj-
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czyków poprzez Transjordanię (Lb 20,22.27.13) zakłada istnienie królestw Edomu, Moabu i Ammonu. 
Te zaś powstały dopiero w 14 w. Trudno o jakiekolwiek dokładniejsze dane z samej Palestyny – ze 
względu na brak wykopalisk piśmiennych z terenu Palestyny. Mimo to metodyczne badanie odkrytych 
miast [Lakisz, Debir, Betel, Kirjat-Sefer, Hasor, itd.] wykazują bez wątpienia, że miasta te zostały w 14-
13 w. zburzone lub opuszczone, po czym następuje całkowita zmiana kultury i cywilizacji – z zasady na 
niższą od poprzedniej. Przemawia to za osiedleniem się w nich w tym czasie Hebrajczyków. 

Hipoteza III: chronologia jeszcze póŸniejsza 
Faraonem uciskającym był Merneptach (ok. 1232-1225), a faraonem Wyjścia Ramzes III (1198-

1166). Według niektórych uczonych ta hipoteza jeszcze lepiej odpowiada danym biblijnym oraz historii 
Egiptu. 

§ 3. Teofania Wj 3 (oraz: Wj 6) – Imię JAHWEH 

‘Anioł Bo¿y’ i potrójna misja Moj¿esza 
Mojżesz nie musiał widzieć żadnego obrazu Boga. Słyszał natomiast dochodzący do niego z goreją-

cego krzaku głos „Anioła Jahwe” [Maleach Jahweh: Wj 3,2), określanego dalej po prostu jako JA-
HWEH (Wj 3,4.7), względnie ELOHIM (Bóg: Wj 3,11-15). Podobne określenie Boga spotykamy w Rdz 
18 (Trzej Goście u Abrahama). Nie chodzi tu o ‘posłańca [maleách] Bożego. Jest to natomiast widzialny 
wyraz [tutaj: wizja ognia i słyszenie głosu] niewidzialnej obecności Boga, w związku z czym Bóg mówi 
i wyraża się jako sam Bóg, a nie jako ‘wysłaniec-posłaniec’ Boży. 

Wizja miała miejsce na SYNAJU. Bóg jednoczy w niej dwa akty zbawcze: uwolnienie z Egiptu – 
oraz zawarcie Przymierza z Izraelem, jakie nastąpi po wyprowadzeniu Hebrajczyków z Egiptu. 

Mojżesz otrzymuje potrójną misję.  
– Pierwsza misja dotyczy wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu (Wj 3,10). 
– Druga dotyczy samego Izraela, któremu Bóg odsłania swój zamysł (Wj 3,16). W tym kontekście mie-
ści się objawienie Imienia JAHWEH. 
– Trzecia misja dotyczy ponownie faraona, by na polecenie Jahwe zezwolił Hebrajczykom złożyć na pu-
styni ofiarę dla Jahwe (Wj 3,18). 

Jeśli uwzględnimy tę trójaspektową misję Mojżesza, nietrudno dostrzec związek pomiędzy trzema 
opowiadaniami biblijnymi: Wj 2,23-3,12; Wj 3,13-6,9; oraz Wj 6,10-7,7. Misja Mojżesza spełnia się 
niejako w trzech etapach, zmierzających do uwolnienia uciśnionego ludu. Pierwszy etap ukazuje oko-
liczności powołania Mojżesza. Natomiast trzeci mówi o szczegółach jego misji. Drugi etap, centralny, 
dotyczy prorockiej misji Mojżesza wśród własnych rodaków oraz u faraona, któremu Mojżesz przekazu-
je Boże polecenia oraz zapowiada plagi. 

Objawienie Imienia JAHWÉH: Wj 3,14 
Objawienie Imienia JAHWEH mieści się w opisie relacjonującym o 5 wymówkach i trudnościach, 

jakie Mojżesz wysuwa Bogu, chcąc wycofać się z misji, która go przerażała: brak mu powagi (Wj 3,11), 
nie zna on Bożego Imienia (w. 13), lud mu nie wierzy (4,1), nie ma daru wymowy i elokwencji (w.10), 
wobec czego Bóg nie powinien posyłać jego, lecz powołać do tego zadania kogoś innego (w. 13). 

Objawienie Bożego Imienia jest czymś znacznie więcej, niż jedynie odpowiedzią na prośbę Mojże-
sza, by mógł przekazać rodakom konkretne IMIĘ Boga Ojców. Stajemy przed całkiem nowym etapem 
dziejów Boga z Narodem Wybrania. Etap ten będzie uwieńczony cudem uwolnienia Izraela, przypieczę-
towanego następnie zawarciem Przymierza. 

Samo objawienie nowego Imienia: „TEN KTÓRY JEST = JAHWEH”, dokonuje się w 3 następują-
cych po sobie zdaniach, które zarazem wyjaśniają znaczenie Bożego Imienia: 
a) „JESTEM KTÓRY JESTEM” [’ehjéh ’aszer ’ehjéh]; 
b) „JESTEM” [’ehjéh] posyła mnie do was; 
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c) „ON JEST” [JAHWEH = Dominus, Kýrios], Bóg waszych ojców, posłał mnie do was”. 
Bóg dodaje: „To jest IMIĘ Moje na wieki i to jest Moje zawołanie na najdalsze pokolenie” (Wj 3,15). 

Tekst biblijny wiąże wyraźnie Boże Imię JAHWEH z czasownikiem hâjâh = być. Autor biblijny 
uważa, że tak pierwsza, jak trzecia osoba, wyrażają tu to samo znaczenie: „JA JESTEM = ON JEST”. 

W późniejszych wiekach [zwłaszcza od 5 w.] unikano w Izraelu wymawiania Imienia Jahwe – ze 
względu na najwyższe uszanowanie, jakim je otaczano. TM podkłada pod to Imię samogłoski zastępcze, 
jak gdyby Imię JAHWE miało brzmieć: Jehôwâh. Zaznacza przez to, że te 4 Święte Głoski [tetragram-
mon] należy czytać: ’Adônâj [Pan; Kýrios]. Jest to tzw. qeré perpétuum [stały odmienny sposób czyta-
nia tego słowa, aniżeli się je pisze]. Wymowa Jehôwâh, rozpowszechniona od kilkudziesięciu lat, jest 
wynikiem ignorancji i zadawnionego nieporozumienia. Poprawną wymowę Jahweh [lub: Jahô] przeka-
zują transkrypcje – czy to greckie (m.in. w Heksapli Orygenesa), czy też imiona teoforyczne [w skład 
których wchodzi Imię Boga]. 

Powstaje pytanie: Czy tu chodzi o definicję Boga, czy też Bóg wzbrania się objawić swoje Imię? 
Przeważa opinia pierwsza: takie Imię najbardziej przystoi właśnie Bogu, jako ‘TEMU KTÓRY JEST’. 

Dalszym pytaniem jest: Czy Bóg objawia tu któryś ze swoich przymiotów? Filozofia chrześcijańska 
usiłuje dopatrzyć się tu objawienia ISTOTY Boga: że istotą Boga jest jego ISTNIENIE, Jego byt. Inni 
dopatrują się tu przymiotu Bożej wieczności: Ten Który JEST zawsze, tzn. jest wieczny, względnie: 
Ten, który jest prawdziwie. Jeszcze inni wykazują, że Imię to należy rozumieć w formie przyczynowej 
[w koniugacji HIFIL]: „TEN który sprawia, że coś JEST”. 

Drugi sposób interpretacji Bożego Imienia, coraz bardziej się przyjmujący, nawiązuje do znanego w 
starożytności faktu, że poznanie czyjegoś imienia wiąże się z poważnymi następstwami: sprawowaniem 
pewnej ‘władzy’ nad nazwanym przedmiotem, względnie osobą. Tym samym zaś Bóg prawdziwy od-
mówiłby ujawnienia swego właściwego Imienia (jak w Rdz 32,29), a określenie: „JESTEM KTÓRY 
JESTEM” oznaczałoby nieokreśloność Boga, podobnie jak inne tego typu zwroty (np. Wj 4,13: poślij 
kogoś innego; Wj 33,19: jestem łaskawy względem tego, komu będę łaskawy). W takim ujęciu JA-
HWEH nie oznaczałoby „Ten który JEST” , lecz byłoby skrótem nawiązującym do tego fragmentu i 
oznaczałoby: „TEN KTÓRY JEST tym – czym jest”, czyli który jest Istotą Niepojętą. Ale i w takim uję-
ciu Imię to nie byłoby jakimś nowym wezwaniem. 

Tymczasem ‘JAHWEH’ uprzytomnia niewątpliwie interwencję Bożą w tym określonym momencie: 
historii Exodusu, czyli niesie ze sobą dla Izraelitów coś konkretnego i pozytywnego. Historycznie biorąc 
Jahwe jest WYBAWICIELEM-ODKUPICIELEM, który jest dobry, potężny i wierny. 

Innym problemem związanym z objawieniem Imienia Jahwe, jest czas jego objawienia. Czy mia-
nowicie Imię to było znane już wcześniej? Kontekst Wj 3,14n zdaje się wskazywać na Imię Boże cał-
kiem nowe. Wynika to zwłaszcza z porównania z paralelnym tekstem Wj 6,2nn: 

„Jam jest JAHWEH. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny 
[El-Szaddaj], ale Imienia mojego JAHWEH nie objawiłem im” (Wj 6,3). 

Imię: Bóg Wszechmogący [El Szaddaj] oznacza ‘Boga Gór’. Było to tradycyjne imię jakiegokolwiek 
boga, które Patriarchowie zastosowali do Boga Prawdziwego. Imię Jahwe występuje wprawdzie już w 
Rdz 2, ale wiąże się tam z takim sposobem wyrażania się autora biblijnego, dla którego Bóg prawdziwy, 
to właśnie JAHWEH. 

Niektórzy autorowie próbowali doszukać się analogii do Imienia Jahwe w dokumentach pozabiblij-
nych (poza-izraelskich). Kwestia ta nie wyszła jednak poza same tylko opinie. Można by najwyżej przy-
jąć, że Imię Jahwe było znane być może jakiejś niedużej grupie ludzi, a dzięki Mojżeszowi weszło w 
powszechne użycie, przyjmując wtedy nowe znaczenie: takie jakie wynika z opisu Exodusu. Imię to 
mogło być znane w plemieniu np. Kenitów. 

Współczesna teologia biblijna nie przyjmuje opinii scholastycznej, jakoby Imię „JESTEM KTÓRY 
JESTEM” miało wyrażać definicję istoty Boga w sensie filozoficznym. Myśl Izraelska nie zajmowała 
się istotą w znaczeniu abstrakcyjnym. Bóg jest „TYM KTÓRY JEST” w znaczeniu dynamicznym. Bóg 
jest poznawalny poprzez swoje dzieła. Jest On „TYM KTÓRY JEST” poprzez WIERNOŚĆ w realizo-
waniu swoich obietnic, nieustanne dzieło wybawiania Izraela i wszechmoc, wprzęgniętą w realizowanie 
swego zbawczego zamysłu na przyszłość. 
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§ 4. Plagi egipskie Wj 7,8-25 itd. 

Uwagi ogólne 
Pierwsza misja Mojżesza u faraona nie tylko spełzła na niczym, lecz pociągnęła za sobą pogorszenie 

statusu prac pańszczyźnianych, tak iż zrozpaczeni rodacy zwrócili się przeciwko Mojżeszowi (Wj 5,1n). 
Następstwo 10 zapowiedzianych plag ukazuje walkę Bożej Woli z przekorną, zaciętą wolą faraona. 
Opór faraona wykaże jednak tylko tyle, jak daremną i bolesną jest rzeczą sprzeciwiać się zbawczej Woli 
Boga. Plagi zmierzają do momentu szczytowego: dramatycznej nocy Paschy (Wj 11n). 

Na plagi składają się: cud węża (Wj 7,8-13) oraz 9 plag: woda zamieniona w krew (Wj 7,4-25), ża-
by [Vg: 8,1-15], muchy [Vg: 8,16-19], komary [Vg: 8,20-32], zaraza bydła (9,1-7), wrzody (9,8-12), 
grad (9,13-35), szarańcza (10,1-20), ciemność (10,21-29). Interpretacja niektórych plag jest utrudniona 
ze względu na archaiczne słownictwo opisu biblijnego. I tak nie ma pewności co do poprawności prze-
kładu określeń hebrajskich na: muchy, komary, szarańcza itd. 

Uważna analiza literacka opisu plag prowadzi do wniosku, że nie mamy przed sobą zwyczajnego 
opisu w prozie, lecz konstrukcję artystyczną, przypominającą w pewnej mierze [daleka analogia] sposób 
ujmowania treści w Rdz 1. Opis plag składa się niemal stale z takich samych 8 elementów kompozycyj-
nych: 

1. Bóg każe Mojżeszowi pójść do faraona i zagrozić jakąś plagą; 
2. Następuje opis plagi, która ma się pojawić; 
3. Bóg poleca podjąć pewne działanie, które sprowadzi z góry opisaną plagę; 
4. Spełnienie Bożego polecenia i realizacja plagi, opisanej po raz wtóry; 
5. Czarnoksiężnicy egipscy usiłują naśladować zdziałany cud; 
6. Faraon pozornie się nawraca; 
7. Mojżesz wstawia się i plaga ustaje; 
8. Faraon pozostaje nadal w uporze. 

Jedne opisy plag są długie, drugie bardzo krótkie [ukazanie np. jedynie 4 dalszych elementów]. Jeśli 
chodzi o osobę sprowadzającą plagę, można podzielić opisy na następujące grupy: jedne plagi sprowa-
dza Aaron, w innych działa bezpośrednio Jahwe, przy 4 ostatnich osobą działającą jest Mojżesz. 

Ponadto widać narastanie napięcia, uwidoczniającego się zwłaszcza poprzez wystąpienia czarno-
księżników egipskich. Próbują oni naśladować 3 pierwsze plagi, jednakże przy 4-tej to im się już nie 
udaje i muszą dostrzec palec Boży. Przy 7 pladze sami stają się jej ofiarami. 

Wartoœć historyczna i cudowny charakter plag 
Struktura literacka nadaje tym opisom znamienia epickiego i zarazem artystycznego. Z tego wzglę-

du trudno zwłaszcza przy opisach niektórych plag o rekonstrukcję właściwego biegu wydarzeń. Trudno 
np. powiedzieć coś na temat tego, jak czarnoksiężnicy zdołali podać namiastkę cudu z krwią (Wj 7,22) i 
żabami (Vg: 8,7; TM 8,3), skoro niezależnie od tego już cały Egipt był pełen krwi – względnie żab. 
Schemat użyty przez autora biblijnego zmierza niewątpliwie do podkreślenia interwencji Bożej. Uwy-
datnione jest to zwłaszcza przez zapowiedź kolejnych plag, wydanie odpowiedniego polecenia – i jego 
zrealizowanie. Sam artystyczny sposób opisu nie ujmuje oczywiście wartości historycznej przedstawio-
nych faktów, a tylko każe uwzględnić użyty tu styl: hiperboli, gatunku literackiego, nagromadzenia pa-
radoksów, przybliżeń itp. – zgodnie z określeniem z Divino Afflante Spiritu (EB 559). 

Opis biblijny przedstawia plagi jako ‘cuda’ nie tylko przez to, że w plagach ujawniła się Boża in-
terwencja, lecz i ze względu na ich funkcję znaków: w celu przekonania faraona. Nie dałoby się tego 
osiągnąć, gdyby to była seria wydarzeń przypadkowych, naturalnych. Z kolei jednak trzeba wziąć pod 
uwagę, że chodzi o fakty w dużej mierze same w sobie naturalne, a cudowne ze względu na sposób ich 
przebiegu i rozwoju (jak np. w przypadku cudownego rozmnożenia chleba). Same w sobie muchy, ko-
mary, szarańcza, żaby – nie są cudowne. Cudowna jest natomiast ich niezwyczajna ilość, a przede 
wszystkim iż pojawiają się po Bożej zapowiedzi – i ustępują na polecenie Boga. Cudowna jest również 
ich niezwykła ilość, ewentualnie okoliczność, iż plagi te nie dotykają Izraelitów. Również zjawisko 
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ciemności można by utożsamić z wiatrem scirocco [chamsin], który sprowadza tak duże ilości piasku 
pustynnego, że wszędzie panuje ciemność. 

Trudna do wyjaśnienia pozostaje zamiana wody w krew. Ale i w tym wypadku wielu egzegetów łą-
czy to zjawisko z wystąpieniem w wodzie drobnoustrojów, które zabarwiają wodę w czerwień krwi. 
Trudno wyjaśnić poprzez zjawisko naturalne zwłaszcza cud z wężem oraz śmierć pierworodnych. 

Jednym z argumentów potwierdzających historyczność plag, jest ich zbieżność z naturalnymi zjawi-
skami przyrodniczymi, jakie mają miejsce co roku od lipca (powodzie) aż po marzec (czas wiatru cham-
sin, tj. ciemności), które bezpośrednio poprzedziły noc Paschy. Z drugiej strony nie można też popadać 
w jedynie naturalne wyjaśnianie zjawisk opisanych w Piśmie świętym. Wszystkie one bowiem ujawniły 
zbawczą interwencję Bożą w dzieje Izraela. Chociaż trudno zrekonstruować ścisły obraz historyczny ze 
względu na użytą tu szatę słowną, u podłoża opowiadań musiały tkwić wspomnienia o wydarzeniach na 
tyle nieoczekiwanych, wymownych i przejrzystych dla Izraela, że wystarczały do uzasadnienia ich wia-
ry w Boga, który się objawił Mojżeszowi, by zbawić swój lud z niewoli Egipskiej. 

§ 5. Pascha (Wj 12) i Exodus Hebrajczyków 

Znaczenie ‘Paschy’ 

Ryt dotyczący baranka paschalnego jest opisany dwukrotnie (Wj 12,1-14: sam Jahwe mówi do Moj-
żesza; oraz: Wj 12,21-27: Mojżesz mówi do Ludu). Zgodnie z poleceniami rytualnymi, wieczorem 14 
dnia pierwszego miesiąca [pełnia księżyca w marcu, wiosną] Izraelici zebrani w ilości wystarczającej 
dla spożycia ofiary, winni złożyć ofiarę baranka [lub koźlęcia] – około rocznego, zbierając jego krew do 
naczynia (Wj 12,22), po czym należało za pomocą hysopu skropić tą krwią odrzwia (futryny) domu (na-
miotu). W dalszym ciągu należało spożyć baranka w całości – nie gotowanego, ale pieczonego na ogniu, 
nie łamiąc jego kości (Wj 12,46) i niczego nie zostawiając do następnego dnia. Ucztę ofiarną winien był 
uzupełnić chleb przaśny i gorzkie zioła. Wszystko należało spożyć w pośpiechu, w gotowości do wy-
marszu. 

Samo określenie PASCHA [hebr.: pésach; aram.: pascha], oznaczające również samą ofiarę pas-
chalną (Wj 12,21.43), wydaje się oznaczać ‘przejście’, lub raczej: ‘ominięcie’ przez Anioła Niszczyciela 
domów Izraelitów, bez wchodzenia do nich w celu uśmiercenia pierworodnych. Tę właśnie czynność 
‘ominięcia’ oznacza czasownik pâsach (Wj 12,13.23.27). 

Polecenie spożywania chleba przaśnego nawiązuje do zaistniałego wtedy pośpiechu. Zarządzenie 
odnośnie do obrzezania jest zapewne wyprzedzeniem późniejszych nakazów prawnych (Wj 12,43-49). 
Świadczy ono zarazem o ustosunkowaniu się już w epoce Wyjścia do niewolników oraz obcokrajow-
ców, którzy dołączyli się do Izraelitów i chcieli wejść do ich rodzin. Przyjmowano ich pod warunkiem 
przyjęcia niejako ‘znamienia obywatelstwa’: poprzez obrzezanie mężczyzn. 

Również prawo odnośnie do pierworodnych nawiązuje do kontekstu paschy. Pierworodni Hebraj-
czycy, których ominęła śmierć w powszechnej zagładzie pierworodnych w Egipcie, przynależą do Boga. 
Dlatego nie można było przeznaczać ich do zwyczajnych prac, ani zwyczajnego użytku, lecz należało 
ich wykupić. Chodzi o wszystkich pierworodnych: tak spośród zwierząt, jak ludzi – potomstwa męskie-
go. Prawodawstwo to zostanie uzupełnione w Lb 18,15nn: pierworodnego chłopczyka należało wykupić 
w przeciągu miesiąca za 5 syklów srebrnych, podczas gdy zwierzątko-samczyka należało bądź złożyć w 
ofierze, jeśli chodziło o zwierzę nadające się do składania w ofierze, bądź też należało je zamienić, wy-
kupić, albo też zabić. Przepis ten będzie zastosowany również do Jezusa (Łk 2,22nn). 

Pochodzenie rytu Paschy 
Nie jest wykluczone, że ryt ofiarowania baranka wiąże się ze zwyczajem prawnym praktykowanym 

u pół-nomadów. Tego rodzaju ofiarę, jedyną składaną w porze nocnej, z kijem w ręku, składano w chwi-
li gdy nomadzi wyruszali dla zmiany pastwiska, zwłaszcza w pełnię księżyca wiosną. Zwyczaj skrapia-
nia krwią, którą pomazywano wejście do namiotu, miał służyć jako zaklęcie przeciw tajemniczym napa-
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ściom złych duchów, by nie wyrządzały szkody w nocy i wędrówce. 
Jednakże w Jahwistycznej transpozycji, wspomniana krew miała zapewniać Bożą opiekę i uchronić 

od Bożych doświadczeń. Również zwyczaj niełamania kości ofiary był znany u różnych nomadów. 
Symbolizował nadzieję na przyszłość: Bóg wskrzesi ofiarę w sposób równoważny, obdarzając stado 
wielką płodnością. 

Cały ten bogaty symbolizm uległ dogłębnemu przeobrażeniu w izraelskim rycie Paschy. Tradycyjny 
ryt miał miejsce owej pamiętnej nocy, która zapoczątkowała ogromną i definitywną wędrówkę, której 
towarzyszyły oczywiste znaki Bożej opieki: Bożego „JESTEM”! Zatem i ten ryt został związany z dzie-
jami zbawienia, stając się uobecnieniem tegoż zbawienia. Przepis polecał, by jedno z dzieci stawiało w 
pewnej chwili pytanie głowie rodziny-rodu o znaczenie tego niezwykłego rytu Paschy. Opowiadanie 
miało wyjaśnić szczegóły rytu jako wielkiego uobecnienia uwolnienia z dotychczasowej niewoli w 
Egipcie: chleb przaśny, pośpiech, gorzkie zioła, krew baranka. 

Ryt składania baranka został przy reformie deuteronomistycznej ograniczony do samej tylko Jerozo-
limy i najbliższej okolicy (Pwt 16,5nn), tak iż samo święto Paschy stało się świętem pielgrzymkowym, 
urządzanym wprawdzie po domach – ale samego tylko Jeruzalem. Tu znajdował się jedyny legalny oł-
tarz, na którym składano krew. Tak przeżywano Paschę za króla Jozjasza (2 Krl 23,21nn: + 609) i po 
powrocie z niewoli babilońskiej (Ezd 6,19-22). 

Przepisany ryt, cały wyrastający z dziejów zbawienia, był przeżywany również jako wciąż dokonu-
jące się zbawienie, w którym uczestniczył każdy Izraelita: 

„W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla 
MNIE w czasie wyjścia z Egiptu” (Wj 13,8). 

Słowa te odnosił każdy Izraelita do siebie, również ten żyjący w czasie odległym od wspomnianych wy-
darzeń. Nic dziwnego, że w Piśmie świętym mamy liczne aluzje do faktu Wyjścia z Egiptu. 

Pascha nabierała coraz bardziej znaczenia mesjańskiego. Narastało ono z biegiem wieków. Izraelici 
oczekiwali w każdorazowe święto Paschy nowych zbawczych nawiedzeń Jahwe. Nietrudno zrozumieć 
w tym kontekście brzemienne znaczenie Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa: Wierności Boga zba-
wiającego, wyruszenie Jezusa do Królestwa Ojca, Krew Nowego Przymierza, przejście od śmierci do 
chwały. Eucharystia, która jest znakiem uobecniającym fakt miniony, w rzeczywistości ujawnia skutek 
trwający obecnie. Zapowiada zarazem akt przyszły. Taką była jednak już też Pascha żydowska w swej 
rzeczywistości typologicznej i prorockiej (por. m.in.: J 19,36; 1 Kor 5,7n: utożsamienie z Jezusem ofia-
rowanym na Krzyżu). 

Liczba Izraelitów okresu Wyjœcia i droga Exodusu 
Autor biblijny mówi o 600.000 pieszych, którzy wyszli z Egiptu, nie licząc dzieci. Wyniosłoby to w 

sumie ok. 2 miliony ludzi. Cyfra ta jest nieprawdopodobna. Sam tekst Wj 23,29 nawiązuje do raczej nie-
dużej ilości Hebrajczyków, którzy wyszli z Egiptu i ich jedynie stopniowego osiedlania się w Kanaanie. 
Najłatwiej rozwiązać ten problem, gdy weźmiemy pod uwagę, że hebr. ’éleph oznacza nie tyle ‘tysiąc’ 
w znaczeniu matematycznym, co raczej ugrupowanie rodzinne, grupę. Oznaczałoby to zatem, że wszyst-
kich Hebrajczyków było około 600 rodzin-grup, względnie małych klanów (por. Lb 1,26). 

Izraelici nie szli z Egiptu drogą najprostszą do Kanaanu – na północ od Półwyspu Synajskiego i od 
razu brzegiem Morza Śródziemnego. Bóg skierował ich najpierw na Półwysep Synajski. Na północy 
spotkałyby ich niespodziewane trudności i walki (por. Wj 13,17). 

Hebrajczycy prawdopodobnie przekroczyli granicę Egiptu między dzisiejszym Suezem a Morzem 
Śródziemnym, zmierzając poprzez Jeziora Gorzkie na pustynię Synajską. W drodze na Synaj dopędziły 
ich jednak wojska egipskie. Hebrajczykom groziłaby całkowita zagłada, gdyby nie cudowna interwencja 
Boga, „KTÓRY JEST” (Wj 14,9-12). Dzięki wiatrowi scirocco [chamsin], który wiał przez całą noc, 
utworzyło się przejście przez jezioro, którym przeszli Izraelici (Wj 14,21n). 

Pismo święte przedstawia to nieoczekiwane ocalenie Izraelitów jako cud, który odbił się szerokim 
echem w świadomości następujących pokoleń (Ps 74,13; 78,12; 136,13; itd.). Można jednak zapytać, 
czy i tu nie zaistniały przyczyny naturalne. Kontekst wspomina o wietrze (Wj 14,21) i być może burzy 
(Wj 14,24; por. Ps 77,17-21). Gdzie indziej wspomina Pismo w nawiązaniu do tych wydarzeń o trzęsie-
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niu ziemi oraz morza (Ps 114,1-4: „Zobaczyło to morze i uciekło... – Góry skakały jak baranki”). Zjawi-
ska te mogły spowodować obniżenie poziomu wód, odsłaniając grunt skalisty i tym samym tworząc 
bród. 

Wody stanęły „jak mur”: nie koniecznie jakoby tworzyły widome zapory z jednej i drugiej strony, 
lecz o ile przeszkodziły Egipcjanom wykonanie prędkiego manewru okrążenia karawany Hebrajczyków, 
tak iż musieli podążać z tyłu uciekających, drogą która stała się dla nich pułapką. Gdy wody wróciły do 
stanu normalnego, Egipcjanie nie zdążyli już uciec i zginęli w falach (Wj 14,27-30). 

Przy ocenie opisu Wj 14 trzeba wziąć pod uwagę jego strukturę literacką, która nadaje opisowi cha-
rakter poematu, odbiegającego od kronikarskiego stylu wydarzeń. Trudno odtworzyć sam ścisły prze-
bieg wydarzeń. Mimo to tym bardziej trzeba stwierdzić to, co odnosiło się już do plag: sam fakt jest co 
prawda okryty z naszego punktu widzenia mgłą niepewności, mimo to był na tyle wymowny i niewy-
tłumaczalny z punktu widzenia naturalnego dla samych Izraelitów, że zdołał ugruntować i usprawiedli-
wić ich wiarę, która tu dostrzegała cudowną, potężną interwencję Boga JAHWEH w dzieje ich zbawie-
nia. 

Wj 15 przekazuje hymn triumfalny, który Mojżesz zaintonował po cudownym ocaleniu w takich 
okolicznościach. Włączyły się dziewczęta pod kierunkiem Miriam [Marii], siostry Mojżesza, przy wtó-
rze bębenków i wśród tańców. Jest to jedna z najwspanialszych lirycznych kompozycji ST, zamykająca 
godnie dzieje ówczesnego wybawienia-ocalenia. 

§ 6. Przymierze i Dekalog: Wj 19-24 

Zawarcie Przymierza: Wj 19 
Związek pomiędzy uwolnieniem z Egiptu a zawarciem Przymierza jest ukazany w Wj 19,4. Bóg 

okazał przez swą interwencję, że jest Bogiem Ojców i ma nowe prawo do uznania swej suwerenności 
względem wybranego przez siebie Ludu. Obecnie zamierza wejść z nim w szczególny stosunek poprzez 
zawarcie z nim Przymierza. Zawieranie przymierzy było znane m.in. u Hetytów, również pomiędzy 
kimś suwerennym a wasalem. Klauzule traktatu przymierza były zawsze poprzedzone prologiem histo-
rycznym, uzasadniającym zawarcie przymierza. 

Izrael będzie mocą zawartego Przymierza odróżniał się od pozostałych narodów jako szczególna 
własność Jahwe. Będzie to naród „posiadania-własności” [segullâh], tzn. nabycia, skarbu, jakoby cząstki 
całkiem osobistej (Wj 19,5b). Jahwe nosił go w drodze z Egiptu na Synaj jakoby orzeł swe pisklę na 
skrzydłach (Pwt 32,11). Jako całkiem szczególna własność Boża, Izrael znalazł się w możliwości służe-
nia stale swojemu Bogu – JAHWEH. To zaś było zadaniem kapłanów. Toteż Przymierze podnosi Izra-
elitów do rangi „Królestwa Kapłanów”. Wyrażenie to nie oznacza władzy królewskiej, lecz dotyczy gru-
py ludzi rządzonej przez króla, przy czym zgodnie z kontekstem, Królem nie może tu być ktoś inny poza 
samym Bogiem (Lb 23,21; Pwt 33,5; Ps 114,2). Królestwo to składa się z kapłanów, ponieważ wszyscy 
w nim troszczą się o kult Boży. Co prawda Jahwe jest Bogiem wszystkich narodów, ale szczególnej czci 
oczekuje od Izraelitów, co właśnie odpowiada sytuacji kapłanów. 

Jak kapłani są pośrednikami pomiędzy Bogiem a ludem, tak Izrael staje się pośrednikiem pomiędzy 
Bogiem a innymi narodami. Jednakże LXX tłumaczy hebr. wyrażenie: królestwo kapłanów – odmien-
nie: jako ‘królewskie kapłaństwo’. Podkreśla zatem funkcję kapłańską, sprawowaną przez ludzi piastu-
jących godność królewską. Mianowicie cały Izrael sprawuje funkcję kapłańską. Św. Piotr przenosi to 
określenie na chrześcijan (1 P 2,9): przez Chrystusa sprawujemy doskonały kult uwielbienia i chwały 
Boga. Stąd określenie chrześcijan: ‘Naród święty’ (por. Kpł 19,2). Na mocy Przymierza, Izrael został 
konsekrowany dla Jahwe i tym samym ‘oddzielony’ od kultu pogańskiego, zobowiązany do życia we-
dług etycznego ideału zawartego w Przymierzu. 

Teofania poprzedzająca nadanie Dekalogu jest opisana w Wj 19,9-25; 20,18-21. Samo zawarcie 
Przymierza opisane jest w Wj 24,1-11. Najpierw zostały ogłoszone klauzule, uroczyście przyjęte przez 
naród. Nabrały one charakteru przysięgi, nakładając święty i uroczyście przyjęty obowiązek (Wj 24,3-
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7). Następuje złożenie ofiary Przymierza (w. 5), przypieczętowanej krwią Przymierza (w. 4.6.8: słowa 
brzmiące identycznie jak przy konsekracji w NT!), oraz uczta ofiarna (w. 9n). Osobno otrzymuje Moj-
żesz tablice Przymierza (Wj 24,12nn), zapisane z obydwu stron (Wj 32,15n) tekstem Dekalogu (Wj 
34,1.4.29; Pwt 4,13; 5,22). W tym punkcie zgadzają się wszystkie tradycje Pentateuchu. 

Pochodzenie i kontekst historyczny Dekalogu: Wj 20 
Jeśli przyjmiemy pochodzenie Mojżeszowe Dekalogu, można by zapytać, czy forma jego nie była 

pierwotnie bardziej zwięzła, jak to widzimy np. w Przykazaniach V-VIII. Związana z tym problematyka 
naukowa skupiła się wokół zagadnienia ówczesnego rozwoju religijnego ludzkości oraz możliwości 
nadprzyrodzonej interwencji, a przynajmniej wystąpienia jakiejś silnej indywidualności religijnej. 

Biorąc to pod uwagę, można by wskazać na pewne odmienne od Dekalogu dokumenty, które rów-
nież zakładają serię nakazów moralnych, analogicznych do tych z Dekalogu. Z jednej strony chodzi 
zwłaszcza o rozdz. 125 tzw. Księgi Umarłych, który Egipcjanie wkładali do grobu swym zmarłym – w 
celu ułatwienia im przejścia przez sąd przed OZYRYSEM. Rozdział ten zawiera wyznania zmarłego 
ujęte w formę negatywną: „Nie zabijałem, nie kradłem” itd. Jest to wyliczanie rozmaitych możliwych 
grzechów, których zmarły nie popełnił. 

Inny analogiczny tekst pochodzi z Babilonii. Jest to tekst magiczny, zmierzający poprzez użycie 
określonych formuł do uwolnienia od czarów czy uroków, poprzedzony jednak czymś w rodzaju ‘ra-
chunku sumienia’, ujętego w formie pytań: „Czy złorzeczyłem bogu? Czy mówiłem ‘JEST’ zamiast ‘nie 
jest’?”; itd. 

Wspomniane teksty i ich porównanie świadczy o tym, że w czasach Mojżesza mogły istnieć w świa-
domości religijnej katalogi grzechów. Mimo to nigdzie dotąd nie znaleziono spisu przepisów czy zaka-
zów w właściwym tego słowa znaczeniu ujętych w formie rozkazującej, ani tym bardziej spisu tak kom-
pletnego i zarazem ujmującego najbardziej istotne problemy moralne i religijne. Świadczy to pośrednio 
o całkowitej oryginalności Dekalogu. 

Swoistym potwierdzeniem Mojżeszowego pochodzenia Dekalogu jest dokładniejsza analiza użytego 
w Dekalogu ‘gatunku literackiego’: formuł prawnych. Wszystkie kodeksy ówczesnej starożytności były 
ujęte w formę kazuistyczną, ukazującą najpierw jakąś sytuację, którą rozwiązuje druga część zdania wa-
runkowego [‘jeśli..., to...’]. Również w Izraelu znano formuły kazuistyczne (np. Pwt 20,16-19). Spoty-
kamy je zwłaszcza w bardzo starożytnym KODEKSIE PRZYMIERZA (Wj 21,2-22,16), który jest swo-
istą adaptacją ówczesnego prawa zwyczajowego babilońskiego. 

Natomiast DEKALOG jest ujęty w formuły apodyktyczne, w których prawodawca zwraca się w 
mowie niezależnej i autorytatywnej wprost do słuchacza, wyrażając zakaz lub nakaz – bez podawania 
uzasadnienia i motywacji i nie ukazując żadnego następstwa w razie nieposłuchania przykazania, czyli 
nie rozwiązując ‘casusu’. 

Formuły takie występują w pierwszym rzędzie w DEKALOGU, ale ponadto również w złorzecze-
niach z Sychem (Pwt 27,15-26), przekazanych z okazji opisu wielkiego Zgromadzenia Narodu w Sy-
chem, gdzie nastąpiło odnowienie Przymierza (Pwt 31,10-13). Formuły apodyktyczne są typową cechą 
prawodawstwa religijnego Izraela, przenikniętego duchem religijnym, wyrażającym wiarę Izraela – w 
przeciwieństwie do formuł kazuistycznych, aplikowanych przez sędziów, które są wyrazem kultury me-
zopotamskiej i kananejskiej. Formuły apodyktyczne są swoistym świadectwem życia raczej na pustyni. 

Odnalezione teksty traktatów hetyckich potwierdzają jedynie fakt, iż zawieranie przymierzy między 
suwerenem a wasalem było wtedy znane, przez co i zawarcie swoistego traktatu-przymierza pomiędzy 
suwerennym Bogiem a narodem Izraelskim było ideą całkiem realną. Szeroki kontekst historyczny uka-
zany w Wj 19-24 oraz Pwt stanowiłby jedynie ramy wydarzenia, w którym mieści się sam Dekalog, ory-
ginalny przekaz Bożych warunków Przymierza zaofiarowanego Izraelowi (Wj 20,1-17; Pwt 5,6-21). 

 
 

§ 7. Wyrocznie Bileama: Lb 24,15-19 



 134 

Tło historyczno-religijne 
Hebrajczycy znajdowali się w drodze z Synaju, zdążając do Ziemi Obietnicy, zmuszeni obejść nie-

gościnny bratni naród Edom i Moab. Rozłożyli się na stepach Moabu na wschód od Morza Martwego i 
Jordanu. Ich pojawienie się wprawiło w panikę m.in. Balaka, króla Moabu, z którym sprzymierzyli się 
Madianici. W poczuciu słabości w obliczu prężnego, zdeterminowanego narodu Hebrajczyków, uciekł 
się Balak do broni ostatecznej: usiłuje wyzwolić śmiercionośną energię zaklętą w złorzeczeniu, które 
miał wygłosić renomowany Bileam, syn Beora, czarnoksiężnik z oddalonego o 700 km Petor nad Eufra-
tem: 

„Rzuć korzystne dla mnie przekleństwo na ten właśnie lud, bo jest potężniejszy ode mnie... 
– Tak uda się, ... że zadamy mu cios... 
– Jestem zaś mocno przekonany, iż ten, na kogo sprowadzisz błogosławieństwo, rozwija się w błogo-
sławieństwie. Natomiast na kogo rzucisz przekleństwo, ten ścigany jest przekleństwem” (Lb 22,5n). 

Balak postąpił zgodnie z przyjętym podówczas zwyczajem, odwołując się do wróżbity. Kasta wróżbitów 
należała do ścisłego grona każdego króla i wojska. Zadaniem wróżbity było zakląć bóstwa własne, by 
przyszły z pomocą, a z drugiej strony zakląć bóstwa nieprzyjaciół, by nie wspomagały przeciwników. 
Wieszczbiarz poznawał ‘wolę’ bóstw poprzez inkubację prorocką w czasie snu, co pozwalało mu wnio-
skować o przychylności względnie nieprzychylności bóstwa. 

Bileam zdawał sobie sprawę, że spełnienie żądań Balaka zależy przede wszystkim od samego Ja-
hwe, Elohim Hebrajczyków, na których miał rzucić złorzeczenie. Po ówczesnym świecie rozeszła się 
nieprawdopodobna wieść o „potężnym ramieniu”, z jakim ów Jahwe wyprowadził z Egiptu swój Lud, 
rażąc wojska i bóstwa egipskie. Bileam wiedział z góry, iż skoro Jahwe okazał się potężniejszym od 
czarnoksiężników i bogów Egiptu, Amorytów i Baszanu, sytuacji tej nie zmienią również bogowie Me-
zopotamscy, ani tym bardziej Moabski Kemosz. 

Ostatecznie wybiera się Bileam wprawdzie w drogę – po kilku poselstwach ze strony Balaka z coraz 
hojniejszymi prezentami. Niemniej niebezpieczeństwo śmierci, w jakim się znalazł, dało mu skuteczną 
naukę, że „nie wolno mu rzucić przekleństwa na ten lud, bo spoczywa na nim błogosławieństwo” (Lb 
22,12) oraz że „ma wygłosić tylko to słowo, z jakim Jahwe zwróci się do niego” (w.35). 

Ogarnięcie wzrokiem obozu Hebrajczyków z kolejnych 4 otaczających ich obóz wzgórz i złożenie 
na nich ofiar w celu przejednania Jahwe, nie tylko nie doprowadziło do zmiany wyjątkowo negatywnego 
nastawienia Boga Izraelitów wobec zamierzenia Balaka, lecz przeciwnie, Elohim Izraela „włożył mu w 
usta słowo” (Lb 23,5), które coraz bardziej jedynie utrwalało spoczęcie błogosławieństwa na tym nie-
bezpiecznym dla Balaka narodzie. Opowiadanie biblijne dodaje, że Bileam, „pozbawiony przez Jahwe 
olbrzymiego honorarium” (Lb 24,11), zemścił się perfidnie tak na Jahwe, jak i na Izraelitach-
Hebrajczykach. Udzielił mianowicie Madianitom rady, by walkę z Izraelem rozegrali na płaszczyźnie 
religijnej: przez wciągnięcie ich do kultu Baala Peoru [bożka-Pana góry Peor], zaprawionego ponętną 
dla ludzkiej ułomności prostytucją sakralną (Lb 25; 31,16). 

Ingerencja Jahwe w sytuacjê wywołan¹ wyst¹pieniami Bileama 
Jeśli uwzględnimy ścisły związek pomiędzy Lb 22-24 a Lb 25 oraz Lb 31, stwierdzimy harmonijny 

obraz Jahwe, objawiającego ówczesnemu Izraelowi siebie i swój zbawczy zamysł. Z jednej strony Ja-
hwe zajmuje określoną postawę wobec usiłowań rzucenia przekleństwa na Izraela, z drugiej zaś walczy 
zazdrośnie o wzajemność swego Ludu. 

Bileam zrozumiał z poczuciem pewności wiary wolę Jahwe: Izrael trwa, i z woli Jahwe ma nadal 
rozwijać się w biosferze błogosławieństwa. Bileam zażądał dla siebie całonocnej inkubacji prorockiej i 
zapowiada książętom Moabu, że będzie mówił tylko to, co mu każe Jahwe (Lb 22,8). We śnie ukazał mu 
się nie jakikolwiek mezopotamski ‘elohim’, lecz „przyszedł” sam Elohim Izraela, zabraniając mu rzuce-
nia złorzeczenia (Lb 22,9), gdyż na Izraelu „spoczywa błogosławieństwo” (w. 12b). W takich okolicz-
nościach: wewnętrznego zmagania się Bileama między ponętną ofertą ze strony króla Moabu, a stanow-
czym NIE ze strony Jahwe, miał miejsce epizod z „oślicą” (Lb 2,22-34), nacechowany głębią refleksji 
teologicznej: „Elohim zawrzał gniewem, że Bileam wybrał się w drogę” (Lb 22,2). Zagrożenie życia do-
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prowadza go do opamiętania. Z ust wyrywa mu się wyznanie: „Zgrzeszyłem” (w. 34); co prawda dale-
kiego od odwrócenia się od złego zamiaru. 

Przeżycie bliskości Jahwe Izraela podziałało na mistrza magii z Petor tak skutecznie, że mimo przy-
krych dla siebie konsekwencji odeszła go chwilowo ochota od sprzeciwienia się grozę budzącemu Elo-
him Izrael (Lb 23,21). Pomimo całkowitego przekreślenia swej wartości w oczach Balaka: jako czarno-
księżnika zdolnego rzucić szczególnie ‘skuteczne’ złorzeczenie, zapewne nie bardzo wiedząc, jak to się 
ostatecznie stało, wygłasza Bileam 4-krotne wyrocznie, które w pełni jedynie potwierdzają biosferę bło-
gosławieństwa, w jakiej Izrael z woli Jahwe się obraca. 

Wyrocznia I (Lb 23,7-10) 

Bileam stwierdza m.in.: 

„Oto!... Pewien naród!... Mieszka odosobniony i nie można zaliczać go do innych ludów” (Lb 23,9). 

Wyrocznia II (Lb 23,18-24) 

Bileam mówi: 

„...Wygłoszę błogosławieństwo, nie wycofam się... 
– Jahwe, jego Elohim, JEST w nim! Króla groźny majestat w nim jest!... 
– Nie znajdzie się wróżby przeciw Jakubowi, ni zaklęcia przeciw Izraelowi! Przeciwnie, w tejże 
chwili zostanie oznajmione – na korzyść Jakuba – i na korzyść Izraela: jaki plan działania realizuje 
EL: 
– Oto naród... – Jak lwica się prostuje! I jakby lew – dźwiga się lud!...” (Lb 23,20.23n). 

Wyrocznia III (Lb 24,3-9) 

Bileama ogarnęło z jasnością oczywistości poczucie pewności, że Jahwe upodobał sobie (Lb 24,1) w 
tym, by Izrael rozwijał się w biosferze błogosławieństwa. Ogarnia go „Duch Elohim” i wygłasza trzecią 
wyrocznię: 

„...O, jak cudne twe namioty, Jakubie!... Drżą przed Jego [Jahwe] potęgą narody, a ramię Jego spo-
czywa nad licznymi ludami... 
– El, On to prowadzi go z Egiptu, tak iż od tej chwili podąża on z żywiołowością niepohamowanego 
bawołu... 
– Przysiadł, położył się jak lew – jak lwica: któż by się ośmielił go sprowokować? 
– Kto na cię sprowadzi błogosławieństwo – niechaj na nim spocznie błogosławieństwo! A kto by rzu-
cił przekleństwo – niechaj będzie przeklęty!” (Lb 24,5.8n). 

Oburzony Balak uważa się za zwolnionego z kontraktu. Wobec tego Bileam zabiera się w drogę po-
wrotną. Ale zwracając się na pożegnanie do Balaka, powiada do niego: „Chodź, chcę ci najpierw jeszcze 
oznajmić, co w TYCH DNIACH lud ten uczyni twojemu ludowi” (Lb 24,14). Wygłasza spontanicznie ko-
lejną wyrocznię. 

Wyrocznia IV (Lb 24,15-19) 

„Ach, widzę! ... Ale nie na ten moment! ... 
Dostrzegam!... Lecz to nie blisko! 
Wówczas zwierzchnią władzę sprawować zacznie konstelacja Gwiazd ‘JAKUBA’ 
i dźwigną się pokolenia Izraela! 
Jakub będzie panował nad swymi wrogami, 
a Izrael rozwinie chwalebnie potęgę” (Lb 24,17-19)! 
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Jahwe w dramatycznej walce o wzajemnoœć Izraela 

Bezpośrednio po wyroczniach Bileama (Lb 22-24) następuje opis apostazji Izraelitów (Lb 25), za-
pewne wspomnienie innego nurtu tradycji o wydarzeniach, jakie rozegrały się w związku z wystąpie-
niami Bileama: 

„Izrael osiedlił się w Szittim. Lud zaczynał zbliżać się do córek Moabu, oddając się z nimi cudzołó-
stwu. Zapraszały one lud do ofiar, jakie składały swoim elohim. W następstwie tego lud jadł i upadał 
na twarz przed ich elohim” (Lb 25,1n). 

Jednym z owych bóstw był Baal Peor’u (Pan góry Peor): 

„Tak to Izrael dał sobie nałożyć jarzmo w służbie Baalowi Peoru. Wskutek tego rozgorzał gniew Ja-
hwe na Izraela” (Lb 25,3). 

Nie ma wątpliwości, że Izraelici dowiedzieli się niebawem o wystąpieniach Bileama i byli zachwy-
ceni cudownym obrotem sprawy. Zamiast przekleństwa, mistrz z Petor potwierdził na przyszłość aż 4-
krotnie biosferę błogosławieństwa Jahwe względem Izraela. Osłabiło to czujność Izraelitów i ich tęży-
znę duchową, doprowadzając Izraelitów nieomal do kompletnej ruiny. Co prawda Bileam ugiął się pod 
przemożną presją Jahwe. Niemniej w swoim wnętrzu pozostał pogańskim czarnoksiężnikiem, przywią-
zanym do intratnego stanowiska. Toteż obmyślił nowy plan działania, by pomścić swą haniebnie spo-
niewieraną godność: mistrza czarów. Poradził Madianitom, by zwabili Izraelitów na kult Baala Peoru, 
który uprawiano na górze, skąd wygłosił ostatnie błogosławieństwo. Wabikiem miały być „uwodziciel-
skie sztuczki” (Lb 25,18) Madianitek i Moabitek: orgiastyczny kult, odbywający się wśród oszołamiają-
cych tańców, dzikich okrzyków i odurzających napojów. 

Występujące w TH wyrażenie „cudzołożyć” oznacza co prawda ‘uprawiać rozpustę’, niemniej w 
pierwszym rzędzie chodzi bez wątpienia o grzech apostazji od Jahwe, lub uprawianie kultu synkrety-
stycznego (Lb 25,1n). 

Wobec tak wytworzonej sytuacji nie mógł pozostać obojętnym sam przede wszystkim Jahwe. Sytu-
acja, w jakiej znalazł się nabyty przez Niego Lud była krytyczna. Piekło zmobilizowało się, by przez 
zdemoralizowanie Izraela udaremnić realizację zbawczego zamysłu Jahwe. Była to zapewne jedna z naj-
groźniejszych prób, na jakie Izrael był wystawiony od chwili Wyjścia z Egiptu. 

Jeden raz więcej okaże się tu ‘doświadczalnie’ (por. KO 14b), czy Jahwe jest istotnie „TYM KTÓ-
RY JEST” (por. Wj 3,14; 6,6; Iz 45,15.17.21n), jako Bóg-Prawda-Wierność. Z konsekwencji odstępstwa 
od Jahwe nie zdawali sobie zrazu być może w pełni sprawy Izraelici, stopniowo dopiero poznający swo-
jego ELOHIM: JAHWEH. Realizował się natomiast z perfidną konsekwencją plan Balaka i Bileama. 
Skutek, jaki miał osiągnąć przez rzucenie czarów i złorzeczenia, został zadowalająco – i ponadobficie 
osiągnięty na innej drodze. Trudno oprzeć się analogii pomiędzy Bileamem a Judaszem: obaj, tak blisko 
ocierający się o Boga-Prawdę, marnie zginęli (Lb 31,8; Mt 27,5). W istocie nie chodziło tu o hegemonię 
polityczną! W grę wchodził Izrael jako Lud Jahwe, który winien był dalej rozwijać się w biosferze prze-
kleństwa. Jahwe nie mógł nie zaingerować. Równocześnie objawił wtedy zarówno światu, jak i Izraelo-
wi, jeszcze doskonalej samego Siebie, by posunąć dalej realizację zbawczej linii względem Izraela. 

Przede wszystkim ujawnił się gniew Jahwe, zwiastun Sądu Jahwe nad grzechem (Lb 25,3). Kry-
tycznym momentem jest zawsze dylemat związany z zachowaniem I-go Przykazania. Jahwe będzie mu-
siał siłą wyrwać (zbawić) swój Lud z ręki nieprzyjaciela! 

Nie obejdzie się bez surowego i sprawiedliwego ukarania winnego Izraela. Sposób wykonania kary 
okryty jest w Biblii, jak zwykle w takich przypadkach, szeregiem niedomówień. Kara jest określona 
charakterystycznymi zwrotami: „rozgorzał gniew Jahwe”, „odwrócić żar gniewu Jahwe” (Lb 25,3n.11), 
„dzień plagi z powodu wydarzenia Peoru” (Lb 25,18), „w obozie srożyła się plaga-uderzenie” (w. 18.8). 
Plaga ustała dopiero po bezkompromisowym wystąpieniu kapłana Pinchasa. Nie zważając na względy 
ludzkie – chodziło o dwoje ludzi z rodu książęcego!, napełniony „taką samą zazdrością co Jahwe” (Lb 
25,11.13), przeszył na wylot księcia Zimri i jego partnerkę Kozbi. Plaga jest określona jeszcze następu-
jąco: 

„Nad Zgromadzeniem Jahwe srożyła się plaga spowodowana nieprzyjaznymi staraniami Madianitek, 
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które za poradą Bileama doprowadziły Izraelitów do niewierności względem Jahwe – odstępstwa od 
Niego w czasie wydarzenia Peoru” (Lb 31,16). 

Niezależnie od tej częściowo być może ‘naturalnej’ kary, Jahwe kazał Mojżeszowi zgromadzić przy-
wódców [lub: winnych?] i poddać ich wyrokowi śmierci, praktykowanemu widocznie w takich wyjąt-
kowych przypadkach poprzez tajemnicze j-q-‘ [wbić na pal? powiesić na drzewie po uprzednim zabi-
ciu!?: Lb 25,4]. 

Obecnie, z perspektywy czasu, trudno nie dostrzec w surowo przeprowadzonej czystce jednej więcej 
zbawczej ingerencji Jahwe w życie młodego wówczas Izraela. Życiodajne Tchnienie Jahwe poruszyło 
małoduszność i brak zdecydowania innych przedstawicieli Ludu, mobilizując w końcu cały Lud Boży, 
który ponownie zwrócił się do Jahwe. Gdy Zimri prowadził do siebie Madianitkę Kozbi na oczach całe-
go ludu, „cała społeczność synów Izraela... płakała” u Wejścia Namiotu Zgromadzenia (Lb 25,6). 
Świadczy to już o skutkach prorockiej interpretacji „nawiedzenia”, za którą nietrudno dostrzec chary-
zmat Mojżesza. Ówczesny Izrael widział zatem w opisanej pladze nie tylko zwyczajne, ‘po świecku’ 
przeżywane nieszczęście, lecz wzniósł się dzięki swym charyzmatycznym przywódcom na płaszczyznę 
religijną. Dostrzegł Jahwe, swojego Elohim, który jest zbyt WIERNY w miłości do Izraela [’âmân], by 
przyglądać się bezczynnie jego wiecznej zgubie. Tylko dlatego Jahwe wyrywa go [wybawia] za wszelką 
cenę ze szpon nieprzyjaciela, by ponownie postawić go na jedynej niewzruszonej SKALE [’émet: coś 
nie-poruszonego], na której panuje pisana mu biosfera błogosławieństwa. 

Po tej ingerencji w łonie samego Izraela, zazdrość Jahwe może zaingerować z kolei w obronie swo-
jego Imienia i Ludu. Mojżesz zrozumiał pod Tchnieniem Ducha Jahwe, że obowiązkiem chwili jest „do-
konać pomsty na Madianitach za synów Izraela” (Lb 31,2n), którzy z ich powodu znaleźli się nad skra-
jem przepaści (Lb 25,17n). W wyniku świętej wojny zostało zabitych 5 królów madianickich, wśród 
nich również ojciec Kozbi, mistrzyni uwodzicielek madianickich i moabskich (Lb 31,8; 25,18). Zabite 
zostały również wszystkie dorosłe niewiasty, które były powodem odstępstwa i zdrady Jahwe ze strony 
Izraelitów (Lb 31,16). Karzące ramię Jahwe dosięgło wreszcie również czarnoksiężnika z Petor – Bile-
ama, który z tragi-konsekwencją poruszył przeciw dziedzictwu Jahwe wszelkie możliwe sprężyny, aż w 
końcu ‘roztrzaskał się’ o Skałę, na której dziedzictwo to było utwierdzone (Lb 31,8; Joz 13,22). 

W pierwszej części omówionych wydarzeń uwydatnia się przede wszystkim rys NIEWZRUSZO-
NEJ WIERNOŚCI-STAŁOŚCI JAHWE, który jest stały w swej PRAWDZIE [’émet] względem raz w 
stosunku do Izraela obranej zbawczej linii. Nic tu nie pomoże Balak, ani przemyślne intrygi Bileama! 

Druga część wydarzeń: porada Bileama, mająca podciąć Izraela u najżywotniejszego korzenia, tj. 
jego wzajemnej wierności w stosunku do Jahwe, daje do zrozumienia ZBAWCZY RYS WIERNOŚCI 
JAHWE względem swego Ludu. Jahwe walczy zazdrośnie o swój Lud, gdy mu grozi klęska. Wtedy 
właśnie okazuje się jako „TEN KTÓRY JEST”. Jahwe nie dozwoli udaremnić swych zbawczych zamie-
rzeń! 

Izrael dowiaduje się przy okazji, że biosfera błogosławieństwa nie jest darem bezwarunkowym! 
Błogosławieństwo Jahwe nie polega na hegemonii politycznej, lecz na czymś znacznie głębszym. Miarą 
jego będzie stała wzajemna wierność względem Jahwe. Krystalizuje się kierunek Bożego Objawienia i 
religijnej świadomości Izraela: „Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie” (Wj 20,3; por. Pwt 6,5). 
Oto WYBAWIENIE Jahwe (por. Wj 6,6n)! 

Bileam w pozostałych Ksiêgach biblijnych 

Wydarzenie o Bileamie wyryło się głęboko w świadomości religijnej Izraela. Charakterystyczne 
jednak, że późniejsze Księgi biblijne nie wspominają ‘proroctwa o gwieździe Jakuba’ (wg Vg: Lb 
24,17), a natomiast wciąż nawiązują do ówczesnej dramatycznej zbawczej SYTUACJI (Oz 9,10; Mi 6,5; 
Joz 13, 22; 22,17; 24,10; Pwt 23,5n; Ne 13,1n; Pwt 4,3n; Ps 106,28nn; 1 Kor 10,8; 2 P 2,15; Jd 11; Ap 
2,14). 

Autorowie biblijni dopatrują się tu przede wszystkim „JAHWE W AKCJI”: jako Elohim żywego i 
wybawiającego, wyrywającego z zagłady, która grozi Ludowi Bożemu. Motywem jest niezmiennie 
WIERNOŚĆ-PRAWDA Jahwe względem Izraela, będąca cała Łaską i Miłością [’émet wâ-chésed]. 
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Wierność Jahwe domaga się wzajemnej wierności w raz dokonanym wyborze Jahwe na Elohim. Od za-
jętej przez Izraela postawy będą zależały konsekwencje: życie lub śmierć, czyli pozostawanie w biosfe-
rze błogosławieństwa czy przekleństwa. Zbawczym był tu nie tyle ‘tekst’ opisanego wydarzenia, co owa 
sytuacja, która stała się krytycznie ‘zbawczą’. Trudne przeżycia tamtych dni pozwoliły poznać Izraelowi 
‘doświadczalnie’, KIM jest Jahwe, CO realizuje, oraz CZEGO oczekuje od swego Ludu. Płynące stąd 
wnioski brzmiały wciąż jednakowo: Jahwe okazał się WTEDY WIERNYM zawartemu z Izraelem 
Przymierzu życia-miłości. Tylko dlatego zaingerował zbawczo względem swego Ludu, wybawiając go 
od totalnej klęski, chociaż musiało się to dokonać poprzez sąd: ‘Dzień JAHWE’! 

Dotykamy ważnego stwierdzenia: CO Izrael sądził o swoich własnych dziejach? W przeciwieństwie 
do innych narodów, Izrael uwrażliwił się – pod szczególnym działaniem Ducha Jahwe – na dostrzeganie 
w swych dziejach ściśle określonej LINII ROZWOJOWEJ. Wyznaczany mu przez historię kierunek jest 
wypadkową przepotężnego zbawczego działania Jahwe, który SŁOWEM i DUCHEM kształtuje Izraela 
na SWÓJ LUD. Działo się to niewątpliwie poprzez prorocką interpretację wydarzeń historycznych. Pro-
rocy odkrywali sens (teologię) zarówno szczególnych interwencji Jahwe, jak i zwyczajnej Opatrzności 
Jahwe, świadomi ponadto misji Izraela jako nosiciela Objawienia. 

Wszystkie przeżycia pomyślne (np. błogosławieństwo, pokój, szczególne interwencje Jahwe, wyj-
ście z Egiptu, ocalenie w aferze Peoru, objęcie Kanaanu) poszerzały horyzonty nadziei, ukazując coraz 
nowe perspektywy zbawczego zamysłu Jahwe. Przeciwnie, wydarzenia niepomyślne stawały się w świa-
domości Izraela groźnym ‘memento’ odnośnie do ‘zazdrości’ Jahwe o siebie i swój Lud. 

Kolejne historyczne realizacje dotychczasowych obietnic nie wyczerpywały jednak nigdy ich total-
nej treści. Były one w zalążku zawsze powszechne i nieograniczone. W ostatecznej perspektywie na-
dzieje ukazywały zawsze wizję triumfu, który musi jakoś przerastać wszelkie zwycięstwa polityczne, a z 
drugiej strony wzmoże napięcie oczekiwania realizacji owych nadziei. 

Szczególną rolę w refleksji w zapisie wyrocznie Bileama nad zbawczą WIERNOŚCIĄ Jahwe od-
grywały niewątpliwie: motyw błogosławieństwa, motyw płodności-żyzności, pokonanie nieprzyjaciół, 
motyw eschatologii oraz Władcy w Izraelu. Według tekstu wyroczni Bileama, wszelkie próby zniszcze-
nia Izraela są z góry skazane na niepowodzenie, gdyż Jahwe realizuje względem Izraela swój transcen-
dentny plan (Lb 23,23n; 24,7-9; 24,17nn.20-24). Już Bileam dostrzegł, chociażby tylko niejasno, że 
istotna rozgrywka pomiędzy Izraelem – a Moabem-Edomem itd., dokonuje się na całkiem innej płasz-
czyźnie; w każdym razie NIE politycznej. Jej punktem wyjścia jest stwierdzenie: „JAHWE, jego ELO-
HIM, JEST w nim” (Lb 23,21b). Tamte narody próbowały targnąć się na ten właśnie, transcendentny 
plan-zamysł Jahwe. 

W miarę upływu dziejów nadawano w Izraelowi tekstowi opowiadania o Bileamie coraz nową in-
terpretację. Usiłowano dopatrzyć się w nim kolejno po sobie następujących, treściowych AKTUALI-
ZACJI. Tekst stawał się odskocznią dla podtrzymywania oczekiwań na być może jeszcze potężniejszą 
interwencję Jahwe na korzyść swego wciąż zagrożonego Ludu. 

Znaczenie mesjañskie Lb 24,17b 
W przyjętym przez nas, zrekonstruowanym TH (tekst hebrajski – różny od masoreckiego: TM – z 

epoki PO Chr.), brak bezpośredniego znaczenia mesjańskiego. Natomiast przekład LXX opiera się w 
pierwszym hemistychu kluczowego w. 17 na tekście podobnym do obecnego TM, podczas gdy w dru-
gim hemistychu odbiega od niego całkowicie: 

LXX – Lb 24,17b: „Wzejdzie gwiazda z Jakuba 
i powstanie Człowiek z Izraela” 

Wszystko wskazuje na to, że w ostatnich wiekach przed Chrystusem nie rozumiano już archaicznych 
form TH. Niezależnie od tego, tekst LXX trzeba by określić jako niemal ‘rewolucyjny’, gdyż przyjmuje 
tu mesjanizm indywidualny [‘Gwiazda z Jakuba; Człowiek z Izraela]. 

Z kolei dzisiejszy TM (tekst masorecki) brzmi następująco: 

TM – Lb 24,17b: „Na drogę [po niebie]” wkracza Gwiazda [sg.] 
pochodząca z Jakuba 
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i powstaje berło [lub: kij-kometa? pokolenie?] z Izraela”. 

Według zrekonstruowanego przez nas TH (tekstu hebrajskiego) pierwotnego – przy czym nie ulega w 
niczym naruszeniu tekst spółgłoskowy – otrzymujemy następujące brzmienie, które tu przyjmujemy: 

TH – Lb 24,17b: „Wówczas zwierzchnią władzę sprawować zacznie 
konstelacja Gwiazd ‘JAKUBA’, 
i dźwigną się pokolenia Izraela”. 

Bileam posłużył się porównaniami zaczerpniętymi z astronomii-astrologii, w której czuł się biegły. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, by Jahwe nie mógł posłużyć się jego poglądami oraz jego wiedzą dla wyraże-
nia swego zbawczego posłannictwa. Posłannictwo to było jednak sformułowane prawdopodobnie bardzo 
ogólnikowo. Bileam stwierdza, że nadchodzi z transcendentną konsekwencją czas, gdy całokształt wła-
dzy przechyli się nieodwołalnie na szalę Izraela. Bileam wyraża to w sposób godny mezopotamskiego 
astrologa: na niebie wkracza władczo konstelacja gwiazd (dosł.: gwiazdy - w pluralis!), które OZNA-
CZAJĄ – zgodnie z poglądami ówczesnych astronomów i astrologów – naród i państwo JAKUBA. 
Chodzi niewątpliwie o planetę JOWISZA – gwiazdę i bóstwo patronalne Babilonu, która zbliża się i 
‘kłania’ pośledniej planecie SATURNOWI, który oznaczał narody ‘zachodu’ w stosunku do Mezopota-
mii – z doprecyzowaniem: naród Hebrajczyków. Dla ówczesnych ludzi było to czymś zgoła nieprawdo-
podobnym! Tę samą myśl wyraża paralelnie drugi stych tego wiersza: „Dźwigną się pokolenia Izraela” 
(Lb 24,17b). 

Na innych miejscach Biblii nie ma nigdzie wzmianki o ‘GWIEŹDZIE JAKUBA’ – poza prawdopo-
dobną aluzją NT do tej wyroczni, w kontekście antologicznego stylu Apokalipsy (Ap 2,16n). ST widział 
w opisie ‘afery Peoru’ zarówno potwierdzenie niezmiennej WIERNOŚCI [’émet] Jahwe w stosunku do 
Izraela, jak i pobudkę do pełnego ZAWIERZENIA Jahwe – jako odpowiedzi wiary na orędzie Jahwe. 
Motywy teologiczne wyroczni Bileama cechują się charakterem dynamicznym: widzimy kolejne prze-
suwanie punktu ciężkości na coraz wznioślejszy aspekt tej samej rzeczywistości – w ramach organicz-
nego rozwoju Objawienia. I tak: 
– Motyw błogosławieństwa ustępuje z biegiem wieków świadomości Przymierza Jahwe z narodem, re-
prezentowanym przez dynastię Dawida. 
– Świadomość zażyłości Jahwe ze swoim Ludem pogłębi się w późniejszej epoce przez odwołanie się 
do obrazów zaczerpniętych z przymierza małżeńskiego. 
– Motyw potomstwa przekształci się w ideę uniwersalizmu. 
– Idea Jahwe jako Króla przemieni się, po załamaniu się monarchii Izraela, w ideę władcy-człowieka, 
który wyjdzie z Izraela jako Mesjasz-Gwiazda, pośrednik wybawienia Izraela od wszelkich nieprzyja-
ciół. 
– Natomiast idea pokonania wrogów ulegnie pogłębieniu i przekształci się w obraz apokaliptycznej wal-
ki pomiędzy Jahwe a ZŁEM, uosobionym w postaci GOGA, którego siedziba mieści się „na krańcach 
Północy” (Lb 24,23b; Ps 48,2n; Za 6,8; Ez 38), tzn. tam, gdzie mieści się ‘Olimp’ mezopotamski: siedli-
sko anty-Jahwizmu. 

Rozbieżności w przekładach są częściowo wynikiem późniejszej nieznajomości archaicznego języka 
hebrajskiego. Z drugiej jednak strony nie można ich traktować jako zmian w pełni dowolnych. Są one 
wynikiem duchowych potrzeb, które narastały w Izraelu za sprawą samego Jahwe, ukazującego nieprze-
czuwane dotąd aspekty siebie jako PRAWDY-WIERNOŚCI. 

Toteż trzeba stwierdzić, że LXX jest ‘znamienną grecką relekturą hebrajskiej Biblii’. Nie mogło się 
to obyć bez udziału określonego autorytetu w łonie samego Ludu Bożego, kierowanego charyzmatycz-
nym Tchnieniem Ducha Jahwe, wiodącego do chwili, gdy „SŁOWO Boże stanie się CIAŁEM”. W tym 
sensie wyrocznia Bileama jest ostatecznie wyrazem nadziei mesjanizmu indywidualnego, pojętego 
oczywiście nawet wtedy w sensie na razie jeszcze dosyć szerokim, chociażby ze względu na brak 
wzmianki o ‘namaszczeniu’ owego ‘oczekiwanego Człowieka’. 

Pierwotny TH był dla Izraela zawsze źródłem i zarazem motywem nadziei soteriologicznych [zbaw-
czych]. Izrael poznawał tu styl Bożego działania, stałą Prawdę-Wierność Jahwe. Wierność ta jest nie-
zmiennie zbawcza, idąc czasem w parze z interwencją w bieg wydarzeń na sposób ‘sądu’. Sąd ten budzi 
jednak nadzieję i pewność ostatecznego wybawienia-wyrwania od wszystkiego, co jest w sensie istot-
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nym ZŁEM. W pełni zrealizuje się to w chwili przyjścia Jezusa Chrystusa. 

     
Część III 

 „Obraz Elohim” 

Teologiczno-biblijne uwagi uzupełniające 
(1993/1997) 

   

 

Biblijne określenie człowieka jako „Sélem ’Elohîm” jest owocem przemyśleń i procesu objawie-
niowego w ramach Tradycji ‘P’ (Kapłańskiej; Rdz 1.5.9). Jej zapis literacki został dokonany być może 
dopiero około połowy 6 w. przed Chr. Niemniej już i Tradycja ‘J’ (Jahwistyczna; Rdz 2-3.4.6-9; itd.), 
której zapis pochodzi być może z 10 w., przekazuje wizję człowieka, odznaczającą się zadziwiającą głę-
bią, która ponadto jest identyczna z wizją Rdz 1, choć wyrażoną innym językiem. 

Wypada zadać sobie trud i ogarnąć całokształt biblijnego rozumienia człowieka w jego godności i 
powołaniu, tak jak go ukazują pierwsze stronice Słowa-Bożego-Pisanego. Wiążą się one nieodwołalnie z 
ostatecznym dopełnieniem Objawienia w Odkupicielu Bożego Obrazu: mężczyzny i niewiasty, tj. w Sy-
nu Bożym i Synu Człowieczym, Jezusie Chrystusie. Religia chrześcijańska nie jest ideologią, ani świa-
topoglądem. Dotyczy bowiem rzeczywistości – tak odnośnie do Boga, jak i człowieka. Człowiek zaś nie 
zrozumie siebie samego, jak tylko w świetle tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. Zapowiedź tej tajemnicy 
musiała być ujawniona w Bogu wiadomy sposób już człowiekowi pierwotnemu: 

„Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy SŁOWA WCIELONEGO. Albo-
wiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy 
Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości – objawia w pełni człowieka samemu 
człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie...” (KDK 22). 

Do biblijnego określenia człowieka jako „Bożego Obrazu” odwołuje się w dzisiejszej dobie w swym 
nauczaniu szczególnie często Jan Paweł II. Pragniemy skorzystać z jego filozoficzno-teologiczno-
biblijnych przemyśleń. Natrafiamy na nie szczególnie w następujących dokumentach: 
„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa” [katecheza śro-
dowa: 1979-1984], Libreria Editrice Vaticana 1986 [skrót: MiN] 
„III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski” (1987), Lublin, 9.VI.: Przemówienie w auli KUL. 
„Redemptor Hominis” – Encyklika 1979. 
„Familiaris Consortio” – Adhortacja 1981. 
„Do Młodych całego świata” – List Apostolski 1985. 
„Dominum et Vivificantem” – Encyklika 1986. 
„Redemptoris Mater” – Encyklika 1987. 
„Mulieris Dignitatem” – List Apostolski 1988. 
„Veritatis Splendor” – Encyklika 1993. 
„List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II” – 1994 
„Evangelium Vitae” – Encyklika 1995. 
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§ 1. Podmiot Przymierza – Partner Absolutu 

Odzwierciedlenie Boga: Miłoœci-¯ycia 

Zakładamy znajomość tego wszystkiego, co zostało powiedziano o człowieku jako ‘Obrazie Bo-
żym’ w poprzedzających rozważaniach na temat egzegezy Gn 1-3. Punktem wyjścia dla szczegółowego 
rozważenia tego dwuczłonowego określenia: „Obraz – ELOHIM” powinna stać się nie tyle trudna do 
bliższego sprecyzowania treść rzeczownika ‘obraz’, ani tym bardziej ‘podobieństwo’, ile raczej po pro-
stu ‘ELOHIM – Bóg’. 

Skoro człowiek jest ze stworzycielskiego dzieła Boga „Sélem ’Elohîm”, znaczy to, że jest on z nie-
należnego uprzywilejowania ‘jakoś’ tym, CZYM, a raczej KIM – JEST sam Jego Prawzór: ELOHIM. 
Chociaż zaś Bóg przerasta ludzkie myślenie, pozwolił On człowiekowi na tyle poznać Siebie samego, 
tzn. objawił mu na tyle SIEBIE oraz swój odkupieńczy ZAMYSŁ, że znacznie łatwiej zrozumieć okre-
ślenie: ‘człowiek OBRAZEM ELOHIM’ – jako swoistego odbicia-odzwierciedlenia tego, CZYM i KIM 
jest sam ELOHIM. A Bóg – to ponad wątpliwość w pierwszym rzędzie: pełnia ŻYCIA, BO – pełnia 
MIŁOŚCI. Lub na odwrót: pełnia MIŁOŚCI – BO pełnia ŻYCIA. 

Jeśli Bóg jest MIŁOŚCIĄ, znaczy to, że jest OSOBĄ – w tym wypadku bez domieszki materii. Bóg 
nie może nie być DUCHEM (J 4,24; por. 2 Kor 3, 17). Jako Bóg-DUCH jest On tak potężną pełnią za-
równo ‘żywego’ ŻYCIA, jak i ‘żywej’ MIŁOŚCI, że z rozradowaniem rozsiewa wokoło iskry życia. 

Bogu nie może jednak nie zależeć na stworzeniu takiej istoty, która by JEMU – Bogu Życia-Miłości 
– nie ‘odpowiadała’. Jeśli Bóg jest MIŁOŚCIĄ, nie może być Nią w znaczeniu jedynie teoretycznym. 
Gdzie jest miłość, jest i oblubieńczość. Skoro Bóg rzeczywiście JEST Miłością, musi On jako pierwszy 
być Oblubieńczością, a konsekwentnie: Ojcostwem-Rodzicielstwem. Człowiek jest stworzony z Bożego 
daru jako rzeczywisty ‘OBRAZ’ tego – takiego Elohim (Boga). Jan Paweł II mówi słusznie: 

„Ukazanie człowieka jako ‘obrazu i podobieństwa Boga’ na samym początku Pisma Świętego posia-
da inne jeszcze znaczenie... Stanowi ono klucz do zrozumienia Objawienia biblijnego jako MOWY 
BOGA o sobie samym. 
– Mówiąc o sobie, zarówno ‘poprzez proroków, jak i przez Syna’ [Hbr 1,1n]..., Bóg przemawia języ-
kiem ludzkim, używa ludzkich pojęć i wyobrażeń. Jeśli ten sposób wyrażania się jest nacechowany 
pewnym antropomorfizmem, to płynie to z faktu, że człowiek jest ‘podobny’ do Boga: stworzony na 
Jego obraz i podobieństwo. Wobec tego zaś – i Bóg jest w jakiejś mierze ‘podobny’ do człowieka; 
może być poznawany przez ludzi na zasadzie tego podobieństwa...” (MuD 8). 

Podmiot Przymierza i partner Absolutu 
Określenie człowieka z Rdz 1 jako „Obrazu Elohim” (Rdz 1,26n; Tradycja P: Kapłańska) jest nie-

zwykle śmiałe – i ryzykowne. Autor biblijny dobrze zabezpieczył poprawność jego rozumienia – po-
przez kontekst i uściślenia dopełniające: człowiek jest tylko ‘na’ Obraz Boga; i ‘jako’ podobieństwo 
Boga (Rdz 1,26n). Być Bożym ‘Obrazem’ nie jest w jego ujęciu roszczeniem, lecz uprzywilejowaniem i 
zobowiązującym wyniesieniem. 
– Taką samą treść tego, kim jest człowiek, ukazuje jednak już też niemal beztroski, pełen antropomorfi-
zmów opis Rdz 2-4 (Tradycja J: Jahwistyczna). Obydwa opisy ukazują taki sam obraz zarówno Boga, 
jak i człowieka. 
– Bóg to ten Ktoś DALEKI, transcendentny, nie zmieszany z materią. A przecież jest to Bóg nieustannie 
BLISKI człowieka: przez swą kondescensję. 
– Człowiek zaś to NIE-Bóg, jest bowiem ‘stworzony’. Składa się z elementów, które same z siebie nie 
nadają się do spojenia: pyłu ziemi; ale i Tchnienia Życia, którego Bóg użyczył mu w sposób szczególnie 
bezpośredni. Tenże człowiek jest jednak wezwany ‘od początku’ do przymierza i sprawozdawczości 
wobec Stworzyciela. Tenże Stworzyciel okaże się po grzechu człowieka natychmiast Odkupicielem. 

Jan Paweł II wyraża tę rzeczywistość z szczególną głębią w swych rozważaniach na temat pierw-
szego człowieka w raju i pierwszego przykazania, z jakim Bóg stanął przed nim. Przykazanie to doty-
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czyło zakazu spożywania owocu z określonego drzewa (Rdz 2,17). Ojciec święty podkreśla: 
„Słowa pierwszego przykazania Boga Jahwe [Rdz 2,16n], które bezpośrednio i wprost mówią o pod-
daństwie i zależności człowieka-stworzenia od Stwórcy, pośrednio ukazują taką właśnie miarę czło-
wieczeństwa: PODMIOT PRZYMIERZA i ‘PARTNER ABSOLUTU’. Człowiek jest sam – to zna-
czy poprzez swoje człowieczeństwo, przez to, kim jest, jest zarazem ukonstytuowany w jedynej, wy-
łącznej i niepowtarzalnej relacji do samego Boga...” (MiN 28). 

Być partnerem aż Boga: Absolutu – świadczy o wyniesieniu do niebywałych wyżyn, które przerastają 
pozostałe stworzenie. Uzdolniony do tego zostaje sam tylko ów ‘pył – myślący’. Stworzyciel wynosi go 
do wysokości Siebie samego, czyniąc go swoim rzeczywistym partnerem. 

Co więcej, Bóg wiąże się z owym partnerem, gdyż proponuje mu Przymierze z sobą. Co prawda 
Rdz 1, a na swój sposób również znacznie wcześniejszy opis Rdz 2-3, nie donoszą wyraźnie o żadnym 
tego rodzaju Przymierzu zawartym bezpośrednio po stworzeniu człowieka. Wzmiankę o pierwszym 
Przymierzu między Bogiem a człowiekiem znajdziemy dopiero na końcu opisu o potopie (Rdz 9,8-17). 
Niemniej sam fakt mówienia z człowiekiem i zobowiązania go do przestrzegania polecenia-przykazania 
jest wyrazem dwustronnego ‘układu’, czyli właśnie przymierza. Bóg nie zmusza do jego zachowania, a 
natomiast prosi z naciskiem i przynagla do jego przestrzegania. Rozumie się, w zamian Bóg spełni naj-
skrytsze ludzkie marzenia, mimo iż i o tym brak tu wyraźnej wzmianki. 

Przykazania nie mogą być przeznaczone dla zwierząt. Zwierzę nie dorasta do przyjęcia przykazania! 
Toteż choć przykazanie zdaje się zrazu nieść ze sobą zależność [Stworzyciel – stworzenie: stworzenie 
‘musi’ słuchać!] i ograniczenie, jest ono ostatecznie świadectwem nie gnębienia człowieka, ani tym bar-
dziej wyżywania się Boga na swym żywym Obrazie, lecz wyrazem jego wyniesienia. W Przykazaniu – 
Bóg ufa i zawierza człowiekowi, budząc jego wzajemność. 

Wezwanie do bycia miłoœci¹: DAREM 

Wyrazem niepowtarzalnej godności i powołania człowieka jako żywego Bożego Obrazu staje się 
fakt, że człowieka nie da się sprowadzić do czegokolwiek, co jest tylko ‘światem’: 

„Człowiek w świetle pierwszych zaraz zdań Biblii nie może być zrozumiany i wytłumaczony do koń-
ca przy pomocy kategorii, których dostarcza ‘świat’: widzialny świat ciał. I to pomimo że sam czło-
wiek również jest ciałem” (MiN 13). 

Właśnie jako ‘ciało’, człowiek jest niezbywalnie jednocześnie ‘Obrazem Elohim’. 

Skoro Stworzyciel zniża się do swego Żywego Obrazu i wchodzi z nim w relację Przymierza, wyła-
nia się samorzutnie pytanie: co właściwie leży u podłoża Bożej decyzji – jako najgłębszy motyw tego, 
że w ogóle przystąpił do stwarzania? Odpowiedź na to jest jednoznaczna. Jeśli Bóg stwarza świat – i 
człowieka w nim, mógł się powodować tylko tym jednym: że sam w sobie jest MIŁOŚCIĄ. Gdyby Bóg 
nie był Miłością, nigdy by czegokolwiek nie stwarzał. Świat istnieje wyłącznie dlatego, że Bóg JEST – 
MIŁOŚCIĄ. ‘Miłość’ zaś nie jest rzeczywistością wieloznaczną, lecz dobrze określoną. W oparciu o 
swoiste podpatrywanie Bożego stylu działania: stwarzania i odkupienia, określa Jan Paweł II ‘miłość’ 
nader chętnie jako bezinteresowny DAR „od osoby do osoby” (KDK 49): 

„W swej najgłębszej rzeczywistości miłość jest istotowo DAREM...” (FC 14). 

Żeby dochodzący ‘dar’: dar-OSOBĘ – przyjąć jako właśnie OSOBĘ-DAR, trzeba samemu być ‘OSO-
BĄ’, czyli człowiekiem. Jan Paweł II podkreśla z naciskiem: 

„Tylko OSOBA może miłować i tylko osoba może być miłowana... Osoba powinna być miłowana, 
bowiem tylko MIŁOŚĆ odpowiada temu, KIM jest OSOBA” (MuD 29).  

Już pierwszy człowiek musiał swoiście ‘wyczuwać’ to, co znalazło następujący zapis na Vaticanum II w 
nawiązaniu do Jedności w MIŁOŚCI Trzech Osób Trójcy Świętej – a miłości u człowieka jako Bożego 
‘Obrazu’: 

„To podobieństwo ukazuje, że człowiek – będąc JEDYNYM na ziemi stworzeniem, którego Bóg 
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chciał DLA NIEGO SAMEGO, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezintere-
sowny DAR z siebie samego”5 (KDK 24; zob. LR 8). 

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej, która zostanie objawiona wyraźnie dopiero w Jezusie Chrystu-
sie w Nowym Testamencie, nie może być w swej najgłębszej istocie czym innym, jak niepojętą i niedo-
ścigłą Komunią Osób. W ramach tej Komunii – jedna Boża Osoba jest w swej całkowitości bezintere-
sownym DAREM dla pozostałych Dwóch Osób; i na odwrót. Bóg jest w swym wewnętrznym Życiu 
jednym wielkim Byciem-‘DLA’ – swych dla siebie wzajemnie ‘będących-żyjących’ Osób. Człowiek zaś 
jest żywym ‘Obrazem’ Tego, Takiego Boga. Toteż i on jest stworzony i wezwany do bycia całą totalno-
ścią swego bytu nieustannym ‘dla’. Zarówno w stosunku do swego Stworzyciela, jak i innych ludzi, któ-
rzy także są żywym Obrazem Elohim. 

Nierozumne stworzenie nie ma szans pojąć faktu swego zaistnienia względnie nie-zaistnienia. Tym 
bardziej zaś pozostałe stworzenie nie jest zdolne odwzajemnić się Bogu z tego tytułu. Uzdolniony do te-
go zostaje sam tylko człowiek: bo OSOBA. Tylko on potrafi uświadomić sobie, że mógł nie zaistnieć – 
a przecież JEST! Został bowiem ‘obdarowany’: tym, że JEST, oraz tym CZYM jest. Jeśli będzie miał 
nieco dobrej woli, nie będzie mógł nie dostrzec za łańcuchem wielu ogniw pośrednich – Darowującego 
mu siebie tego Pierwszego: Boga. Ten zaś, jeśli stworzył, to właśnie dlatego, że ukochał! Zanim jeszcze 
człowiek zaistniał: 

„My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam PIERWSZY nas umiłował” (1 J 4,19; por. w. 10). 

A ponadto – ulubiona przez Jana Pawła II wypowiedź Jeremiasza: 
„ZANIM ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię; nim przyszedłeś na świat, poświęciłem 
cię...” (Jr 1,5; zob. LR 9); 

oraz: 
„W NIM bowiem wybrał nas PRZED założeniem świata...” Ef 1,4; itd.). 

Obdarowanie darem zaistnienia 
Jan Paweł II słusznie podkreśla, że ‘dar’, czyli miłość rozumiana jako bycie/życie-‘dla’ (por. MuD 

10) nie może być skierowany w próżnię. A że tylko „osoba może miłować” i „być miłowana” (MuD 
29), stworzycielska Boża miłość kieruje się nie do pozostałego stworzenia, lecz do swego żywego Obra-
zu – mężczyzny i niewiasty: 

„..Pojęcie ‘obdarowania’ nie może być odniesione do nicości. Wskazuje ono na obdarowującego i 
obdarowanego oraz na relację, jaka pomiędzy nimi powstaje. Otóż relacja ta wyłania się w opisie 
stworzenia wraz z człowiekiem. 
– O tej to relacji mówi przede wszystkim zwrot: ‘stworzył Bóg człowieka, na obraz Boży go stworzy-
ł’ [Rdz 1,27]. W całym opisie stworzenia świata widzialnego obdarowanie ma sens tylko ze względu 
na człowieka. O nim tylko w całym dziele stworzenia należy myśleć jako o obdarowanym: świat wi-
dzialny jest stworzony ‘dla niego’. Tekst Kapłański [= P: Rdz 1] daje wystarczające podstawy do ta-
kiego właśnie rozumienia i takiej interpretacji: stworzenie jest obdarowaniem, PONIEWAŻ znalazł 
się w nim CZŁOWIEK, który jako ‘Obraz Boży’ zdolny jest zidentyfikować sam sens DARU w po-
wołaniu z nicości do istnienia. I zdolny jest odpowiedzieć Stwórcy językiem tej identyfikacji” (MiN 
56n). 

Za Ojcem świętym uznajemy sam fakt wywołania z nie-istnienia do istnienia – za obdarowanie DAREM 
najbardziej radykalnym, bo w sensie absolutnym nie należnym. Zaistnienie jest po prostu DAREM. 
Oczywiście Boga-Miłości: 

„Dlatego stworzenie jako działanie Boże oznacza nie tylko powołanie do istnienia z nicości i ustano-
wienie bytu świata i człowieka w świecie, oznacza ono zarazem... OBDAROWANIE – i to obdaro-
wanie PODSTAWOWE i ‘RADYKALNE’, czyli wychodzące właśnie od nicości” (MiN 56). 

 
5 „..hominem, qui in terris sola creatura est, quam Deus propter seipsam voluerit, plene seipsum invenire non posse nisi 

per sincerum sui ipsius donum” (KDK 24). 
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Umiłowany ‘dla niego samego’ 
Rozumiemy lepiej zrazu niełatwe do rozszyfrowania, przytoczone już określenie Soboru: 

„...Człowiek będąc JEDYNYM na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał DLA NIEGO SAMEGO, 
nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny DAR z siebie samego” 
(KDK 24). 
Wyrażoną w tej wypowiedzi treść musiał rozumieć-wyczuwać na swój sposób już pierwszy czło-

wiek. Mianowicie cały potężny wszechświat nie jest ‘chciany-zamierzony’ przez Boga ‘dla niego same-
go’ [dla tego świata-kosmosu]. Kosmos jest zamierzony-stworzony jedynie instrumentalnie [narzędnie]: 
jako cel pośredni, dla osiągnięcia dzięki niemu innego, godniejszego dobra. Tym stworzeniem jedynie i 
właściwie chcianym-zamierzonym-ukochanym jest CZŁOWIEK; i tylko człowiek. Świat zostaje stwo-
rzony jedynie ze względu na tego naprawdę oczekiwanego: żywego Obrazu Elohim – mężczyznę i ko-
bietę. Kosmos i ziemia stanie się dla tego ‘chcianego dla niego samego’ [= człowieka] jedynie ‘gniaz-
dem-domem’, w którym Boży Obraz będzie mógł mieszkać i się rozwijać. Rodzice – a przedtem Bóg – 
przygotowują dla potomstwa najpierw gniazdo – dom. Taka będzie rola kosmosu: domu dla człowieka. 

Natomiast tylko człowiek będzie podniesiony do wysokości „podmiotu Przymierza, i partnera Abso-
lutu” (MiN 28)! Bo tylko on będzie zdolny OSOBĘ-Dar Boga-Miłości przyjąć, zaakceptować tę OSO-
BĘ-DAR (tutaj: Boga darowującego siebie), dokonać ‘wymiany daru’ (MiN 72) – i tę Jego Miłość, wy-
rażającą się względem niego począwszy od daru najbardziej podstawowego: obdarowania istnieniem – 
odwzajemnić. 

Promieniowanie radoœci¹ miłowania 
W prostej konsekwencji tak odwzajemnionej ‘miłości na MIŁOŚĆ’ wyzwoli się u Bożego Obrazu 

swoiste ‘promieniowanie miłości’, tzn. życie w biosferze Łaski i Bożego szâlôm-POKOJU: 
„Cała... rzeczywistość daru i obdarowania jako konstytutywna treść tajemnicy stworzenia potwierdza 
zawarte w tej tajemnicy promieniowanie miłości. Tylko miłość stwarza dobro i tylko ona pozwala się 
ostatecznie dostrzec poprzez wszystkie jego wymiary i profile w stworzeniu, a zwłaszcza w człowie-
ku. Jej obecność jest niejako ostatecznym wynikiem całej hermeneutyki daru...” (MiN 65). 

Co prawda ani Rdz 1, ani Rdz 2-3 nie wymieniają wyraźnie słowa ‘MIŁOŚĆ’ u Boga jako najgłęb-
szego niejako motywu, który by Go skłonił do dzieła stwarzania6. Dopiero Nowy Testament mówi o 
Bogu wyraźnie: „..bo Bóg JEST – MIŁOŚCIĄ” (1 J 4,8.16). Niemniej opis Boga jako stwarzającego z 
Rdz 1, a na swój sposób Rdz 2n – ukazują Boga jako niejako ‘rozradowanego’ stwarzaniem. Zwraca na 
to uwagę Jan Paweł II: 

„Wprawdzie tego słowa [‘Bóg jest MIŁOŚCIĄ’] nie znajdujemy w samym opisie stworzenia, nie-
mniej opis ów wielokrotnie powtarza ‘widział Bóg, że było dobre... że było bardzo dobre’ [Rdz 
1,4.10.12.18.21.25.31]. Poprzez te słowa odsłania się droga do miłości jako Boskiego motywu stwo-
rzenia, jako jego źródła, które bije w Bogu samym, tylko miłość bowiem daje początek dobru, i radu-
je się dobrem [por. 1 Kor 13,6 i cały rozdz.]” (MiN 56). 

Na swój sposób sformułuje to wyraźnie w ostatniej Księdze ST autor Księgi Mądrości: 
„Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś 
w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. 
Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? 
Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? 
Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko TWOJE, Panie, MIŁOŚNIKU ŻYCIA!” (Mdr 11,24nn). 

A przecież jedynie człowiek, żywy Boży Obraz na świecie, jest tym właściwie chcianym-
zamierzonym-ukochanym. Znajdzie to wieloraki wyraz w Słowie-Bożym-Pisanym. Np.: 

„Ja [MĄDROŚĆ; z perspektywy NT: SŁOWO Boże, Druga Osoba Trójcy] 
byłam przy Nim mistrzynią, 

                                                 
6
. Bóg nie może się kierować ‘motywem’ jakoby rzeczywistością istniejącą ‘poza Nim’. On Sam jako OSOBA-MIŁOŚC, 

jest dla Siebie ‘motywem’. BO właśnie JEST – MIŁOŚCIĄ-Darem. 
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rozkoszą Jego dzień po dniu, 
cały czas igrając przed Nim, 
igrając na okręgu ziemi, 
znajdując radość przy synach ludzkich” (Prz 8,30n). 

Do tej Bożej swoistej ‘radości-w-miłości’ przy ‘synach ludzkich’ nawiąże Psalmista, czyniąc niedwu-
znaczną aluzję do treści Rdz 1 oraz Rdz 2n: 

„Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców [tj. nie ręki nawet!]... 
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, 
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy...” (Ps 8,4-7; zob. LR 10). 

Tym głębiej i z większym zdumieniem wyraża się o Bożym zadawaniu się ze swym żywym Obra-
zem nurt objawieniowy Proroków. Prorocy chętnie wyrażają się o człowieku, tj. o Ludzie Bożym, jako o 
‘Córze Jeruzalem’ (np. Iz 1,8; Jr 14,17; Lm 2,13; itd.). Sam zaś Bóg nie żenuje się mówić o sobie jako 
Małżonku-Oblubieńcu tej ‘swojej’, tj. o człowieku jako mężczyźnie i niewieście: 

„Nie lękaj się, bo już się NIE ZAWSTYDZISZ [że Mąż nie zbliża się do ciebie za karę cudzołóstwa, 
tj. grzechy przeciw Przykazaniu I], 

nie wstydź się, bo już nie doznasz POHAŃBIENIA [nie-zbliżanie się Męża do żony, za jej cudzołó-
stwa]. 

Raczej zapomnisz o WSTYDZIE TWEJ MŁODOŚCI [brak potomstwa: kara za zdrady małżeńskie, 
apostazję od Jahwe], 

i nie wspomnisz już HAŃBY TWEGO WDOWIEŃSTWA [pozornego: poprzednie grzechy apostazji 
do innych bogów]. 

Bo MAŁŻONKIEM twoim jest twój STWORZYCIEL [Bóg przedstawia siebie jako Małżonka swe-
go Ludu], 

któremu na Imię – PAN ZASTĘPÓW; 
ODKUPICIELEM twoim – Święty Izraela, 
nazywają Go BOGIEM całej ziemi” (Iz 54,4n; por. 62,1-5; itd.). 

Rozumiemy: język biblijny wyraża się o Bogu na zasadzie niezwykle śmiałej analogii: językiem 
przenośnym. A przecież nawiązuje do rzeczywistości nie złudnej: 

„Język Biblii jest dostatecznie precyzyjny, ażeby zaznaczyć granice ‘podobieństwa’, granice ‘analo-
gii’. Istotnie objawienie biblijne potwierdza, iż prawdziwe jest ‘podobieństwo’ człowieka do Boga, a 
jeszcze bardziej istotowo prawdziwe jest ‘nie-podobieństwo’, jakie dzieli całe stworzenie od Stwór-
cy...” (MuD 8). 

„Skoro człowiek – mężczyzna i kobieta – został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, zatem Bóg 
może mówić o sobie... językiem istotowo ludzkim: wyraz miłości Boga jest ‘ludzki’, ale miłość sama 
jest BOSKA. Jako miłość Boska ma ona charakter ‘Po BOŻEMU’ oblubieńczy nawet wówczas, gdy 
zostaje wyrażona przez podobieństwo miłości mężczyzny do kobiety...” (MuD 23). 

Gdzie zaś panuje miłość, jest i przymierze: wspólnota miłości i życia. Tam i Przykazanie – ‘nie boli’: 

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie... Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje 
brzemię lekkie” (Mt 11,30). 

„Albowiem miłość względem Boga 
polega na spełnianiu Jego przykazań, 
a przykazania Jego nie są ciężkie” (1 J 5,3; por. J 14,21.23; por. VSp 85.87.95.119; itd.). 
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§ 2. Niezbywalne uposażenie Bożego Obrazu 

Samoœwiadomoœć – samostanowienie – odpowiedzialnoœć 
Biblijny opis pierwszego człowieka nie ma charakteru wykładu na temat jego istoty w znaczeniu fi-

lozoficzno-teologiczno-antropologicznym. Mimo to niewątpliwie wolno podejmować próby wniknięcia 
umysłem rozróżniającym w zasadnicze elementy biblijnej wizji człowieka. 

Przesłanki wiary dają ufną pewność (por. KO 1), że wyniki nauk szczegółowych o człowieku [pale-
ontologii, etnologii, biologii itd.] nie są w stanie podważyć w czymkolwiek tego, co Prawda Objawienia 
gwarantuje w odniesieniu do człowieka jako ‘Obrazu Elohim’. Niezależnie od przyjmowania czy nie-
przyjmowania ewolucjonizmu w biologii, z człowiekiem mamy do czynienia dopiero i jedynie wtedy, 
gdy dana istota (chociażby co do ciała była spokrewniona z formami niższymi, albo nawet z nich ‘się 
rozwinęła’) zdolna jest poznać [umysłem-rozumem] Boga, zająć stanowisko wobec Niego [wola], i po-
dejmować wielowymiarową odpowiedzialność sprawozdawczą [wobec Boga, siebie, otoczenia]. Uzdol-
nienia te nie muszą być uaktywnione w danym momencie [człowiek nieprzytomny; śpiący; w stadium 
embrionalnym]. Chodzi o podstawowe wyposażenie natury człowieka jako człowieka. 

Biblijny opis ukazuje pierwszego człowieka (Rdz 2-3) jako zdolnego do rozmawiania ze swoim 
Stworzycielem. Tym samym człowiek musiał być w stanie zrozumieć w ogóle Boga. Człowiek jest wi-
docznie wyposażony we władzę duchową, którą nazywamy: rozum-umysł. 
– Bóg zwraca się jednak już do pierwszego człowieka ze sprecyzowanym poleceniem-przykazaniem. 
Odwołuje się zatem do jego woli, która tym samym nie może nie być ‘wolna’. 
– W konsekwencji zaś dokonanego, tragicznego w skutkach, a przecież wolnego wyboru, Bóg pojawia 
się natychmiast na ‘pobojowisku’ człowieka, który nie zdał egzaminu ze swej wielkości-godności. Bóg 
pociąga człowieka do odpowiedzialności sprawozdawczej, z której musiał zdawać sobie sprawę przed 
dokonanym wyborem. 

Duch kształtuj¹cy ciało 
Jeszcze bardziej ‘pierwotnie’ jest człowiek współprzenikającym się, nierozdzielną jedność stano-

wiącym ciałem-duchem naraz. Pierwszy człowiek zdawał sobie z tego sprawę, chociażby się nad tym 
nie zastanawiał. Taką jest rzeczywistość bycia-człowiekiem. Dopiero jako jednocześnie CIAŁO-DUCH, 
jest dana istota CZŁOWIEKIEM, godną swego wysokiego stanowiska wobec całego wszechświata. 
Wymienione trzy komponenty można by przedstawić graficznie: 

O tożsamości, wielkości i godności wszystkiego, co 
właściwe jest człowiekowi, rozstrzyga oczywiście nie 
ciało, lecz duch. Język hebrajski używa w tym wypadku 
określenia: rûah [duch: wewnętrzne źródło energii], 
względnie w innych okolicznościach: néfesz [życie-
dusza, duch-tchnienie]. Odkupiciel człowieka wypowie 
się kiedyś znamiennie: „DUCH daje życie; ciało na nic 
się nie przyda” (J 6,63). Jan Paweł II dopowie do tych 
słów: 

„Słowa te – wbrew pozorom – wyrażają właśnie naj-
wyższą afirmację człowieka: ciała, które ożywia 
Duch!” (RH 18). 

Ojciec święty nawiązuje tu do Ducha Świętego. On to 
sprawia, że człowiek staje się świątynią Bożą, jeśli tylko 

żywy Boży Obraz – Bogu na to ‘pozwoli’ (1 Kor 3,16n; 6,19). Papież wypisuje tu rzeczownik ‘Duch’ od 
dużej litery: „...ciało, które ożywia Duch [Święty]”. Takie jest niezbywalne wezwanie każdego człowie-
ka: być i pozostawać Świątynią Trójjedynego. Wezwanie to dotyczy niezmiennie każdego człowieka ja-
ko takiego, niezależnie od chwili jego pojawienia się na ziemi. Mimo iż o tajemnicy Ducha Świętego 

 

      
         
     



 147

dowiedział się człowiek wyraźnie dopiero w okresie pełni Objawienia. 
Pomijając jednak sprawę Łaski, czynnikiem przesądzającym o wielkości i godności człowieka wo-

bec całego pozostałego stworzenia na poziomie podstawowego uposażenia ludzkiej natury jest to, że 
ciało jego jest przesycone i kształtowane nieśmiertelną duszą: ludzkim duchem. Wiele działań człowie-
ka jest podobnych do działań występujących również u zwierząt. Czyny człowieka jako człowieka ce-
chują się znamieniem niedościgłej dla innych istot wielkości dzięki temu, że je spełnia on: CZŁOWIEK. 

Autor biblijny, a wcześniej pierwszy człowiek, nie znajdował – a chyba nawet nie szukał – stosow-
nego określenia dla wyczerpującego określenia siebie samego. Niemniej już pierwszy człowiek prawi-
dłowo oceniał swoją odmienność i niepowtarzalność w obliczu wszelkich innych istnień. My posługu-
jemy się dla nazwania owej podstawy ‘inności’ człowieka określeniem: osoba. Godność ludzkiej osoby 
wyrasta z faktu, że człowiecze „ciało i krew” (Mt 16,17) jest „formowane przez nieśmiertelnego ducha” 
(FC 11). Dopiero obie te wielkości razem wzięte: ciało i duch-dusza naraz tworzą naturę człowieka, 
trwałe źródło działań, które niezmiennie się współprzenikają i w swej nierozdzielnej całości wzajemnie 
się przesycają. 

Do tej przedziwnej jedności człowieczego ciała i ducha raz po raz nawiązuje Jan Paweł II. Oto jedna 
z jego zwięzłych, rzeczowych wypowiedzi: 

„Człowiek jako DUCH UCIELEŚNIONY, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało for-
mowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej 
całości” (FC 11; zob. też tamże, 32; VSp 48nn; itd.). 

Ojciec święty mówi tu nie tylko o ciele i duchu jako składających się na naturę CZŁOWIEKA, ale 
uświadamia ponadto niezbywalne wezwanie tegoż człowieka do ‘miłości’, czyli do życia-‘dla’: dla Boga 
oraz dla bliźnich. W tej chwili chodzi o samą tylko jedność owych dwóch komponentów, zdawać by się 
mogło niemożliwych do harmonijnego stopienia. 

Nie wchodzimy również w zagadnienie nieśmiertelności duszy – i ostatecznie samego w ogóle 
człowieka. Można by tylko stwierdzić, że już pierwszy człowiek musiał zdawać sobie sprawę (chociaż-
by nawet nie próbował nazwać tego po imieniu), że jest wezwany do życia – WIECZNEGO! Bóg byłby 
niepoważny, gdyby człowieka ‘chciał’, tzn. stworzył-umiłował – ‘dla niego samego’ i związał się z nim 
Przymierzem wspólnoty życia i miłości, a jednocześnie by go unicestwił w chwili jego śmierci! Boża 
stworzycielska miłość jest ‘od początku’ potężniejsza od śmierci biologicznej. Śmierć nie może stwa-
rzać Bogu przeszkody w realizowaniu odwiecznego zamysłu: związania się ze swym żywym Obrazem: 
mężczyzną i niewiastą, w życiu-na-zawsze! Miłość naprawdę nie zna końca! Bo MIŁOŚĆ to Bóg-
Miłość. Pierwszy człowiek, chociażby epoki kamienia łupanego lub jeszcze wcześniejszej, nie byłby so-
bą, gdyby mu to nie było objawione. I gdyby tego na swój sposób, chociażby pre-logiczny, nie zrozu-
miał. Jednocześnie zaś Bóg musiał mu ten właśnie aspekt jego wezwań zagwarantować pewnością Sie-
bie jako PRAWDY. 

O wielkości i godności człowieka decyduje więc jego DUCH: jego nieśmiertelna DUSZA. A ta jest 
niezniszczalnie i niezbywalnie wyposażona w swe podstawowe władze: rozum i wolę. Musiał to rozu-
mieć, lub chociażby tylko instynktownie wyczuwać [swoistym ‘wyczuciem wiary’: sensu fidei] już 
pierwszy człowiek. ‘Wypadkową’ zaś rozumu i woli jest zawsze trzeci niezbywalny komponent czło-
wieczej natury, jak ją przeżywał już ‘od początku’ pierwszy człowiek: zdolność odpowiadania za swoje 
czyny i poczytalność za nie. 

Samoœwiadomoœć odpowiedzialna 
‘ROZUM’, również już pierwszego człowieka, wyraża się w swej niespożytej dynamice ciągłego 

poszukiwania PRAWDY. Będzie on niespokojny, dopóki jej nie znajdzie i w niej nie spocznie. Tą swoją 
cechą człowiek radykalnie przerasta wszelkie możliwości materii jako materii oraz świata zwierząt. 
Zdolność rozumienia i rozumowania-myślenia, którą od początku przeżywał również już pierwszy czło-
wiek, nie przysługuje żadnemu ze stworzeń – poza samym człowiekiem. Zdolność ta jest jednym z źró-
deł transcendencji człowieka w zestawieniu z formami życia niższymi od niego. 

Jednym z najszczytniejszych przejawów otwierania się na prawdę jest samoświadomość. Polega ona 
na uświadamianiu sobie swojego własnego ‘ja’, tj. siebie samego – wraz z wyrastającym stąd poczuciem 
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swojej podmiotowości. Człowiek zdaje sobie swym rozumem sprawę, że wszystko inne poza nim to je-
dynie przedmioty, chociażby nawet żywe. Z drugiej strony człowiek ten przeżywa siebie samego w spo-
sób uświadomiony dzięki uzdolnieniu do samoświadomości. Jej świadectwem – już też u pierwszego 
człowieka – jest przedziwna zdolność podejmowania introspekcji, tzn. dokonywania bilansu swych ści-
śle wewnętrznych myśli i zajmowanych postaw. Językiem teologii nazywamy zdolność oceniania siebie 
samego ‘od wewnątrz’ mianem zdolności dokonywania ‘rachunku sumienia’. Do czegoś podobnego nie 
dorasta żadne zwierzę. I chociażby z tego powodu, żadne Przykazanie Boże nie jest przeznaczone dla 
zwierząt, a jedynie dla człowieka: samoświadomego. 

‘WOLA’. To kolejny komponent ludzkiego ducha: jego nieśmiertelnej duszy. Wola poszukuje, a po-
tem realizuje wielorakie dobro. Chce móc sama decydować się na to, co jej podsuwa rozum. Taki jest 
wrodzony, właściwy jej dynamizm: wola nie znosi zewnętrznego przymusu. Chce pozostawać za wszel-
ką cenę wolna w charakteryzującym ją dynamizmie. Mocą tegoż dynamizmu, wola może dokonywać 
wyborów: za działaniem lub nie-działaniem; wybierać pomiędzy jednym a drugim dobrem. Co więcej, 
wola ma nawet możność dokonywania wyboru przeciwnego dobru. Jan Paweł II chętnie określa wolną 
wolę jako władzę samostanowienia: zdążania do dobra takiego, jakie jej samej się podoba. 

Ostatecznym sensem owej ‘wolności woli’ nie jest zapewne sianie wokoło zgrozy dla potwierdzenia 
swego skrajnie przeżywanego ‘ja’ – jako ‘egoizmu dla egoizmu’. Już pierwszy człowiek wyczuwał za-
sadniczy sens tego, po co został wyposażony w ryzykowne uzdolnienie, któremu na imię: wolna wola. 
Nie jest ona celem sama dla siebie. Jej najgłębszym sensem jest służba celowi znacznie szlachetniej-
szemu: żeby z własnego wyboru stawać się ‘darem-dla’ innych, czyli żeby mogła pojawić się MIŁOŚĆ. 
Bo dla zaistnienia miłości potrzebna jest przestrzeń wolności. Pierwszy człowiek dobrze wiedział, że 
otrzymał wolność PO TO, żeby móc KOCHAĆ. Innymi słowy, miłość jest ostatecznym celem daru wol-
ności. Osobą-DAREM nie można być z musu. Nie będzie mowy o miłości, gdy ‘miłowanie’ będzie 
gwałtem zadanym wolnej woli. Zamiast miłości pojawiłaby się upokarzająca i znienawidzona niewola. 
Miłość-DAR jest zbyt godna, by można ją było pogodzić z przymusem niewoli. 

Z opowiadania biblijnego o pierwszym człowieku wynika niedwuznacznie, że zdawał on sobie do-
brze sprawę ze swego wyposażenia w tę ryzykowną zdolność. Jest on świadom tego, że może nawet 
sprzeciwić się swemu Stworzycielowi. Mianowicie Bóg wpisał w jego serce prawo moralne naturalne 
oraz zdolność rozróżniania tego, co jest dobrem, a co złem. Człowiek wiedział, że swoją wolną wolą bę-
dzie mógł nadużyć tego daru. Wiedział też, że Stworzyciel obdarzył go darem wolności nie po to, by 
dopuszczał się tego, co jest „złem w oczach Bożych” (np. 1 Sm 15,19; Ps 51,6; Iz 65,12; 66.4; Jr 7,30), 
lecz by z własnej woli ukochał dobro i tak umacniał swoje Przymierze ze Stworzycielem. Wiedział też z 
kolei, że wszelki wybór w kierunku „zła w oczach Bożych” zwróci się jako ‘zło’ przede wszystkim 
przeciw niemu samemu. 

Swoistą wypadkową omówionych dwóch władz ducha: rozumu [samoświadomości] i wolnej woli 
[samostanowienia] jest trzeci komponent człowieczej natury: równie niezbywalne uzdolnienie odpowia-
dania za swoje czyny. Nikt i nic nie zdoła przekreślić tego przymiotu, jakim obdarzony zostaje każdy 
człowiek bez wyjątku. Należy on do podstawowego uposażenia człowieka jako żywego Obrazu Elohim. 

Już pierwszy człowiek zdał sobie sprawę, że omówionych trzech komponentów nie potrafi się wy-
zbyć. Jest też świadom tego, że daremne byłoby ignorowanie zdolności odpowiadania za swe czyny. 
Wszystkie te trzy uzdolnienia: samoświadomość – samostanowienie – odpowiedzialność, przychodzą na 
niego jako dar Bożej Dobroci, albo raczej: Bożego zawierzenia swemu żywemu Obrazowi. Uzdolnienia 
te przesądzają o tym, że człowiek jest osobą – i konsekwentnie: BOŻYM OBRAZEM. I że jako taki jest 
od początku wezwany do odpowiedzialności sprawozdawczej, z której nikt i nic go nie zwolni. 

Transcendencja człowieka w poszukiwaniu prawdy 

Ojciec święty Jan Paweł II często wraca do przedstawionych tu myśli. Oto kilka urywków z jego 
znamiennego przemówienia, wygłoszonego podczas III Pielgrzymki do Ojczyzny w auli KUL: 

„..Podmiotowość rodzi się z samej natury bytu osobowego: odpowiada w pierwszym rzędzie godno-
ści ludzkiej osoby. Jest tej godności potwierdzeniem, sprawdzianem – i zarazem wymogiem, zarówno 
w życiu osobistym, jak zbiorowym...” (Lublin, 9.VI.1987 r., p. 4). 
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Ojciec święty wskazuje na wewnętrzną więź ludzkiej podmiotowości jako świadectwa i wyrazu ludz-
kiego bytu, czyli człowieka jako osoby. Odsyła zarazem do Słowa-Bożego-Pisanego jako źródła, gwa-
rantującego pewność w prawidłowym odczytaniu ludzkiej godności i podmiotowości. Powiada, zwraca-
jąc się do przedstawicieli świata nauki: 

„Pozwólcie, że przytoczę w tym miejscu tekst biblijny. Nie posiada on zapewne wartości z punktu 
widzenia założeń i metod wiedzy empirycznej. Posiada natomiast znaczenie symboliczne. Wiemy, że 
‘symbol’ znaczy tyle, co znak zbieżności, spotkania i przystawania do siebie danych elementów...” 
(p. 5). 

Po przytoczeniu biblijnego opisu o utworzeniu pierwszego człowieka „z pyłu” oraz sceny, według której 
człowiek nadawał nazwy przechodzącym przed nim zwierzętom (Rdz 2,7.19n), Jan Paweł II kontynuuje: 

„Powyższy tekst zdaje się posiadać niesłychane znaczenie ‘symboliczne’. Co więcej, poniekąd trafia 
do samych korzeni problemu ‘miejsca człowieka we wszechświecie’. Można by też powiedzieć, że 
stanowi jakiś wyraz zbieżności tego wszystkiego, co kryją w sobie dociekania prowadzone metodami 
nauk empirycznych. Wszystkie wszakże, szukając możliwie pierwotnych śladów człowieka, równo-
cześnie kierują się jakimś podstawowym pojęciem człowieka. Posiadają elementarną odpowiedź 
przynajmniej na pytanie: czym człowiek różni się od innych istot w widzialnym kosmosie” (p.5). 

Papież Wojtyła drąży pojawiające się zagadnienie coraz dalej: 

 „Człowiek ‘od początku’ odróżnia się od całego widzialnego wszechświata, a w szczególności od 
świata istot poniekąd sobie najbliższych” (p. 5). 

Ojciec święty nawiązuje tu do świata zwierząt i teorii ewolucjonizmu, według której człowiek wywodzi 
się [być może] od istot ‘człekokształtnych’: 

„Wszystkie one [istoty najbliższe człowieka, np. małpy] są dla niego przedmiotem. On sam pozostaje 
wśród nich podmiotem. Ta sama Księga Rodzaju mówi o człowieku jako istocie stworzonej na OB-
RAZ BOGA i Jego PODOBIEŃSTWO. 
– Co więcej, w świetle powyższego tekstu jest równocześnie jasne, że owa podmiotowość człowieka 
łączy się w sposób podstawowy z POZNANIEM. Człowiek jest podmiotem wśród świata przedmio-
tów dlatego, że jest zdolny poznawczo obiektywizować wszystko, co go otacza. Dlatego, że przez 
swój umysł zwrócony jest ‘z natury’ ku PRAWDZIE. 
– W PRAWDZIE zawiera się źródło transcendencji człowieka wobec wszechświata, w którym żyje” 
(p. 5). 
Oto pierwszy zasadniczy komponent człowieka jako żywego Obrazu Elohim wobec wszechświata: 

wyposażenie w ROZUM-umysł, z natury uwrażliwiony na prawdę. Ojciec święty sięga jeszcze dalej w 
głąb: 

„Właśnie poprzez refleksję nad własnym poznaniem [samoświadomość: zastanawianie się nad wła-
snym myśleniem!] człowiek objawia się samemu sobie jako jedyne jestestwo pośród świata, które 
widzi się ‘od wewnątrz’, ZWIĄZANE poznaną PRAWDĄ – związane, a więc także ‘ZOBOWIĄ-
ZANE’ do jej uznania, w razie potrzeby także aktami wolnego wyboru, aktami ŚWIADECTWA na 
rzecz PRAWDY. Jest to uzdolnienie do przekraczania siebie w PRAWDZIE. 
– Poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek odkrywa, że sposób jego bytowania w świecie 
jest nie tylko całkowicie różny od wszystkiego innego pośród świata, lecz że jest także wyróżniony, 
NADRZĘDNY wobec wszystkiego innego w jego obrębie. Człowiek zauważa po prostu, że jest 
OSOBOWYM PODMIOTEM, OSOBĄ. Staje oko w oko wobec swej GODNOŚCI!” (p. 5). 

Papież Wojtyła widzi w zachowaniu pierwszego człowieka, tak jak je przedstawia zdawałoby się 
nazbyt barwny opis Rdz 1-3, wyraz głębi jego samoświadomości [rozumu], jego samostanowienia [wol-
na wola], i poczucia odpowiedzialności. Już bowiem pierwszy człowiek uświadamiał sobie, do czego 
jest wezwany i w jakim kierunku powinny podążać jego decyzje. Nie z przymusu, lecz dynamiką nieza-
leżnie od niego stającej przed nim PRAWDY. Ta zaś domagała się, by ją swą świadomością oraz ocho-
czo akceptowanym opowiedzeniem się za nią [wolną wolą] WYBRAŁ, oraz żeby był gotów odważnie 
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dać o niej ŚWIADECTWO [zdolność podejmowania odpowiedzialności sprawozdawczej]. Takie czy-
nem okazane świadectwo na rzecz PRAWDY powinno być niezależne od CENY, jaką w razie potrzeby 
trzeba wówczas będzie zapłacić. Pierwszy człowiek wie doskonale, że odważne świadectwo na rzecz 
PRAWDY będzie czynnikiem warunkującym rozwój jego osobowej GODNOŚCI jako OBRAZU BO-
GA w świecie i wobec świata. 

Fakt nadawania ‘nazw’ otaczającym zwierzętom i przedmiotom staje się dla pierwszego człowieka 
sposobnością do zdania sobie sprawy ze swego samoświadomego i samostanowiącego ‘ja’, określanego 
współcześnie chętnie jako PODMIOTOWOŚĆ ludzkiej osoby. Poczucie własnego ‘ja’ stanie się punk-
tem wyjścia do rozwoju kultury i nauki. W przytaczanym przemówieniu mówi o tym Ojciec święty w 
następujących słowach: 

„W tym opisie jest zapowiedziany i niejako ‘zaantycypowany’ cały ten proces poznawczy, który sta-
nowi o dziejach ludzkiej kultury... 
– Pierwsza Księga Biblii otwiera perspektywę wszelkiej nauki i wszystkich nauk. Rzeczywistość – 
cała rzeczywistość, wszystkie jej aspekty i elementy – będą stanowiły odtąd nieustające wyzwanie 
dla człowieka – dla jego umysłu” (p. 5). 

Wolnoœć zagro¿ona przez ZŁEGO 
Papież przechodzi w cytowanym rozważaniu z III Pielgrzymki do Ojczyzny do dalszych jeszcze kon-

sekwencji uświadomionego sobie już przez pierwszego człowieka swego „miejsca... w kosmosie jako 
PODMIOTU” (p. 6). Jako podmiot wśród otaczających przedmiotów musiał nieuchronnie dostrzegać 
swe właściwe, a zarazem należne sobie miejsce wśród POZOSTAŁYCH ludzi – jako żywe ogniwo spo-
łecznych wymiarów bycia-człowiekiem, osobą. Człowiek musi sobie uświadomić charakter więzi po-
między prawdą swego istnienia oraz swojej podmiotowości – a swoją wolnością. Niebawem zacznie do-
świadczać – nierzadko z bólem i goryczą, że wolność będzie wielorako wystawiana na zniewolenie. 
Człowiek będzie musiał bronić się zarówno przed sobą samym: narzucającym się przymusem swych 
rozmaitych skłonności, jak i przed społecznością, która będzie dążyła do nie zawsze słusznego podpo-
rządkowania go sobie i wchłonięcia w masie, równoznacznego z pozbawieniem go podmiotowości: 

„Paradoksalnie można powiedzieć, że w miarę postępu wiedzy w świecie... człowiek coraz bardziej 
musi... bronić prawdy o sobie samym” (p. 6). 

Mianowicie wolność, wraz z pozostałymi niezbywalnymi przymiotami ducha, będą wciąż wystawione 
na zagrożenie. Jan Paweł II wyrazi się następująco w nawiązaniu do przestróg Apostoł Narodów: 

„Jezusowe wezwanie: ‘przyjdź i chodź za Mną’ jest największym wywyższeniem ludzkiej wolności... 
Podobne wywyższenie wolności znajdujemy w słowach św. Pawła: ‘Wy zatem, bracia, powołani zo-
staliście do wolności’ [Ga 5,13]. Ale Apostoł natychmiast dodaje poważną przestrogę: ‘Tylko nie 
bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału’ [Ga 5,13]. 
– W tej przestrodze słychać echo jego wcześniejszych słów: ‘Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. 
A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli’ [Ga 5,1]. 
– Apostoł Paweł wzywa nas do czujności: wolności zawsze zagraża niewola...” (VSp 66). 

Już autor Rdz 2-3 ujawnia źródło wszelkich zagrożeń ludzkiej ‘wolności’ i poniżenia jej godności. 
Uświadamia, że już u początku na arenie pojawił się „Ten który jest ZŁY”: szatan. Rdz 3 opisuje go ja-
ko ‘węża’, który „był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg STWORZYŁ” 
(Rdz 3,1). Inny autor biblijny – epoki Nowego Testamentu, określi go wyraźniej: 

„I został strącony wielki SMOK, 
Wąż starodawny, 
który się zwie DIABEŁ i SZATAN, 
zwodzący całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9). 

SŁOWO BOŻE demaskuje tu tego, o którym Jan Paweł II powie, że jest to ów „geniusz podejrzeń” 
(DeV 37), który będzie niestrudzenie i przewrotnie wsączał w świadomość człowieka – począwszy od 
raju, zakłamany obraz Boga. Wmówi on żywemu Obrazowi Boga kłamstwo: że Stworzyciel nie tylko 
nie jest MIŁOŚCIĄ, lecz przeciwnie: iż Bóg jest najgorszym przeciwnikiem człowieka i jego szczęścia. 
I że człowiek wobec tego powinien bronić się przed tym Bogiem ze wszystkich sił, zwalczać Go, a naj-
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lepiej: Go zabić! 

Grzech: zabicie Absolutu – Boga Przymierza 
Tak się kiedyś rzeczywiście stanie. Będzie się to działo w szczytowym momencie „tajemnicy prze-

wrotności” (2 Tes 2,7), gdy człowiek: stworzenie i tylko stworzenie – zamorduje z szatańską nienawi-
ścią samego Boga – w Jezusie Chrystusie. „Podmiot Przymierza”, „partner” Tego, który jest „ABSO-
LUTEM” – zabije Tego, który swą „Miłującą Wszechmocą” wywołał go z nie-istnienia, bo chciał i uko-
chał go „dla niego samego”! 

Człowiek posunie się w wolności swojej woli aż tak daleko. Dar wolności winien był służyć realiza-
cji właściwego Bożego zamierzenia: by żywy Obraz Boga mógł z pełnią radości, jako ten wewnętrznie i 
zewnętrznie WOLNY – przyjąć OSOBĘ-DAR Miłującego go Stworzyciela i zarazem Oblubieńca. By 
ten Dar wyzwolił natychmiast „wymianę daru” – i miłość odwzajemnioną, nacechowaną „promieniowa-
niem miłowania”. Tymczasem zawierzenie słowu KŁAMSTWA tego który jest ZŁY – stało się w tejże 
chwili spętaniem więzami zniewolenia dotychczasowej wolności i samostanowienia żywego Obrazu 
Boga. 

Fakt zabicia Boga – czy to w mordzie dokonanym na Synu Bożym na Kalwarii, czy w „ukrzyżowa-
nia Go” w swym sercu (Hbr 6,6), stanie się „ze strony ludzi... największym grzechem”, „...jakiego czło-
wiek mógł się dopuścić: zabójstwa Jezusa, Syna Bożego, współistotnego Ojcu!” (DeV 31). Każdy 
grzech, choć w zróżnicowanym stopniu – nosi w sobie dynamikę ukierunkowaną na zabicie Boga. Dra-
mat grzechu pojawia się w dziejach człowieka już „od początku”, w raju. Winę za grzech ponosi oczy-
wiście ZŁY – szatan. Niemniej ostatecznym odpowiedzialnym pozostaje zawsze człowiek, używający 
daru wolności przeciw jej pierwotnemu przeznaczeniu. Również presja otoczenia i przymus grupy spo-
łecznej nigdy nie zdołają usprawiedliwić nadużycia wolnej woli do zła: 

„Dlatego w każdym człowieku nie ma niczego bardziej osobistego i nieprzekazywalnego, jak zasługa 
cnoty czy odpowiedzialność za winę” (RP 16). 

Grzech pojawi się w wyniku sprzężenia się woli dwóch osób: człowieka – oraz ZŁEGO. Poza bowiem 
odpowiedzialną decyzją-wyborem Bożego Obrazu ujawnia się od początku „Ten który jest ZŁY” – za-
wzięty wróg Boga, ale tym samym żywego Bożego Obrazu: 

„Grzech jest bez wątpienia aktem wolności człowieka; ale pod jego warstwą ludzką działają czynni-
ki, które stawiają go poza człowiekiem, na pograniczu, tam gdzie ludzka świadomość, wola i wrażli-
wość stykają się z siłami ciemności, które według św. Pawła działają w świecie i niemal go opanowu-
ją” (RP 14). 

Odwieczny ‘zwodziciel’ i ‘morderca’ (J 8,44) będzie czynił wszystko, by Boże dzieło stworzyciel-
skie obrócić przeciw człowiekowi. W ten sposób będzie chciał wywrzeć zemstę na Stworzycielu, a 
wtórnie – zniewolić i zniszczyć Boży Obraz. W nawiązaniu do Jezusowych słów o przyjściu Ducha 
Świętego za cenę Jego „odejścia”, tzn. Jego odkupieńczej ofiary na Krzyżu, i podejmując wyjaśnienie 
Chrystusa, że Duch Święty „przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16,8), napisze 
Jan Paweł II: 

„Właśnie to zdaje się uwydatniać stwierdzenie [Jezusa], że ‘sąd’ odnosi się tylko do ‘władcy tego 
świata, czyli do szatana – do tego który od początku wykorzystuje dzieło stworzenia PRZECIW zba-
wieniu, PRZECIW przymierzu i ZJEDNOCZENIU człowieka z Bogiem...’..” (DeV 27). 

ZŁY usiłuje obrócić m.in. wolność człowieka zarówno PRZECIW Bogu, jak i samemu człowieko-
wi. Udaje mu się to często nader skutecznie, ilekroć zdoła wsączyć w jego świadomość podejrzenia, że 
Bóg najoczywiściej nie jest Miłością, skoro nie pozwala na wszystko i zakazuje spożywać z określonego 
drzewa: 

„Znajdujemy się tutaj w samym centrum tego, co można nazwać ‘anty-Słowem’, czyli ‘przeciw-
Prawdą’. Zostaje bowiem zakłamana prawda o tym, kim jest człowiek, jakie są nieprzekraczalne gra-
nice jego bytu i jego wolności. Ta ‘przeciw-Prawda’ jest możliwa dlatego, że równocześnie zostaje 
dogłębnie ‘zakłamana’ prawda o tym, KIM jest BÓG. 
– Bóg-Stwórca zostaje postawiony w stan podejrzenia, głębiej jeszcze: w stan oskarżenia w świado-
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mości stworzeń. Po raz pierwszy w dziejach człowieka dochodzi do głosu przewrotny ‘geniusz podej-
rzeń’. Stara się on ‘zakłamać’ samo DOBRO, absolutne Dobro – wówczas, kiedy w dziele stworzenia 
objawiło się ono jako niewypowiedzianie obdarowujące, jako bonum diffusivum sui, jako stwórcza 
MIŁOŚĆ...” (DeV 37). 

Gorycz zniewolenia w grzechu 
Już pierwszy człowiek doświadczył gorzko (por. Jr 2,19), jak kruche mogą się okazać podarowane 

mu podstawowe dary: rozum-wola-odpowiedzialność. Kruche wtedy, gdy zamiast słuchać Boga, zawie-
rzy w swej wolności przez moment odwiecznemu Kłamcy i Mordercy – Zwodzicielowi. W każdym 
grzechu dokonuje się „pewne otwarcie się tejże wolności – ludzkiego poznania i woli – wobec tego, któ-
ry jest ‘ojcem kłamstwa’” (por. DeV 37). Zapłatą Uwodziciela staje się każdorazowo na nowo w grze-
chu doświadczane przeżycie prarodziców: 

„Zerwała zatem z niego [zakazanego drzewa] owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z 
nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są NADZY...” (Rdz 3,6n). 

W grzechu spełnia się – kilkupoziomowo, aż do ostatecznych konsekwencji włącznie – ostrzegawcze 
Boże: „Bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2,17). Śmierć, o której tu mowa, była poza 
wątpliwością już w świadomości pierwszego człowieka – mocą objawiającej Bożej PRAWDY – sprawą 
wyboru, który swymi konsekwencjami obejmie los wieczny. Apostoł Narodów określi to zwięźle: 

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Je-
zusie, Panu naszym” (Rz 6,23). 

Omawiane ‘zagrożenie’ wolności będzie się wyrażało w jej zwyrodnieniu, które może pójść w dwoja-
kim kierunku. Nadal słowa Jana Pawła II (KUL – 1987 r.): 

„Człowiek... musi w imię prawdy o samym sobie przeciwstawić się dwojakiej pokusie: 
– pokusie uczynienia prawdy o samym sobie poddaną swej wolności, 
– oraz pokusie uczynienia siebie poddanym światu rzeczy; 
– musi się oprzeć zarówno pokusie samoubóstwienia, jak i pokusie samourzeczowienia. 
– Wedle wyrażenia autora średniowiecznego: Positus est in MEDIO homo: nec bestia – nec deus! 
[człowiek został postawiony w ŚRODKU: nie jest ani zwierzęciem – ani Bogiem]. To zresztą należy 
także do biblijnego paradygmatu Księgi Rodzaju. Człowiek już ‘od początku’ nęcony jest pokusą 
poddania prawdy o sobie – władzy swej woli, i umieszczenia się przez to ‘poza dobrem i złem’. Ku-
szony jest iluzją, że prawdę o dobru i złu pozna dopiero wtedy, gdy sam będzie o niej decydował: 
‘Otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło’ [Rdz 3,5]. 
– Równocześnie człowiek zostaje ‘od początku’ wezwany, aby ‘czynił sobie ziemię poddaną’ [por. 
Rdz 1,28]... 
– Jednakże ‘czynić sobie ziemię poddaną’ – to znaczy także nie uczynić siebie samego poddanym 
ziemi! Nie pozwolić ani poznawczo, ani praktycznie ‘zredukować’ człowieka do rzędu przedmiotów. 
Zachować podmiotowość osoby w obrębie całej ludzkiej praxis [w praktycznym działaniu człowie-
ka]. Zabezpieczyć tę podmiotowość również w ludzkiej zbiorowości: w społeczeństwie, w państwie, 
przy różnych warsztatach pracy, czy choćby nawet zbiorowej rozrywki...” (Lublin, 9.VI.1987, aula 
KUL, p. 6). 

Zarówno roszczenie do zawładnięcia ściśle Bożą kompetencją: autonomicznego wyznaczania war-
tości dobra czy zła, jak i sprowadzenie siebie – osoby – do poziomu rzeczy, kończy się tragedią czło-
wieka, żywego Obrazu Boga. Z ‘pana’ stworzenia stacza się on wtedy do roli niewolnika tego, co sam 
sobie ustalił jako ‘dobro’ czy ‘zło’. Wszelkie jedynie sztuczne ‘dobro-zło’ jest z istoty swej gwałtow-
nym wyzbyciem się tak życia, jak miłości, których Właścicielem i Źródłem jest sam tylko Bóg PRAW-
DY. Z chwilą gdy wolności człowieka – nie spodoba się czerpać tych rzeczywistości u Boga Prawdy, 
spada w tejże chwili do poziomu niewolnika przeciw-miłości i przeciw-życia. 

Rozważania nad człowiekiem jako ‘Obrazem Elohim’ w jego podstawowych przymiotach-
komponentach przechodzą tym samym coraz bardziej w kolejny jego aspekt: człowieczej odpowiedzial-
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ności sprawozdawczej, czyli Bożego daru sumienia. 
 

* 
 

§ 3. Sumienie: wewnętrzne sanktuarium Obrazu Elohim 

Serce – sumienie 
Skoro człowiek jest z Bożego daru ‘Obrazem Elohim’, jest z góry nieprawdopodobne, by Stworzy-

ciel z tym swoim Obrazem w świecie i wobec świata miał się nie porozumiewać. Bóg, którego człowiek 
zaczął poznawać z Objawienia, jest Bogiem ‘mówiącym’! Jeśli samo już stwarzanie dochodzi do skutku 
przez Boże SŁOWO, to tym bardziej Bóg ‘mówi’ i nieustannie chce ‘rozmawiać’ – nie tyle ze stworzo-
nymi bytami, lecz ze swym żywym Obrazem na świecie: mężczyzną i niewiastą. 

Niezależnie od tego, w jaki sposób dokonywało się stopniowo narastające Objawianie się Boga 
swemu żywemu Obrazowi, trzeba z góry przyjąć, iż Bóg ma aż nadto wiele środków po temu, by się z 
nim dogadać i być przez niego zrozumianym. Podstawowym terenem Bożego rozmawiania z człowie-
kiem staje się jego ‘serce’ (w znaczeniu biblijnym), zwane też sumieniem. Tu wciąż zstępuje Bóg w 
swym SŁOWIE, które ‘mówiło’: tak w stwarzaniu, jak i całym Objawieniu Starego Testamentu (Hbr 
1,1n), ażeby – gdy nadejdzie „pełnia czasu” (Ga 4,4) – stać się w Jezusie Chrystusie SŁOWEM Bożym 
Wcielonym i Ofiarowanym: Odkupicielem swego żywego Obrazu. 

Bogu podoba się schodzić do serca swego żywego Obrazu stale. Tu dokonuje się obopólna wymiana 
„od osoby do osoby”, tzn. między Tym, Który jest ‘ABSOLUTEM’ – a wezwanym do partnerstwa ze 
sobą swym Obrazem, który Bóg zechciał uczynić ‘podmiotem Przymierza’ z sobą (MiN 28). Cały 
wszechświat koncentruje się w ten sposób w człowieku, podczas gdy kondensatem niejako człowieka 
jest jego ‘serce’. Podobnie jak Bóg, tak w imieniu Bożym również Kościół w swym nauczaniu: 

„..stale dociera[ł] do tego najważniejszego w widzialnym stworzeniu punktu, którym jest człowiek, 
zstępując – tak jak Chrystus – w głąb ludzkich sumień, dotykając wewnętrznej tajemnicy człowieka, 
tej, którą w języku biblijnym i pozabiblijnym, również wyraża ‘serce’. 
– Chrystus – Odkupiciel świata, jest Tym, który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy 
człowieka, który wszedł w jego ‘serce’...” (RH 8). 
Skoro Bóg wyniósł swój żywy Obraz zaraz w chwili stworzenia do wysokości partnerstwa ze sobą, 

wyposażył go tym samym m.in. w kolejny dar: głos sumienia. Tu zwraca się On do swego żywego Ob-
razu nieustannie jako Bóg-Miłość. Czyni to z pełnią swojej Dobroci, pouczając go chwila za chwilą o 
wewnętrznym ładzie oczekiwanego jego moralno-etycznego postępowania. Bóg nie jest w swym stwa-
rzaniu twórcą chaosu, lecz ładu, który cały tchnie Bożym Pokojem i Dobrem. 

Prawo Bo¿e naturalne 
Stworzyciel nie mógł rzucić stworzenia, a tym bardziej swego żywego OBRAZU – na ‘samopas’, 

tak iż człowiek by nawet nie wiedział, co czynić i dokąd zmierzać. Toteż Bóg wpisuje w każde ze stwo-
rzeń swe odwieczne prawo – stosownie do natury danego stworzenia. Wspomniane odwieczne Prawo 
Boże jest wyrazem: 

„...Bożej Mądrości, która wszystko porusza ku właściwemu celowi [św. Tomasz]. A mądrość Boża to 
Opatrzność, to troskliwa miłość. To sam Bóg zatem miłuje całe stworzenie i troszczy się o nie w naj-
bardziej dosłownym i fundamentalnym sensie” (VSp 43). 

To odwieczne Boże Prawo stanie się normatywne przede wszystkim w odniesieniu do człowieka. 
Jemu bowiem wyznaczył Bóg we wszechświecie pozycję jedyną w swoim rodzaju. W Deklaracji o Wol-
ności Religijnej przypomniał Sobór: 

„Najwyższą normą ludzkiego życia jest samo Prawo Boże, wieczne, obiektywne i uniwersalne, któ-
rym Bóg, wedle planu mądrości i miłości swojej, porządkuje, kieruje i rządzi całym światem i losami 
wspólnoty ludzkiej. 
– Tego to prawa uczestnikiem czyni człowieka Bóg, aby za miłosiernym zrządzeniem Bożej Opatrz-
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ności mógł on coraz lepiej poznawać niezmienną prawdę. 
– Przeto każdy ma obowiązek, a stąd też i prawo szukania prawdy w dziedzinie religijnej, aby przez 
użycie właściwych środków urobił sobie roztropnie słuszny i prawdziwy sąd sumienia” (DWR 3; por. 
VSp 43). 

Sobór nawiązuje w tych słowach wprost do człowieka, poczynając od tego pierwszego w raju. Mia-
nowicie do swego żywego Obrazu odnosi się Bóg w sposób szczególny. Wiąże się z nim więzią Przy-
mierza, analogicznie jak oblubieniec z oblubienicą. A że wszelka miłość musi być poddana próbie, by 
mogła w pełni wolności zdecydować się na stanie się OSOBĄ-Darem i sprawdzić siebie co do szczero-
ści swej decyzji: pozostawania ‘OSOBĄ-Darem’, Bóg nie może nie wystawić swej oblubienicy na pró-
bę. 

Z tego powodu wpisuje Bóg w serce swego żywego Obrazu prawo moralne naturalne. Skoro zaś 
Bóg jest Miłością, jest On tym samym radykalnie niezdolny wyrządzić swemu stworzeniu krzywdę, ani 
tym bardziej życzyć mu jakiegokolwiek zła. Tym samym jest też z góry wykluczone, by wpisując w 
człowiecze serce Prawo moralne naturalne, mogło ono nie służyć ku najlepszemu DOBRU – doczesne-
mu i wiecznemu – tego szczególniej upragnionego i umiłowanego stworzenia: swego żywego Obrazu, 
wezwanego do oblubieńczości z Absolutem. 

Prawo naturalne będzie zatem z góry tym, co najbardziej i najlepiej odpowiada naturze człowieka 
jako Osoby: kogoś od początku wezwanego do życia wiecznego – w komunii ze swym Stworzycielem i 
Odkupicielem, ale i komunii z innymi ludźmi. Jan Paweł II mówi następująco o głosie sumienia, w któ-
rym Bóg wzywa swój żywy Obraz do uczestnictwa z szczególnie bliska w dziele swej Opatrzności: 

„O ludzi jednak Bóg dba w inny sposób niż o istoty, które nie są osobami: nie ‘od zewnątrz’, poprzez 
prawa natury fizycznej, ale ‘od wewnątrz’, za pośrednictwem rozumu, który poznając dzięki przyro-
dzonemu światłu odwieczne prawo Boże, jest w stanie wskazać człowiekowi właściwy kierunek wol-
nego działania. 
– W ten sposób Bóg powołuje człowieka do uczestnictwa w swojej Opatrzności, pragnąc za pośred-
nictwem jego samego, tzn. poprzez jego rozumne i odpowiedzialne zaangażowanie, kierować świa-
tem: nie tylko światem natury, ale i światem osób ludzkich. 
– W tym kontekście jako ludzki wyraz odwiecznego prawa Bożego jawi się prawo naturalne” (VSp 
43). 

Dobro i zło w głosie sumienia 
O wpisanym w ludzkim sercu Prawie Bożym moralnym naturalnym dowiadujemy się ze Słowa-

Bożego-Pisanego już w przypadku pierwszego człowieka w raju. Bóg staje przed swym żywym Obra-
zem i daje mu pierwsze przykazanie-polecenie: 

„Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania do-
bra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2,16n). 

Bóg zastrzega sobie w swym Słowie sięganie po owoc z drzewa ‘poznania tego co ma być dobrem, a co 
złem’ (Rdz 2,17). ‘Poznać’ w takim kontekście jest równoważne z władzą ‘nadawania imienia’. Zgodnie 
z mentalnością semicko-izraelską oznacza to w praktyce sprawować autonomiczną władzę nad tym, co 
winno by być DOBREM, a co ZŁEM. Rzecz ‘poznana’ jest jednocześnie ‘nazwana’. Musi ona przyjąć 
poznane, nadane jej imię [nazwę]. Co zostało ‘nazwane’, jest – rzecz zrozumiała – niższej natury, aniże-
li ten, który stojąc wyżej, ma władzę nadania i narzucenia nazwy tej rzeczy. 

Skoro Bóg mówi do człowieka, już tego prymitywnego, o „dobru i złu”, a także o „życiu i śmierci”, 
odnosi się to najwidoczniej do głosu jego sumienia. Już ten pierwszy człowiek musiał sobie zdawać 
sprawę z swego uzdolnienia do sprawozdawczości wobec Boga, i obowiązku – przy całej podarowanej 
mu wolności woli – ochoczego posłuszeństwa wobec głosu i wezwań swego Wysokiego Partnera: Abso-
lutu. 

Ustalanie wewnętrznego ładu dobra moralnego, odpowiedniego dla ludzkiej osoby i jej wezwania 
do godności Bożej Oblubienicy, jest skarbem widocznie zbyt cennym, by Boży Oblubieniec miał go zo-
stawić arbitralnej decyzji swego jeszcze nie sprawdzonego żywego Obrazu. Bóg nagląco wymaga – ale i 
nie zmusza, by ‘Oblubienica’ w tej sprawie Mu zawierzyła: że jej nie skrzywdzi, gdy zrywania z tego 
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jednego drzewa – zakaże. 
Innymi słowy Bóg nie obdarza człowieka sumieniem jako władzą autonomicznego tworzenia warto-

ści, lecz wpisuje w nie niezbywalny obowiązek posłuszeństwa prawu moralnemu naturalnemu, którego 
źródłem jest On: Bóg-Miłość. Wyznaczanie ‘dobra czy zła’ będzie wyjęte spod kompetencji Bożego 
Obrazu. Tylko Bóg wie w swej Mądrości, która cała jest Miłością, co jest prawdziwym i niekłamanym 
dobrem dla swego Obrazu. Będzie nim to, co znacznie później – przez Mojżesza (połowa 13 w.), objawi 
On jako swe „Dziesięć Słów” – DEKALOG: Dziesięcioro Bożych Przykazań. Jeszcze później uściśli i 
wydoskonali je Bóg w Orędziu Nowego i Wiecznego Przymierza – w swym Synu Jezusie Chrystusie 
(por. LM-1985, 6). 

Ten właśnie Dekalog, wyraz odwiecznego Bożego Prawa moralnego naturalnego, jest przez samego 
Stworzyciela wyryty w serce każdego człowieka, począwszy od tego pierwszego, w raju. Prawo to od-
zywa się w człowieku w postaci głosu sumienia. W głosie tym „przywołuje [Bóg wolność swego żywe-
go Obrazu] w sposób łagodny, ale i stanowczy do posłuszeństwa” (VSp 57) wiary względem tego swego 
Bożego Prawa. 

Wolnoœć która musi siê zatrzymać przed drzewem poznania 
Jan Paweł II mówi w nawiązaniu do pierwszego przykazania z raju, które stanęło przed pierwszym 

człowiekiem jako Boży głos wiążący: 
„Poprzez ten obraz [zakaz spożywania z drzewa poznania dobra i zła] Objawienie poucza nas, że 
władza decydowania o dobru i złu nie należy do człowieka, ale wyłącznie do BOGA. 
– Człowiek oczywiście jest wolny od chwili kiedy może pojąć i przyjąć Boże przykazania. Cieszy się 
wolnością niezwykle rozległą, może bowiem jeść ‘z wszelkiego drzewa tego ogrodu‘. NIE JEST TO 
jednak wolność nieograniczona: musi się zatrzymać przed ‘drzewem poznania dobra i zła’, została 
bowiem powołana, aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi. 
– W rzeczywistości właśnie przez to przyjęcie prawa moralnego, ludzka wolność naprawdę i w pełni 
się urzeczywistnia. ‘Jeden tylko Dobry’ wie bowiem doskonale, co jest dobre dla człowieka i dlatego 
z miłości doń dobro to mu nakazuje w przykazaniach” (VSp 35). 

Zdolność rozróżniania dobra od zła, i konsekwentnie tego, co prowadzi do życia, a co do śmierci 
[wiecznej], ujawnia się u człowieka w głosie sumienia: 

„Nakazy Bożego prawa człowiek dostrzega i rozpoznaje za pośrednictwem swego sumienia, do któ-
rego jest obowiązany wiernie się stosować w całym swym postępowaniu, aby dotrzeć do swego celu 
– Boga” (DWR 3). 
Głos sumienia odzywał się głośno już też u pierwszego człowieka. Wnioskujemy o tym z opisu 

pierwszego przykazania, a następnie z ukazanej pokusy odrzucenia tegoż głosu, by jemu na przekór 
ustalać arbitralnie dobro i zło; i wreszcie z zamachu na związaną z tym kompetencję ściśle Bożą. Jan 
Paweł II mówi: 

„Człowiek... ukazuje się [w Rdz 2-3] jako podmiot Przymierza – to znaczy podmiot ukonstytuowany 
osobowo, ... na miarę ‘partnera Absolutu’, skoro ma świadomie rozróżniać i wybierać pomiędzy do-
brem a złem, oraz pomiędzy życiem a śmiercią” (MiN 28). 

Bóg dał swemu żywemu Obrazowi do zrozumienia, że jest Miłością. Że Miłości – należy zawierzyć. 
I że czeka na wzajemność w miłości-darze poprzez ochotne przyjęcie i wprowadzanie w czyn owego je-
dynego przykazania – jako próby miłości. Za owym ‘prawem natury’ nie stoi nieludzki tyran, który by 
się wyżywał na swym stworzeniu, lecz On: MIŁOŚĆ. Bóg zaś z istoty swej nie może nie chcieć czego-
kolwiek innego, jak tylko tego, co będzie samym dobrem dla Obrazu swego umiłowania. 

Wiernoœć osobowemu Stwórcy prawa natury 
Jan Paweł II wyrazi kiedyś obowiązek pozostawania wiernym prawu moralnemu naturalnemu na-

stępująco, chociaż słowa te będą się odnosiły w tym wypadku do wewnętrznego ładu w zakresie etyki 
małżeńskiej: 

„Przez ‘prawo natury’ rozumiemy... odczytywany rozumem ‘porządek natury’...: porządek ten jest 
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wyrazem urzeczywistniającego się w naturze planu Stwórcy... 
– Nie tyle wierność dla BEZOSOBOWEGO ‘prawa natury’, ile dla OSOBOWEGO STWÓRCY, któ-
ry jest źródłem i Panem tego prawa, stanowi o etycznym charakterze postawy [wyrażającej się w ‘na-
turalnej’ regulacji poczęć]” (MiN 477). 

W posłuszeństwie prawu moralnemu naturalnemu nie chodzi o podporządkowanie się ślepym prawi-
dłowościom biologii czy fizyki w jakimkolwiek zakresie. Chodzi każdorazowo o wierność w miłości 
Bogu-OSOBIE, który jako MIŁOŚĆ nagląco proponuje swej Oblubienicy, a nawet ją zobowiązuje – do 
zachowań chwilami co prawda wymagających. Będą one jednak jedyną drogą do osiągnięcia tego, co 
dla ludzkiej osoby jest dobrem – doraźnym i ostatecznym. Toteż Jan Paweł II podkreśla: 

„Porządek moralny, właśnie dlatego, że ujawnia i przedstawia zamysł Boży, nie może być czymś, co 
utrudnia życie człowiekowi i co nie odpowiada osobie; wręcz przeciwnie, odpowiadając najgłębszym 
potrzebom człowieka stworzonego przez Boga, służy jego pełnemu człowieczeństwu z tą samą sub-
telną i wiążącą miłością, z jaką sam Bóg pobudza, podtrzymuje i prowadzi do właściwego mu szczę-
ścia każde stworzenie” (FC 34). 

Pierwszy człowiek to wszystko swoiście wiedział i wyczuwał wlanym mu zmysłem wiary. Nie szko-
dzi, że najprawdopodobniej nie podejmował prób sformułowania zagadnienia ‘sumienia’ i ‘prawa mo-
ralnego naturalnego’ w taki sposób, jak wyrażamy to my – po wielu porządkujących przemyśleniach. 
Jan Paweł II mówi dalej: 

„[Prawo naturalne] odnosi się... do pierwotnej natury właściwej człowiekowi, do ‘natury OSOBY 
ludzkiej’, którą jest sama OSOBA jako jedność duszy i ciała, jako jedność wszystkich jej skłonności 
zarówno duchowych, jak biologicznych, oraz wszelkich innych właściwości, które są jej niezbędne, 
by mogła dążyć do swego celu. 
– ‘Naturalne prawo moralne wyraża i wskazuje cele, uprawnienia i obowiązki, których podstawą jest 
cielesna i duchowa natura OSOBY ludzkiej. Przeto nie może być ono pojmowane po prostu jako 
zbiór norm biologicznych, lecz winno być określane jako rozumny porządek, według którego czło-
wiek jest powołany przez Stwórcę do kierowania i regulowania swoim życiem i swoim działaniem, a 
w szczególności do używania i dysponowania swym ciałem’” (VSp 50). 

Prawo moralne naturalne – a głos sumienia 
Prawo Boże moralne naturalne stanowi ogólną normę postępowania, jaką winien kierować się czło-

wiek jako Boży Obraz. Natomiast zadanie zastosowania tych ogólnych norm do konkretnych, szczegó-
łowych sytuacji jest właściwą domeną głosu sumienia: 

„Podczas gdy prawo naturalne zawiera obiektywne i powszechne normy dotyczące dobra moralnego, 
to sumienie jest zastosowaniem prawa do konkretnego przypadku, dzięki czemu prawo staje się dla 
człowieka wewnętrzną regułą, wezwaniem do czynienia dobra w konkretnej sytuacji. Sumienie for-
mułuje zatem obowiązek moralny w świetle prawa naturalnego: jest to obowiązek czynienia tego, co 
człowiek poprzez akt sumienia poznaje jako dobro powierzone mu tu i teraz” (VSp 59). 

W głosie sumienia Bóg podpowiada swemu żywemu Obrazowi nieustannie, co w danej chwili po-
winien czynić dobrego, a czego unikać jako nie będącego dobrem. Głos sumienia odzywa się bez wyjąt-
ku w sercu każdego człowieka, niezależnie od epoki w której żyje, ani kultury, która kształtuje jego 
mentalność. Sumienie obejmuje z jednej strony nakazy pozytywne – swoisty początkowy ‘próg’, który 
wyzwala proces wewnętrznego wzrastania; jak i zakazy negatywne, które mają zawsze moc wiążącą 
uniwersalną. Wszystko to składa się na podstawową wiedzę, albo raczej wyraża się w zmyśle wiary rów-
nież już pierwotnego człowieka z raju. W przeciwnym wypadku Bóg nie mógłby pociągać go do odpo-
wiedzialności: 

„Normy negatywne prawa naturalnego mają moc uniwersalną: obowiązują wszystkich i każdego, 
zawsze i w każdej okoliczności. Chodzi tu bowiem o zakazy, które zabraniają określonego działania 
‘zawsze i na zawsze’, bez wyjątku, ponieważ wyboru takiego postępowania w żadnym przypadku nie 
da się pogodzić z dobrocią woli osoby działającej, z jej powołaniem do życia z Bogiem i do komunii 
z bliźnim. 
– Nikomu i nigdy nie wolno łamać przykazań, które bezwzględnie obowiązują wszystkich do nie-
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obrażania w drugim człowieku, a przede wszystkim w samym sobie, godności osoby wspólnej 
wszystkim ludziom” (VSp 52). 

Najwyraźniej o głosie sumienia, i to w odniesieniu nie do Narodu Wybrania (Żydów), lecz pogan, 
którym zatem nie był dany dar Bożego Objawienia, mówi w Słowie-Bożym-Pisanym Apostoł Narodów: 

„Bo gdy poganie, którzy Prawa [prawo moralne naturalne] nie mają, idąc za naturą [głosem sumie-
nia], czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują 
oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a 
mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym 
Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii” (Rz 
2,14nn; zob. VSp 57). 

Paweł odwołuje się tu najwyraźniej do sądu, tj. aktu rozumu, zdolnego podjąć ocenę co do odpowie-
dzialności sprawozdawczej człowieka wobec Boga. Sąd nad ludzkimi czynami, nawet tymi „ukrytymi”, 
zostanie kiedyś przeprowadzony publicznie przez Jezusa Chrystusa. Paweł stwierdza to niejednokrotnie 
również w innym kontekście, np.: 

„Dlatego też staramy się Jemu [Chrystusowi] podobać... 
– Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za 
uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre” (2 Kor 5,10; por. Rz 14,10). 

Podobnie zresztą wypowiedział się za swego życia sam Jezus Chrystus: 

„Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przeka-
zał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym... 
– Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a 
ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na 
zmartwychwstanie potępienia” (J 5,26-29). 

Głos nakazuj¹cy – nie zmuszaj¹cy do posłuszeñstwa prawu naturalnemu 
Boży głos sumienia bywa chwilami niezwykle stanowczy. A jednak Bóg nigdy nie zmusza do po-

słuszeństwa swemu prawu. Głos sumienia ostrzega z całą powagą o konsekwencjach nieposłuchania 
Bożego prawa. Uświadamia też sankcje wieczne w razie sprzeciwienia się Bożemu głosowi. A mimo to 
głos ten nie jest musem: 

„Bóg wzywa ludzi, aby Mu służyli w duchu i prawdzie; wezwanie takie wiąże ich w sumieniu, ale 
nie zmusza. Zważa On bowiem na godność osoby ludzkiej, przez siebie stworzonej, która powinna 
kierować się własnym rozeznaniem i korzystać z wolności. 
– W najwyższym stopniu przejawiło się to w Jezusie Chrystusie... Dał... świadectwo prawdzie, ale 
zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Królestwa Jego broni się nie za pomocą ciosów; umacnia 
się ono przez dawanie świadectwa prawdzie i słuchanie prawdy, a wzrasta miłością, przez którą 
Chrystus, wywyższony na krzyżu ludzi do siebie pociągnął” (DWR 11). 

Takim był głos sumienia już i pierwszego człowieka. Już on zdawał sobie sprawę, z tego, że otrzymał: 
„..skarb sumienia, depozyt dobra i zła, [który]... przenosi poprzez granicę śmierci, aby w obliczu Te-
go, który jest samą Świętością, odnalazł ostateczną i definitywną prawdę o całym swoim życiu: ‘a 
potem sąd’ [Hbr 9,27]” (LM-1985, 6). 

Sobór Watykański II nazwie sumienie ‘najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka’: 

„W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być 
posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a 
unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj. 
– Człowiek bowiem ma w swym sercu wypisane przez Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo 
stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony. 
– Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bo-
giem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa” (KDK 16). 
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Już pierwszy człowiek zdał sobie sprawę, że posłuszeństwo głosowi sumienia nie tylko go nie poni-
ża, lecz umacnia i rozwija jego godność: 

„Im bardziej jest [człowiek] posłuszny – z pomocą łaski – nowemu prawu Ducha Świętego, tym bar-
dziej wzrasta w wolności, do której jest powołany poprzez posługę prawdy, miłości i sprawiedliwo-
ści” (VSp 107). 

Posłuszeñstwo głosowi sumienia za cenê mêczeñstwa 
Boży Obraz dobrze wyczuwał, że w głosie sumienia staje przed jego wolnością sam Bóg-Miłość, 

dając jej szansę dojrzewania w podejmowaniu w pełni świadomych wyborów za tym, co jest prawdzi-
wym dobrem, godnym człowieka jako „podmiotu Przymierza i partnera Absolutu”. Człowiek wiedział, 
że prawu Bożemu należy się posłuszeństwo za wszelką cenę; w razie potrzeby aż do ofiary własnego 
życia w obronie Bożego prawa moralnego: 

„Miłość Boża każe bezwarunkowo przestrzegać Jego przykazań nawet w najtrudniejszych okoliczno-
ściach i nie pozwala ich łamać nawet dla ratowania własnego życia” (VSp 91). 

Bóg jest godzien, by Mu zawierzyć. Nawet wtedy, gdy posłuszeństwo temu Prawu będzie wymagało 
najwyższych ofiar. Tak będzie postępował Kościół Chrystusowy, stanowczy w ukazywaniu nienaruszal-
ności Bożego Prawa: 

„Stanowczość, z jaką Kościół broni uniwersalnych i niezmiennych norm moralnych, nie ma bynajm-
niej na celu umniejszać człowieka, ale służyć jego prawdziwej wolności: skoro nie istnieje wolność 
POZA prawdą lub PRZECIW niej, należy uznać, że kategoryczna – to znaczy nie dopuszczająca 
ustępstw ani kompromisów – obrona absolutnie niezbywalnych wymogów, jakie wypływają z oso-
bowej godności człowieka, jest drogą do wolności i warunkiem samego jej istnienia” (VSp 96). 

Gotowość złożenia własnego życia w obronie Bożego Prawa jest wyrazem całkowitości w zawie-
rzeniu Bogu, który proponuje „życie wieczne” jedynie za cenę zachowania Przykazań (Mt 19,17; J 
14,21.24). Także Syn Boży nie wyparł się swej odkupieńczej misji, gdy jej konsekwentne spełnienie 
stawało się coraz wyraźniej równoznaczne z perspektywą okrutnej śmierci na krzyżu. Chrystus był nie-
ustannie zapatrzony w upodobanie swego Ojca, który jako Ojciec – wierny swej stworzycielskiej Miło-
ści, chciał zarazem być Odkupicielem swego żywego Obrazu. 

Podobnie również uczeń Chrystusa, a wcześniej już pierwszy człowiek, jest sobie świadom, że nie 
może ulec zawahaniu w obliczu alternatywy: ocalenia własnego życia – czy dochowania przyrzeczonej 
wierności każdemu z Bożych Przykazań. Tak to zresztą pojmuje nie tylko uczeń Chrystusa, lecz już tak-
że człowiek Starego Testamentu. Relacje o wierności Bożym Przykazaniom za cenę daru własnego ży-
cia spotykamy tak w Piśmie świętym, jak potem chociażby w czasach prześladowań religijnych. 

Dar życia w świadectwie wierności głosowi sumienia staje się wyrazem czci uwielbienia dla Bożej 
Świętości, ale i własnej godności jako naprawdę Bożego Obrazu: 

„W męczeństwie, jako potwierdzeniu nienaruszalności porządku moralnego, jaśnieje świętość prawa 
Bożego, a zarazem nietykalność osobowej godności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo 
Boga. Godności tej nie wolno nigdy zbrukać ani działać wbrew niej, nawet w dobrej intencji i nieza-
leżnie od trudności. Jezus napomina nas z największą surowością: ‘Cóż bowiem za korzyść stanowi 
dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?’ [Mk 8,36]. 
– Męczeństwo odrzuca jako złudne i fałszywe wszelkie ‘ludzkie tłumaczenia’, jakimi usiłowałoby się 
usprawiedliwić – nawet w ‘wyjątkowych’ okolicznościach – akty moralnie złe ze swej istoty; co wię-
cej, ujawnia, że akt taki jest w istocie pogwałceniem ‘człowieczeństwa’ człowieka, i to bardziej na-
wet w tym, kto go popełnia, niż w tym, kto pada jego ofiarą. Męczeństwo jest więc także wywyższe-
niem doskonałego ‘człowieczeństwa’ i prawdziwego ‘życia’ człowieka...” (VSp 92; por. tamże, nr 
76). 

Już człowiek w raju zdawał sobie sprawę, że wolność, jaką został obdarzony, jest darem szczegól-
nym. Będzie on wymagał dużego stopnia świadomości w podjętej i przyrzeczonej odpowiedzialności. 
Tylko tak stanie się ciągle potwierdzanym sprawdzianem szczerości swego związania z Bożym Pra-
Wzorem. Nigdy bowiem ‘wolność woli’ nie będzie oznaczała „..prawa decydowania o tym, co jest do-
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bre, a co złe”. Wola nie jest ani powołana, ani upoważniona do „stwarzania wartości”, jakoby sama 
„prawda [miała być] uznana za jeden z wytworów wolności” (VSp 35). 

Głos sumienia po upadku: zapowiedŸ Odkupienia 
Z chwilą gdy człowiek popada w grzech, głos sumienia – wyraz bólu Boga odrzuconego przez stwo-

rzenie – staje się kolejnym darem dla winą skalanego Bożego Obrazu. Głos wyrzutów sumienia prze-
kształca się w naglącą prośbą Boga, by człowiek wrócił do ‘domu Ojca’, nawrócił się i naprawił zło wy-
rządzone Bogu i ludziom. Bóg chce, by jego żywy Obraz „nie zginął, lecz miał życie wieczne” (por. J 3, 
16): 

„Prawda o dobru moralnym, wyrażona w prawie rozumu, jest w praktyce i w konkretnej sytuacji roz-
poznawana przez osąd sumienia, co prowadzi do przyjęcia odpowiedzialności za dokonane dobro lub 
popełnione zło: 
– jeśli człowiek dopuszcza się zła, prawidłowy osąd sumienia trwa w nim jako świadek uniwersalnej 
prawdy o dobru, a zarazem uświadamia mu zło dokonanego przezeń wyboru. Ale wyrok sumienia 
pozostaje w człowieku także jako rękojmia nadziei i miłosierdzia: podczas gdy stwierdza, że popełnił 
zło, zarazem przypomina, iż powinien prosić o przebaczenie, czynić dobro i z pomocą łaski Bożej 
nieustannie ćwiczyć się w cnocie” (VSp 61). 

Odkąd pierwszy człowiek uległ Zwodzicielowi, zaczęły się dzieje wewnętrznych zmagań ludzkiego 
sumienia między dobrem a złem. Grzech jest odtrąceniem – w założeniu nieodwracalnym – Boga jako 
Miłości. Niemożliwe, by grzech u Boga samego nie wywołał z jednej strony nieskończonej – ze wzglę-
du na Godność Odrzuconego – obrazy, a z drugiej – równie nieskończonego Bożego bólu. Czy Bóg za-
sklepi się w swym swoiście ‘urażonym’ majestacie w obliczu swego żywego Obrazu, który w grzechu 
wolał zawierzyć ZŁEMU – szatanowi, zamiast Bogu jako Miłości? Z okresu pełni Objawienia dokona-
nego w Chrystusie dowiadujemy się: 

„Z głębi grzechu, że ‘nie uwierzyli’ [ludzie SŁOWU Bożemu, że jest Miłością] – Duch [Święty – 
Trzecia Osoba Trójcy] wyprowadza nową miarę obdarowania człowieka i stworzenia od początku” 
(DeV 41). 

Duch Święty, który jest w łonie Trójcy Świętej Miłością-OSOBĄ, staje się Bożym Świadkiem bólu Oj-
ca i Syna w obliczu ludzkiego grzechu. Człowiek, Boży Obraz, w tej chwili „radykalnie odrzucił praw-
dę, zawartą w Słowie Ojca, poprzez które wyraża się miłująca wszechmoc Stwórcy” (por. DeV 33). 

Bóg nie byłby jednak ‘sobą’, gdyby się zasklepił wskutek ludzkiego grzechu w doznaniu swego ‘bó-
lu’, jakoby ‘obrażonego egoizmu’. Odtrącony przez stworzenie swego szczególnego umiłowania, po-
dejmuje całkiem od nowa próby, by przemówić do ludzkiego serca: sumienia. W obliczu ludzkiego 
grzechu Bóg podejmie zdumiewający zamysł: Odkupienia swego żywego Obrazu! 

Wciąż ludzkim językiem o Bogu się wyrażając należy powiedzieć za Janem Pawłem II, że ‘Mi-
strzem’, który Boży ból odtrącenia przekształci-przetworzy na zamysł Odkupienia, jest w łonie Trójcy 
przede wszystkim Boży Świadek bólu Ojca i Syna – Duch Święty: 

„W Bogu, Duch-Miłość przetwarza sprawę grzechu ludzkiego w nowe obdarowanie zbawczą miło-
ścią. Z Niego [Ducha Świętego], w jedności Ojca i Syna, rodzi się owa zbawcza ekonomia, która na-
pełnia dzieje człowieka darami Odkupienia” (DeV 39). 

Taka już jest prawdziwa Miłość, którą – JEST – Bóg Trójjedyny. Musiał to na swój sposób ‘wy-
czuwać’, dzięki podarowanemu sobie ‘zmysłowi wiary’, już pierwszy człowiek. Bóg pierwszy sprawdzi 
siebie jako Boga wobec swego żywego Obrazu: mężczyzny i niewiasty: że nie ‘załamie’ Go ludzka nie-
wdzięczność. On pierwszy kieruje się w stylu swego działania tym, co później znajdzie swoje słowne 
ujęcie w Słowie-Bożym-Pisanym: 

„Nie daj się zwyciężyć ZŁU, ale ZŁO – DOBREM zwyciężaj” (Rz 12,21). 

Odtrącona Boża Miłość ‘odsłoni’ się wobec człowieka jako wciąż ‘większa’ niż grzech, większa i po-
tężniejsza niż nawet Bogu przez własne stworzenie zadana śmierć: 

„Ostatecznie ów niezgłębiony i niewypowiedziany ‘ból’ Ojca zrodzi nade wszystko całą przedziwną 
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ekonomię miłości odkupieńczej w Jezusie Chrystusie, ażeby... MIŁOŚĆ mogła się okazać potężniej-
sza od grzechu w dziejach człowieka. Ażeby zwyciężył ‘DAR’!” (DeV 39). 

O takim finale swoistego pogorzeliska ‘świątyni Bożej’, jaką w grzechu stało się ludzkie serce, 
wciąż wezwane do bycia ‘Świątynią Bożą’, dowiaduje się Boży Obraz nie dopiero przez dzieło Odku-
pienia w śmierci krzyżowej Chrystusa, Boga-Człowieka, lecz już i w raju. Już tam zapowiada Bóg po-
konanie ZŁEGO: odwiecznego Zwodziciela, „Wielkiego Smoka, Węża starodawnego, który się zwie 
Diabeł i Szatan” (Ap 12,9). Głowę ‘węża’ zmiażdży już wtedy, na zakończenie pierwszego ‘sądu’ po 
owym grzechu pra-początku, zapowiedziany indywidualny Potomek Niewiasty. I już pierwszy człowiek 
dobrze zrozumiał, co tutaj Bóg zapowiada. Boża Miłość okazuje się już na rumowisku raju  „większa od 
grzechu, większa-potężniejsza od śmierci” (DeV 31.39). 

Wspomniane „przekonywanie o grzechu”, o którym będzie mówił Chrystus tuż przed swą Męką, w 
wyniku której ześle On Ducha Świętego, okaże się przez wieki wciąż podejmowanym i kontynuowanym 
dziełem Ducha Świętego, który jest światłem sumień: 

„Duch Święty ‘przekonywa o grzechu’ w relacji do tajemnicy początku, ukazując stworzoność czło-
wieka, a więc jego całkowitą zależność ontyczną i etyczną od Stwórcy, a równocześnie przypomina-
jąc dziedziczną grzeszność ludzkiej natury. 
– Ale tenże sam Duch Święty-Pocieszyciel ‘przekonywa o grzechu’ zawsze w relacji do Chrystuso-
wego Krzyża. W tej relacji chrześcijaństwo odrzuca wszelki ‘fatalizm’ grzechu. 
– ‘[W ciągu... całej historii ludzkiej toczy się] ciężka walka przeciw mocom ciemności; walka ta, za-
częta ongiś u początku świata, trwać będzie do ostatniego dnia, według słów Pana’... Jednakże ‘sam 
Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić’. 
– Człowiek więc, ‘wplątany’ w tę walkę, w zmaganie się z grzechem w oparciu o głos własnego su-
mienia, ‘wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrem i nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz 
pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie’” (DeV 44). 

Obietnica Odkupienia z Proto-Ewangelii upewniła już pierwszego człowieka, że jedynie grzech sza-
tana został definitywnie osądzony. Jego grzech to „grzech potępiony”. Natomiast wszelki inny grzech, 
tj. grzech Bożego Obrazu, to „grzech zbawiony [odkupiony]” (por. DeV 28). 

§ 4. Boży Obraz jako mężczyzna i kobieta 

Człowiek-mê¿czyzna i człowiek-niewiasta 

Powszechnie przyjmowane, poniekąd zbyt uproszczone pojmowanie człowieka jako ‘Bożego Obra-
zu’, wypada uzupełnić dalszym jeszcze aspektem, znów dzięki obfitemu w tym wymiarze nauczania Ja-
na Pawła II. Mianowicie autor biblijny najpierw Rdz 2-3, a w parę wieków później autor Rdz 1, zgodnie 
stwierdzają, że do bezpośredniego dzieła stworzycielskiego trzeba sprowadzić jeszcze jeden wymiar ist-
nienia człowieka: występowanie w jego zróżnicowaniu męskim i żeńskim. 

Istnieją co prawda ludzkie ‘rasy’. Stąd też ludzi można podzielić na białych i czarnych-murzynów i 
o jeszcze innym kolorze skóry. Autor biblijny słyszał być może o rasie żółtej. Ponadto jednak istnieje u 
ludzi jeszcze jedna różnica, której nie sposób sprowadzić do jakiegoś jeszcze bardziej pierwotnego 
wspólnego mianownika: człowiek istnieje bądź jako człowiek-mężczyzna, bądź jako człowiek-kobietą. 
Nie ma człowieka nie-płciowego! 

Autor wcześniejszy opisuje w ramach tradycji teologicznej ‘Jahwistycznej’ utworzenie najpierw 
człowieka jako takiego. Z dalszego ciągu opisu biblijnego okaże się, że jest nim człowiek-mężczyzna. 
Zostaje on utworzony-ulepiony poza ogrodem – i tak dopiero ‘przeniesiony’ do ogrodu. W ten sposób 
udało się autorowi biblijnemu wyrazić to, co późniejsza terminologia teologiczna wyrazi jako wyniesie-
nie do Łaski – wraz z niezbywalnym wezwaniem do oblubieńczego Przymierza z Trójjedynym. 

Następnie kreśli ten sam autor utworzenie pierwszej niewiasty. Ponieważ w międzyczasie przeniósł 
scenerię do ogrodu Eden, ukazuje powstanie pierwszej niewiasty jako dokonujące się w obrębie ogrodu. 
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Nie uważał za potrzebne nawiązanie jeszcze raz do wyniesienia człowieka do stanu Łaski. Pragnie na-
tomiast uwydatnić inne, w tamtych czasach niezwykle ważne aspekty, dotyczące szczególnie właśnie 
człowieka-niewiasty. Z jednej strony podkreśla absolutną równość w ludzkiej godności kobiety a męż-
czyzny – z jednoczesnym uwydatnieniem odmienności w zwierzonych obojgu zadaniach. Z drugiej zaś 
udaje mu się niezwykle mocno podkreślić przepaść, jaka dzieli tak mężczyznę, jak kobietę – od pozosta-
łego stworzenia. 

Autor nie ma też wątpliwości, że pierwsze przykazanie (Rdz 2,17): o zakazie spożywania z określo-
nego drzewa, dotyczy obojga ludzi, tzn. tak mężczyzny, jak niewiasty. Mimo iż zgodnie z przedstawio-
ną scenerią niewiasty w chwili otrzymywania pierwszego przykazania jeszcze nie było. 

Oboje pierwsi ludzie zostają wyposażeni w takie same komponenty swojego człowieczeństwa. Pod-
stawą tożsamości obojga jako ludzi jest sprzężna jedność ciała-ducha naraz. Oraz władze ducha tak u 
jednego, jak i drugiego, stanowiące o godności tak mężczyzny, jak niewiasty jako osób: samoświado-
mość, samostanowienie, zdolność podejmowania odpowiedzialności. Wszystkie te uzdolnienia ducha i 
ciała wyrażą się też niebawem w pełni ich ‘funkcjonalności’: najpierw w chwili stającej przed obojgiem 
pokusy, następnie w ich upadku, a wreszcie w czasie natychmiast po upadku następującego Bożego są-
du, który staje się prototypem i zapowiedzią Trybunału Miłosierdzia: Sakramentu Pokuty-Pojednania. 

Późniejszy autor biblijny, żyjący tradycją teologiczną Kapłańską (P), wyprowadzi z owej wcześniej-
szej tradycji te elementy, które w świetle dalszego rozwoju Objawienia uzna za istotne. Nie uczyni żad-
nej aluzji do sposobu, w jaki utworzony został czy to pierwszy mężczyzna, czy pierwsza niewiasta. 
Stwierdza tym samym, że nie tutaj mieści się gwarancja PRAWDY OBJAWIENIA. Pod Tchnieniem 
Ducha Świętego podkreśli natomiast niezwykle mocno, że Bóg tegoż człowieka – i ich oboje – „stwo-
rzył” [bârâ’]. Czasownik ten, jako określenie techniczne, występuje w samym tylko wierszu, który o tym 
donosi (Rdz 1,27), aż trzykrotnie. Z nie mniejszym naciskiem podkreśla bowiem autor biblijny, że stwo-
rzenie ‘człowieka’ znaczy stworzenie go ‘jako mężczyzny i niewiasty’: 

„Wówczas stworzył Elohim człowieka na swój obraz; 
stworzył go na obraz Elohim; 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę” (Rdz 1,27). 

Zdumiewający nacisk, z jakim autor biblijny sprowadza zróżnicowanie płciowe człowieka do stworzy-
cielskiego dzieła Boga, jest bardzo charakterystyczny. Sam tylko Izrael wierzył w Boga absolutnie jed-
nego i jedynego. Wyznawał nie tylko monolatrię [cześć składana jednemu spośród wielu bogów], ale w 
sensie absolutnie wyłącznym monoteizm, czyli istnienie jednego jedynego Boga, z wykluczeniem moż-
liwości istnienia jakiegokolwiek jeszcze innego boga. 

Jahwizm wyznaje zarazem, że ten Bóg absolutnie jedyny nie ma żadnego odpowiednika w postaci 
partnera odmiennopłciowego. Nie dopiero Nowy Testament wyraża się dobitnie, że Bóg jest Duchem (J 
4,24; 2 Kor 3,17). Tak samo przeżywał Boga-Absolutu i Boga-Przymierza już pierwszy człowiek. Od 
początku było sprawą bezdyskusyjną, że Bóg jest absolutnie nie-cielesny. Nie przeszkadza to, że Izrael 
oraz sami autorowie biblijni nie obawiają się użycia śmiałych antropomorfizmów, by o tymże Bogu wy-
rażać się bardziej poglądowo. 

Pismo święte wyraża się o człowieku, że jest on żywym Obrazem tegoż Boga-Ducha. Zdawać by się 
mogło, że autor biblijny posunął się w tej swoistej ‘definicji’ człowieka zbyt daleko. Jahwe, Elohim 
Izraela, nie może być Pra-wzorem człowieka jako Bóg-Płeć! Skoro zatem człowiek: jednocześnie ten 
męski i żeński, mimo wszystko jako właśnie zróżnicowany w aspekcie płciowym – jest Obrazem Elo-
him NIE-PŁCIOWEGO, znaczy to, że nie sprawa płciowości jest punktem odniesienia podobieństwa 
człowieka-mężczyzny i człowieka-kobiety do Boga, Wzoru swego żywego Obrazu na świecie, lecz coś 
zgoła innego. Autor-Jahwista poczytałby za bluźnierstwo, gdyby się ktoś wyrażał o Jahwe jako o Bogu 
seksualnym! Bóg stworzył płciowość. Sam jednak ten Bóg: JAHWEH, jest ponad wszelką płcią. Jest On 
Bogiem-DUCHEM! Tym bardziej jednak nagląco nasuwa się pytanie: co wobec tego jest tym punktem 
odniesienia u Boga jako Pierwowzoru dla człowieka: mężczyzny i kobiety, jeśli człowiek mimo wszyst-
ko ma być na „Obraz i Podobieństwo” Elohim?  
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Mał¿eñstwo – znak tajemnicy KRZY¯A  
Jan Paweł II niejednokrotnie nawiązuje do zagadnienia: czemu Bóg stworzył człowieka jako zróżni-

cowanego pod względem płciowym? Nie jest pewne, czy ludzie Starego Testamentu, nie wyłączając au-
tora biblijnego opisującego stworzenie pierwszego człowieka (Rdz 1), zdawali sobie w pełni sprawę z 
brzemiennych konsekwencji określenia człowieka jako „Obrazu Elohim [Boga]”. Dopiero Nowy Testa-
ment ujawni w pełni jego znaczenie. A i w epoce Nowego Testamentu zaznaczy się jedynie powolne, 
stopniowe dojrzewanie w rozumieniu (por. KO 8d.9c) tego aspektu Objawienia. Odnosi się wrażenie, że 
dopiero w naszych dniach dochodzi on stopniowo do coraz większego rozkwitu. 

Papież Wojtyła niejednokrotnie podejmuje ten wątek rozważaniowy: głębszego sensu zróżnicowa-
nia ludzkiej natury na człowieczeństwo męskie i żeńskie. Szczególnie zaś zajął się tym tematem: 

1) w katechezie środowej pierwszych lat swego Pontyfikatu, zwłaszcza w rozważaniach na temat wię-
zi małżeńskiej pomiędzy mężczyzną a niewiastą – a poleceniem: „Mężowie, miłujcie żony, BO i 
CHRYSTUS – UMIŁOWAŁ Kościół i WYDAŁ za niego samego siebie, aby go uświęcić...” (Ef 5,25n), 
wraz z dopełniającą konkluzją: „Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Ko-
ścioła” (tamże, w. 32); 

2) oraz w swym równoległym, epokowym dokumencie: Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio 
(1981; nr 13). 

W Familiaris Consortio przedstawia Ojciec święty w pewnej chwili następujące skondensowanie 
wiary w Boga Przymierza w Jego ‘zabiegach’ o wzajemność w miłości ze strony Ludu Bożego, który 
sobie przygotowuje na swoją mistyczną Oblubienicę: 

„Komunia między Bogiem i ludźmi znajduje swoje ostateczne wypełnienie w Jezusie Chrystusie, 
OBLUBIEŃCU, który MIŁUJE ludzkość i oddaje się jej jako Zbawiciel, jednocząc ją w swoim cie-
le” (FC 13). 

Po nawiązaniu do pierwotnego zamysłu Boga w odniesieniu do małżeństwa wraca Papież ponownie do 
ostatecznego sensu, jaki się zawiera w Objawieniu DARU, jaki Osoba Bożego SŁOWA-SYNA składa 
Rodzinie Ludzkiej oraz w tym, że tenże Boży Syn oddał swoje Życie w odkupieńczym Darze dla swych 
ludzkich braci. Nieco dalej mówi Papież – w bezpośrednim nawiązaniu do ‘znaku’, jakim w Bożym za-
mierzeniu dla Kościoła i całej ludzkości jest samo w sobie małżeństwo: 

„Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na KRZYŻU...” 
(FC 13). 

Stwierdzenie Papieskie może działać szokująco! Czyżby małżeństwo rzeczywiście miało być dla Ludu 
Bożego, a właściwie dla całego świata, przypomnieniem „tajemnicy KRZYŻA”? Słowa Namiestnika 
Chrystusowego są jednak jasne! 

Nieznacznie wcześniej pisze Papież jeszcze bardziej szokująco, znów wyraźnie wymieniając całko-
witość oddania się Jezusa Chrystusa w DARZE ŻYCIA swojej OSOBY na Krzyżu – dla dobra swojej 
Oblubienicy, Kościoła: 

 „W ofierze tej [złożenie siebie samego na Krzyżu dla dobra Oblubienicy – Kościoła] odsłania się 
całkowicie ów ZAMYSŁ, który Bóg WPISAŁ w CZŁOWIECZEŃSTWO mężczyzny i kobiety od 
momentu stworzenia; małżeństwo ochrzczonych staje się w ten sposób rzeczywistym ZNAKIEM 
Nowego i Wiecznego PRZYMIERZA, zawartego we KRWI CHRYSTUSA...” (FC 13). 

Pierwszy człowiek z raju prawdopodobnie nie przeczuwał zbyt szczegółowo, jak dokona się zapo-
wiedziane mu Odkupienie. Być może nie podejrzewał przyszłej tajemnicy tego Krzyża, na którym zawi-
śnie jego przyszły Potomek: Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. Bóg przyrzekł mu po upadku jedynie to, że 
Potomek Niewiasty zetrze głowę węża! Pierwsi ludzie dowiedzieli się ogólnikowo o mającej trwać od-
tąd nieustannie walce między „potomstwem węża” a „potomstwem niewiasty”; oraz że ostateczne zwy-
cięstwo przypadnie nie szatanowi, lecz „potomstwu Niewiasty”. 

Musimy jednak wyznać, że trudno nam snuć domysły na temat tego, co mógł przeczuwać swym 
zmysłem wiary już pierwszy człowiek. Jezus powie kiedyś niezwykle charakterystycznie o swym przod-
ku według ciała – Abrahamie: 
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„Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał MÓJ dzień – ujrzał go i ucieszył się...” (J 
8,56). 

Między Adamem a Abrahamem istnieje trudna do wymierzenia przepaść czasów. Jezus zaświadcza jed-
nak – wyraźnie nawiązując do swojej pre-egzystencji, że Abraham zrozumiał coś niezwykłego z przy-
szłego dzieła Odkupienia. Nie jest całkiem wykluczone, że Bóg mógł dać zalążkowe zrozumienie tej Ta-
jemnicy już też pierwszej ludzkiej parze. 

Jaki jednak istnieje związek między zróżnicowaniem płciowym – a Odkupieniem przez oczekiwa-
nego Potomka obecnie upadłej niewiasty, a wraz z nią: upadłego mężczyzny? 

Czy „Bo¿y Obraz” przez odzwierciedlenie Boga „Samotnika” 
Zanim podejmiemy próbę odpowiedzi na to pytanie, trzeba wrócić do biblijnego opisu o utworzeniu 

pierwszego człowieka oraz pierwszej niewiasty. Autor biblijny wcześniej powstałego opisu mówi o ‘sa-
motności’ pierwszego człowieka. Samotności tej ma zaradzić utworzenie drugiego człowieka: przypro-
wadzona do mężczyzny – niewiasta. Później literacko skomponowany opis Rdz 1 – sprowadza całe an-
tropomorficzne opowiadanie Rdz 2-3 do samych podstawowych stwierdzeń: 

„Pierwszy opis stworzenia człowieka... [Rdz 1,26n: powstały w 6 w.] stwierdza od razu i wprost, że 
człowiek został stworzony na OBRAZ BOŻY – jako mężczyzna i niewiasta. 
– Drugi opis [Rdz 2: opis znacznie wcześniejszy] nie mówi o ‘obrazie Bożym’. Odsłania natomiast w 
sobie właściwy sposób, że pełne – czyli niejako doprowadzone do końca – stworzenie ‘człowieka’ 
(poddanego naprzód doświadczeniu pierwotnej samotności) wyraża się w POWOŁANIU DO IST-
NIENIA owej ‘COMMUNIO PERSONARUM’ [komunii osób], jaką stanowią mężczyzna i niewia-
sta. 
– W ten sposób opis Jahwistyczny [Rdz 2] spotyka się z treścią pierwszego opisu [P: Rdz 1]” (MiN 
39). 

Ostatecznie zatem i jeden i drugi opis biblijny wyraźnie mówią o stworzeniu człowieka jako istoty 
zróżnicowanej pod względem płciowym. Z tym jednak, że ów opis wcześniej powstały [Rdz 2] wyraź-
niej podkreśla komunijny charakter zaistniałej wspólnoty międzyludzkiej, w tym wypadku ukierunko-
wanej na małżeństwo-rodzinę. Jan Paweł II pisze dalej: 

„Jeśli zaś zapożyczymy... z tekstu Kapłańskiego [Rdz 1] pojęcie ‘OBRAZU BOGA’, wówczas mo-
glibyśmy wnioskować, że obrazem i podobieństwem Boga stał się człowiek NIE TYLKO przez samo 
człowieczeństwo, ale także poprzez KOMUNIĘ OSÓB, którą stanowią od początku mężczyzna i 
niewiasta. Funkcją OBRAZU jest odzwierciedlać tego, czyim jest OBRAZEM – odzwierciedlać swój 
pierwowzór” (MiN 39n). 

Po takim wprowadzeniu określa Papież pełniejsze rozumienie biblijnej swoistej definicji człowieka 
– jako Obrazu Elohim [Boga]: 

„Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie SAMOTNOŚCI, ile w akcie KOMU-
NII. Jest wszakże ‘od początku’ nie tylko Obrazem, w którym odzwierciedla się samotność panującej 
nad światem Osoby, ale niezgłębiona, istotowo Boska KOMUNIA OSÓB” (MiN 40). 

Myśl zawarta w tym stwierdzeniu jest bardzo charakterystyczna w nauczaniu Jana Pawła II. Czło-
wiek jest „Obrazem Elohim-Boga” – nie nawet przez samo bycie-człowiekiem, ani przez sam rozum-
wolę-odpowiedzialność, ale jako odbicie „Komunii Osób” Boga TRÓJ-JEDYNEGO. I dopiero dlatego 
właśnie on sam również jest „komunią osób”! Odnosi się wrażenie, że ten aspekt bycia-człowiekiem w 
jego wezwaniu do bycia „Obrazem Boga-KOMUNII” nie został dotąd przez nikogo należycie podjęty, 
ani rozwinięty. 

Nietrudno to zresztą zrozumieć: Bóg ujawni tajemnicę swego wewnętrznego życia jako TRÓJCY 
OSÓB, w absolutnie jednym jedynym bóstwie, dopiero w swoim Jednorodzonym Synu. Jezus Chrystus, 
sam będąc „Bogiem prawdziwym z Boga Prawdziwego”, stanie się „Ciałem” za sprawą Ducha Świętego 
i narodzi się jako Bóg-Człowiek ze swej Dziewiczej Matki Maryi. Nikt nie przeczy, że tajemnica Trójcy 
została zarysowana w zasadzie do ostateczności już w Objawieniu Starotestamentalnym. Autorowie bi-
blijni będą mówili m.in. o stwarzaniu zarówno przez SŁOWO BOŻE, jak i przez DUCHA BOŻEGO. 
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My obecnie, z perspektywy Nowego Testamentu, nie mamy wątpliwości, że już w tym fakcie ujawnia 
się Bóg jako Ten, który nie może działać inaczej, jak tylko jako właśnie TRÓJ-JEDYNY. Zatem i całe 
stwarzanie jest dziełem Boga jako TRÓJCY Świętej, a nie tylko dziełem jakiegoś Boga-SAMOTNIKA. 
Mimo to dopiero z Nowego Testamentu dowiadujemy się jaśniej, że stwarzanie jest przypisane w szcze-
gólniejszy sposób Drugiej Osobie Trójcy: 

„Wszystko przez NIE [= SŁOWO: Drugą Osobę Trójcy] się stało, a bez NIEGO nic się nie stało, co 
się stało” (J 1,3). 

„Na świecie było [SŁOWO], 
a świat stał się przez NIE [SŁOWO], 
lecz świat GO [SŁOWA] nie poznał. 
Przyszło [SŁOWO] do swojej własności, 
a swoi GO [SŁOWA] nie przyjęli...” (J 1,10n). 

„On [SYN – Odkupiciel] jest Obrazem BOGA niewidzialnego [Ojca], 
Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w NIM [SYNU-SŁOWIE] zostało wszystko stworzo-
ne: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne... 
Wszystko przez NIEGO i dla NIEGO zostało stworzone. 
ON [SYN-SŁOWO] jest przed wszystkim i wszystko w NIM ma istnienie...” (Kol 1,15nn). 

Nam zostało dane, że uzyskaliśmy pełniejszy wgląd w intymne życie Trójjedynego. Zdajemy sobie 
oczywiście sprawę, że nasze poznanie Boga jest czymś tylko zalążkowym. Czekamy z utęsknieniem na 
ostateczne zwycięstwo na „godach z Barankiem” , wiedząc, że „gdy się objawi, będziemy do Niego po-
dobni, bo ujrzymy Go takim, jakim JEST” (1 J 3,2). Ale i teraz dane nam jest poznać Boga w niepoję-
tym stopniu – na podstawie tego, co o Nim „opowiedział” Jego Jednorodzony BÓG-SYN: „JEDNO-
RODZONY BÓG, Który JEST – w łonie OJCA, o NIM pouczył...” (J 1,18b). 

Pierwszy człowiek nie musiał znać aż do tego stopnia tajemnicy wewnętrznego Bożego życia, „tak 
jak teraz została [ona] objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom” (Ef 3,5). Do zro-
zumienia Bożego zamysłu: wezwania do Przymierza z Bogiem i Partnerstwa z Absolutem, wystarczyło 
‘minimum’, o którym wspomni autor Listu do Hebrajczyków: 

„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi wierzyć, że [Bóg] 
JEST – i że WYNAGRADZA tych, którzy Go szukają” (Hbr 11,6). 

Możemy jedynie przypuszczać, że pierwszemu człowiekowi objawił się Bóg mimo wszystko o wie-
le wyraźniej, niż to być może podejrzewamy. Dzięki podarowanej mu samoświadomości, samostano-
wieniu, odpowiedzialności sprawozdawczej wobec Boga, siebie, ludzi, w tym i tych, którym oboje mieli 
dać początek – musiał on dobrze pojąć, że rzeczywiście stał się „Podmiotem Przymierza i partnerem 
Absolutu” (MiN 28): jako niezbywalnie wezwany do uczestnictwa w życiu wiecznym ze swoim Stwo-
rzycielem. Niemniej ostatecznie nie musiał w tym celu poznać głębi tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. 

Czy Bóg to Samotnik-Egoista 
Czy wobec tego pierwszy człowiek ‘przypuszczał’ – dzięki podarowanemu sobie zmysłowi wiary, że 

Bóg mimo wszystko nie jest Wielkim ‘Samotnikiem’, lecz Komunią Trzech OSÓB? Pozostanie to dla 
nas niewiadomą. Może człowiek mimo wszystko od początku jakoś ‘wyczuwał’, że Bóg nie jest SAM, 
choć trudno mu było sprecyzować, na czym by to ‘NIE-być-SAMOTNIKIEM’ w przypadku Boga pole-
gało. Skoro mianowicie Bóg jest pełnią rozradowanej energii Życia i Miłości – i niemożliwe, by mogło 
być inaczej, ‘musi’ On w jakiś sposób, niepojęty dla człowieka, być również bardzo szczególną ‘PEŁ-
NIĄ’ swej Boskości. Objawienie przejściowe: Starego Testamentu, wyrażało to m.in. poprzez charakte-
rystyczne sposoby określania Boga: to jako ‘Ojca’, to jako ‘SŁOWA Bożego’, to jako ‘DUCHA Boże-
go’, to znów jako ‘MĄDROŚCI Bożej’ itd. 

Może zatem nawet politeizm, dopatrujący się w bóstwie wielości osób – najczęściej partnera mę-
skiego i żeńskiego, nie był tak całkiem daleki od prawdy? Boskie ‘małżeństwa’, a nawet boskie ‘przy-
gody’ seksualno-partnerskie, są być może echem ostatecznie prawidłowego pojmowania bóstwa. Czło-
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wiek wyczuwał swym ‘instynktem wiary’, że Bóstwo musi być tak potężną ‘pełnią ŻYCIA-MIŁOŚCI’, 
że Bóg widocznie naprawdę JEST – niepojętą dla człowieka WIELOŚCIĄ OSÓB! 

Błądzenie ludzkiego myślenia o Bogu zaczynało się zwykle od etapu dopiero następnego: próby 
bliższego sprecyzowania, na czym polega owa ‘pełnia’ ŻYCIA-MIŁOŚCI, jaką widocznie JEST samo 
w sobie Bóstwo? Oraz w jaki sposób Bóstwo wiąże się czy to z przyrodą, czy tym bardziej z człowie-
kiem? Czy istnieje ostre rozgraniczenie między bóstwem – a wszystkim poza Nim, czy też Bóstwo mie-
sza się z przyrodą i człowiekiem, co kończy się ostatecznie panteizmem i z kolei magią? Wszelkie błędy 
ludzkiej myśli w tym zakresie będą się obracały wokół podstawowego zagadnienia: korelacji pomiędzy 
boską transcendencją – a boską kondescensją; Bogiem-Absolutem – a Bogiem-Przymierzem; oraz jako-
ścią tego bycia-Przymierzem. 

Prawidłowe myślenie o Bogu musiało brać pod uwagę samo w ogóle pojmowanie ‘miłości’. Treść 
tego, co jest – względnie nie jest ‘miłością’, jest wszczepiona w ludzkie serce-sumienie ‘od początku’, 
wraz z podarowanym mu człowieczeństwem. Skoro ludzkie serce ‘wyczuwało’, iż nieprawdopodobnie, 
by Bóg mógł nie być MIŁOŚCIĄ, musiał się nasunąć spontanicznie następny etap myślenia: że wobec 
tego niemożliwe, żeby Bóg mógł być wielkim EGOISTĄ, zasklepionym w szczęśliwości siebie samego! 
Żeby bowiem ‘miłość’ – również ta samego Boga – była ‘sobą’, musi nieustannie przerastać siebie sa-
mą. Czy wobec tego nie nasuwało się przypuszczenie, że Bóg mimo wszystko JEST jakąś ‘wielością 
OSÓB’, gdzie dzięki temu właśnie możliwa będzie ‘miłość u Boga jako Boga’? I że wobec tego – nie-
wątpliwie błądzące ludzkie myślenie, nie było przecież całkiem dalekie od prawdy, gdy tę ‘pełnię ŻY-
CIA-MIŁOŚCI’ u Boga samego kojarzyło – tym razem błędnie – z partnerstwem seksualnym w łonie 
samego bóstwa. Błądzenie było tu ostatecznie tylko świadectwem ludzkiej bezsilności, jeśli chodzi o 
bliższe precyzowanie, na czym by mogła polegać ta ‘pełnia ŻYCIA-MIŁOŚCI’ u samego Boga. 

Bóg – Komunia OSÓB 
Jan Paweł II nie lęka się podjąć tego tematu w całej jego wyrazistości. Nawiązuje on do opisu stwo-

rzenia człowieka jako nie samotnego, lecz zróżnicowanego pod względem płciowym. Tym samym bo-
wiem – jeden człowiek będzie chcąc nie chcąc wciąż zdany na drugiego człowieka! Ludzie są z natury 
swej ‘skazani’ na KOMUNIĘ OSÓB! 

Ojciec święty dostrzega w tym fakcie Boży znak dla człowieka, iż sam fakt wywołania z nie-
istnienia do zaistnienia jest równoznaczny ze zwierzeniem człowiekowi określonej MISJI: bycia miło-
ścią-darem. Miłować bowiem znaczy: stać się Darem-OSOBĄ ‘dla’ osoby kogoś drugiego, umiłowane-
go. 

Jeśli jeden człowiek jest wezwany do nieustannego bycia-OSOBĄ-DAREM-‘dla’ współczłowieka, 
jest tak ostatecznie dlatego, że PIERWSZYM takim jest sam BÓG. W swym wewnętrznym Życiu-
Miłości jest Bóg jednym wielkim „Byciem-DAREM-OSOBĄ-dla” pozostałych Bożych Osób jednego i 
tego samego Bóstwa! Człowiek, wciąż ‘zdany’ na współczłowieka i tym samym nieustannie wezwany 
do miłości-wzajemności, jest ‘skazany’ na MIŁOŚĆ przede wszystkim dlatego, że TAKIM – JEST – 
najpierw BÓG-MIŁOŚĆ: Bóg-KOMUNIA-OSÓB! 

Jeśli autor biblijny doszedł do określenie człowieka jako „OBRAZU ELOHIM”, co było niemożli-
we bez szczególnego Bożego oświecenia i Objawienia; a jednocześnie niezwykle mocno podkreśla, iż 
człowiek jest „Obrazem Elohim” jako właśnie mężczyzna i niewiasta, stwierdzenie to nie mogło nie być 
swoistą odskocznią do głębszego rozumienia samego w sobie Boga! 

Bóg pierwszy nie jest zaskorupiałym w sobie SAMOTNIKIEM-EGOISTĄ! Bóg to KOMUNIA 
OSÓB! Mimo iż ta Boża Komunia Osób będzie dla człowieka wciąż wielką zagadką. Oraz że będzie ab-
solutnie pewne, iż Bóg Izraela jest NIE-MATERIALNY. I że nie jest On podzielony na partnera mę-
skiego czy żeńskiego. W swym Byciu-KOMUNIĄ-OSÓB, Bóg po prostu przerasta wszelkie pojmowa-
nie stworzenia – i człowieka. Bóg jest Źródłem życia, w tym również wszelkiego zróżnicowania płcio-
wego oraz płodności. Skoro zaś jest On źródłem płodności, to dlatego, że na swój, dla człowieka niepo-
jęty Boży sposób, jest On ponadto – BOGIEM OBLUBIEŃCZYM – i oczywiście RODZICIELSKIM! 
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Bóg-MIŁOŒĆ: Bóg-OBLUBIEÑCZOŒĆ 

Jan Paweł II kontynuuje swoje rozważania o człowieku jako ‘Obrazie Boga’: 

„W ten sposób opis drugi [Rdz 2] mógłby także dopomóc w trynitarnym rozumieniu ‘Obrazu Boże-
go’, które to pojęcie [człowiek-‘Obraz Boga’] pojawia się tylko w opisie pierwszym” (MiN 40). 

Po czym Papież dopowiada charakterystycznie: 
„Nie jest to oczywiście bez znaczenia również dla teologii ciała. Może nawet oznacza najgłębszy rys 
teologiczny tego wszystkiego, co można powiedzieć o człowieku, który w tajemnicy stworzenia – na 
gruncie pierwotnej i konstytutywnej ‘samotności’ swego bytu – został obdarowany jednością tego, co 
w nim po ludzku, a zarazem poprzez ciało – męskie i tego, co w nim po ludzku, a zarazem poprzez 
ciało – kobiece. Nad tym zaś od początku spoczęło też błogosławieństwo płodności związanej z isto-
towo ludzkim rodzeniem [por. Rdz 1,28]” (MiN 40). 

Nauczanie Papieskie dostrzega w zróżnicowaniu płciowym człowieka na męskie i żeńskie z jednej 
strony wezwanie do kształtowania wielorakich komunii osób. Z drugiej zaś strony widzi w tymże samo 
przez się narzucającym się powołaniu i odpowiedzialności do życia-‘dla’ innych – najgłębszą istotę te-
go, co to znaczy: być „OBRAZEM ELOHIM [Boga]”. Być „Obrazem Elohim” jest z jednej strony ‘na-
turą’ człowieka, ale ponadto nieustannym wyzwaniem-zadaniem. BO TAKIM właśnie: byciem-‘dla’, 
jest w swym wewnętrznym Życiu sam w ogóle Bóg, Którego człowiek może – i winien przedstawiać ja-
ko Jego ‘Obraz’. 

To samo zagadnienie podejmuje Jan Paweł II ponownie w swym Liście Apostolskim na zakończenie 
Roku Maryjnego (1987-1988): Mulieris Dignitatem (O godności i powołaniu kobiety). Oto parę frag-
mentów z tego jego szczególnie znamiennego dokumentu: 

„Trzeba, ażebyśmy znaleźli się w orbicie tego biblijnego ‘początku’, w którym objawiona prawda o 
człowieku jako ‘obrazie i podobieństwie Boga’ stanowi niezmienną podstawę całej chrześcijańskiej 
antropologii. ‘Stworzył... Bóg człowieka na swój Obraz, na Obraz Boży go stworzył: stworzył męż-
czyznę i niewiastę’ [Rdz 1,27]. 
– Ten zwięzły tekst zawiera podstawowe prawdy antropologiczne: 
– człowiek jest szczytem całego porządku stworzenia w świecie widzialnym; 
– rodzaj ludzki, który bierze początek w powołaniu do istnienia mężczyzny i kobiety, wieńczy całe 
dzieło stworzenia; 
– istotami ludzkimi są OBOJE, w równym stopniu mężczyzna i kobieta, OBOJE stworzeni na OB-
RAZ BOGA. 
– Ten istotowy dla człowieka OBRAZ-PODOBIEŃSTWO BOŻE mężczyzny i kobiety jako małżon-
ków i rodziców zostaje przekazany ich potomkom: ‘Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście za-
ludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną’ [Rdz 1,28]. 
– Stwórca powierza ‘panowanie’ nad ziemią rodzajowi ludzkiemu, wszystkim ludziom, wszystkim 
mężczyznom i wszystkim kobietom, którzy swą godność i powołanie czerpią ze wspólnego ‘począt-
ku’” (MD 6). 

Ukazana synteza pozwala Ojcu świętemu przejść szczegółowiej do zagadnienia zróżnicowania płci 
u człowieka jako Bożego Obrazu. Fundamentem wszelkiej wielkości człowieka jest oczywiście podaro-
wana mu godność osoby, o czym już była mowa na początku naszych rozważań [rozumność, wolna wo-
la, odpowiedzialność]. Ojciec święty mówi: 

„Człowiek jest osobą, w równej mierze mężczyzna i kobieta, oboje wszakże zostali stworzeni na Ob-
raz i Podobieństwo Boga OSOBOWEGO. Upodobnia człowieka do Boga to, że – w odróżnieniu od 
całego świata stworzeń żyjących, a także istot obdarzonych czuciem zmysłowym [animalia] – czło-
wiek jest ponadto istotą rozumną [animal rationale]. Dzięki tej właściwości mężczyzna i kobieta mo-
gą ‘panować’ nad innymi stworzeniami w świecie widzialnym [Rdz 1,28]” (MD 6). 

Sprawa ‘panowania’ nad ziemią-światem jest jednak tylko pochodnym wyrazem wezwań i wyzwań 
bardziej pierwotnych. Wciąż bowiem intryguje sprawa, dlaczego – i po co – Bóg stworzył człowieka ja-
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ko tajemnicę „jedności dwojga”, wyrażającą się w „tej godności i ... tym powołaniu, jakie wynikają ze 
swoistej ODMIENNOŚCI i ‘ORYGINALNOŚCI’ osobowej mężczyzny i kobiety” (MD 10)? 

Klucza do rozwikłania tej tajemnicy dostarcza właściwie sam opis biblijny Rdz 2. Toteż Papież 
mówi: 

„W opisie Rdz 2,18-25 kobieta zostaje stworzona przez Boga ‘z żebra’ mężczyzny i zostaje posta-
wiona przez Boga jako drugie ‘ja’, jako rozmówca obok mężczyzny, który w otaczającym go świecie 
stworzeń ożywionych – jest samotny i nie znajduje w żadnym z tych stworzeń właściwej dla siebie 
‘pomocy’. 
– Powołana w ten sposób do istnienia kobieta natychmiast zostaje rozpoznana przez mężczyznę jako 
‘kość z jego kości i ciało z jego ciała’ [Rdz 2,23] i dlatego właśnie zostaje nazwana ‘niewiastą’ [hebr. 
’iszszâh = kobieta; ’îsz = mężczyzna]. W języku biblijnym nazwa ta wskazuje na istotową tożsamość 
w stosunku do mężczyzny” (MD 6). 

Ojciec święty snuje jednak swoje rozważania jeszcze dalej: 
„Tekst biblijny daje wystarczające podstawy do stwierdzenia zasadniczej równości mężczyzny i ko-
biety pod względem człowieczeństwa. 
– Oboje są od początku OSOBAMI w odróżnieniu od otaczającego ich świata istot żyjących. 
– Niewiasta jest drugim ‘JA’ we WSPÓLNYM człowieczeństwie. 
– Od początku jawią się jako ‘JEDNOŚĆ DWOJGA’, co oznacza WYJŚCIE z pierwotnej samotności 
człowieka, w której nie znajdował on ‘pomocy do siebie podobnej’ [Rdz 2,20]” (MD 6). 

W tym miejscu stawia Ojciec święty pytanie: 

„Czy chodzi tu tylko o ‘POMOC’ w działaniu, w ‘czynieniu sobie ziemi poddaną’ [Rdz 1,28]? Z 
pewnością chodzi o TOWARZYSZKĘ życia, z którą mężczyzna jako z żoną może połączyć się, sta-
jąc się z nią ‘JEDNYM CIAŁEM’ i opuszczając swego ‘ojca i matkę’ [Rdz 2,24]. 
– Opis biblijny mówi więc o ustanowieniu przez Boga małżeństwa wraz ze stworzeniem mężczyzny i 
kobiety jako nieodzownego warunku przekazywania życia nowym pokoleniom ludzi, do którego mał-
żeństwo i miłość oblubieńcza ze swej natury są przeznaczone...” (MD 6). 

Mê¿czyzna i kobieta jako Obraz Bo¿ej KOMUNII-OSÓB 
Tu pojawia się kolejne odwołanie do tego, KIM i JAKIM jest Bóg, na którego OBRAZ stworzony 

został mężczyzna i niewiasta. Być człowiekiem-mężczyzną i człowiekiem-kobietą jest drogą, zamierzo-
ną przez samego Boga dla ułatwienia człowiekowi zrozumienia tajemnicy Jego własnego, wewnętrzne-
go Życia jako KOMUNII Osób Trójcy Przenajświętszej! Dlatego Ojciec święty mówi w dalszym ciągu: 

„Czytamy, że człowiek nie może bytować ‘samotnie’ [Rdz 2,18]. Może bytować tylko jako ‘jedność 
dwojga’, a zatem – w relacji do drugiego człowieka. Chodzi tu o relację wzajemną: mężczyzny do 
kobiety oraz kobiety do mężczyzny. Być OSOBĄ na ‘OBRAZ i Podobieństwo Boga’ – oznacza także 
bytować w relacji, w odniesieniu do drugiego ‘ja’. Przygotowuje to ostateczne samoobjawienie się 
Boga Trójjedynego: jedności żyjącej w komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego” (MD 7). 

Bóg Trójjedyny jest w niewysłowionym bogactwie swego wewnętrznego ŻYCIA jednym wzajem-
nym odnoszeniem się swych Trzech OSÓB do siebie nawzajem – w niepojętym Żarze MIŁOŚCI, której 
istotą jest bezinteresownie Bycie-Życie-‘DLA’ pozostałych Bożych Osób. Człowiek – mężczyzna i nie-
wiasta – są DLATEGO stworzeni-‘skazani’, ale tym bardziej wezwani – do stałego bycia-‘dla’-siebie-
nawzajem, żeby im dzięki temu łatwiej było zrozumieć, iż Takim jest NAJPIERW sam BÓG. W ich 
nieustannym byciu-dla-siebie-nawzajem stale uobecnia się im sam Trójjedyny, który sam w sobie jest 
jednym wielkim PRZYMIERZEM swych Trzech Osób. Jako taki obdarza On z kolei człowieka: męż-
czyznę i kobietę – w samym już akcie ich stworzenia – godnością ‘Podmiotu PRZYMIERZA i Partnera 
ABSOLUTU’ (por. MiN 28). 

Jan Paweł II zdaje sobie sprawę, że Stary Testament objawia Boga przede wszystkim jako Boga 
JEDYNEGO: Bożą JEDNOŚC. Wie dobrze, że dopiero Nowy Testament dokładniej objawi wewnętrzne 
życie Boga jako aż TRÓJ-JEDYNEGO. Dzięki temu jest nam – Ludowi Bożemu okresu pełni Objawie-
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nia – dana znacznie lepsza szansa rozumienia Bożego zamysłu w stworzeniu człowieka jako płciowo 
zróżnicowanego, aniżeli ludziom Starego Testamentu: 

„W ten sposób [poprzez Objawienie Trójcy w NT] zostaje rzucone nowe światło również na to ‘Po-
dobieństwo i OBRAZ Boga’ w człowieku, o jakim mowa w Księdze Rodzaju. 
– To, że człowiek stworzony jako mężczyzna i kobieta jest OBRAZEM BOGA, znaczy nie tylko, iż 
KAŻDY z nich z osobna jest podobny do Boga, będąc istotą rozumną i wolną. 
– Znaczy to również, że mężczyzna i kobieta stworzeni jako ‘JEDNOŚĆ DWOJGA’ we wspólnym 
człowieczeństwie, są wezwani do życia we wspólnocie miłości i do ODZWIERCIEDLENIA w ten 
sposób w świecie tej KOMUNII MIŁOŚCI, jaka jest w Bogu, KOMUNII, poprzez którą TRZY 
OSOBY Boskie MIŁUJĄ SIĘ w wewnętrznej tajemnicy jednego życia Bożego. 
– Ojciec, Syn i Duch Święty, JEDEN BÓG poprzez jedność Bóstwa, bytują jako OSOBY w niezgłę-
bionej Boskiej RELACJI. Tylko w ten sposób staje się zrozumiałą prawda, że Bóg sam w sobie jest 
MIŁOŚCIĄ [1 J 4,16]” (MD 7). 

Papież słusznie zwraca uwagę, iż byłoby niezrozumiałe, że Bóg jest ‘Miłością’, gdyby Jego we-
wnętrzne ŻYCIE nie było tajemnicą wzajemnych RELACJI-ODNIESIEŃ Jego Boskich OSÓB: 

„‘Obraz i Podobieństwo Boga w człowieku’ stworzonym jako mężczyzna i kobieta (w tej analogii, 
jaką można przyjąć pomiędzy Stwórcą a stworzeniem) oznacza więc także ‘jedność dwojga’ we 
wspólnym człowieczeństwie. Ta ‘JEDNOŚĆ DWOJGA’, będąca znakiem KOMUNII interpersonal-
nej, wskazuje na to, że w stworzenie człowieka zostało WPISANE również pewne PODOBIEŃ-
STWO do BOSKIEJ KOMUNII (communio). 
– To podobieństwo zostało wpisane jako WŁAŚCIWOŚĆ OSOBOWEGO BYTU obojga, mężczyzny 
i kobiety – równocześnie jako wezwanie i zadanie. W obrazie i podobieństwie Bożym, które rodzaj 
ludzki nosi w sobie od ‘początku’, tkwi fundament całego ethosu ludzkiego. ETHOS ten będzie roz-
wijany przez Stary i Nowy Testament i jego szczytem jest PRZYKAZANIE MIŁOŚCI” (MD 7). 

Ludzka ‘JEDNOŚĆ DWOJGA’ jest więc konstytutywnym zapisem Boga w ludzką naturę ‘Bożego 
Obrazu’. Każdy mężczyzna i każda kobieta są z natury swej, jako właśnie ‘OBRAZ BOŻY’, wezwani 
do realizowania Bożego PRZYKAZANIA miłości: BOGA i BLIŹNIEGO. Takim bowiem jest sam 
BÓG w swym intymnym życiu: Bóg-MIŁOŚĆ, i tak dopiero BÓG-ŻYCIE. 

Jednoœć w miłoœci na sposób JEDNOŒCI-w-MIŁOŒCI TRÓJCY 
Nie chodzi tu jedynie, ani może nawet nie w pierwszym rzędzie, o ogólne wezwanie człowieka do 

zakładania małżeństwa-rodziny. ‘Jedność dwojga’ nie oznacza też wcale od razu współżycia płciowego, 
choć jest ono przez Boga oczywiście wyraźnie zamierzone. Nie szatan wymyślił płciowość i współżycie 
w małżeństwie. Stworzył je i wzywa również do niego sam Stworzyciel. W fakcie ‘JEDNOŚCI DWOJ-
GA’ jako odzwierciedleniu Bożego Pierwowzoru chodzi natomiast o rzeczywistość znacznie głębszą i 
bardziej pierwotną. 

Jak w Trójjedynym, każda z Trzech Osób jest nieustannym ‘DLA’ – dla pozostałych Dwóch Osób, 
tak człowiek, żywy Obraz Tego, TAKIEGO Boga, otrzymuje wezwanie i zadanie, z którego będzie roz-
liczony, do życia i bycia jednym wielkim ‘DLA’ – dla swoich braci i sióstr w tym samym człowieczeń-
stwie, a tym bardziej ‘dla’ swego Stworzyciela. Z tego tytułu biblijne określenie człowieka jako ‘Bożego 
Obrazu’, z wyraźnym uwydatnieniem, że owym ‘Obrazem’ jest człowiek JAKO mężczyzna i kobieta, 
staje się od prapoczątku spontanicznym, zdalnym przygotowaniem dalszego rozwoju OBJAWIENIA 
Bożej Prawdy, którą bez osłony wyrazi następnie SYN-SŁOWO Ojca Niebieskiego: 

„TEN bowiem, Kogo Bóg [Ojciec] posłał, mówi SŁOWA BOŻE: a z niezmierzonej obfitości udziela 
[MU] DUCHA [Świętego = Trzecią Osobę Trójcy]” (J 3,34). 

Boży SYN-SŁOWO modli się w modlitwie Arcykapłańskiej, tuż przed swą Męką: 

„Aby wszyscy stanowili JEDNO, jak Ty, Ojcze, we MNIE, a JA – w TOBIE, aby i oni stanowili w 
NAS – JEDNO... 
– JA w nich, a TY – we MNIE! Oby się TAK zespolili w JEDNO... 
– Objawiłem im Twoje IMIĘ [KIM jesteś; i JAKIM: Twój zamysł odkupieńczy] i nadal będę obja-
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wiał, aby: MIŁOŚĆ – którą TY – MNIE umiłowałeś, w NICH była, i JA – w NICH” (J 17,21.23.26). 

Gdy tak rozumiemy rzeczywistość człowieka – mężczyzny i niewiasty, jako dopiero w charakterze 
‘JEDNOŚCI DWOJGA’ będących ‘OBRAZEM BOGA’, rozumiemy również głębię chętnie przytacza-
nych, nierzadko jednak być może powierzchownie pojmowanych słów Jana Pawła II z jego Familiaris 
Consortio: 

„Bóg stworzył człowieka na swój OBRAZ i PODOBIEŃSTWO; 
– powołując go do istnienia z MIŁOŚCI, powołał go jednocześnie do MIŁOŚCI. 
– Bóg jest MIŁOŚCIĄ – i w samym sobie przeżywa tajemnicę OSOBOWEJ KOMUNKII MIŁOŚCI. 
– Stwarzając człowieka na swój OBRAZ i nieustannie podtrzymując go w istnieniu, Bóg wpisuje w 
człowieczeństwo MĘŻCZYZNY I KOBIETY powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność – ZA 
MIŁOŚĆ i WSPÓLNOTĘ. Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym POWOŁANIEM każdej 
istoty ludzkiej” (FC 11). 

Papież wskazuje tu na „miłość” jako „podstawowe i WRODZONE powołanie” każdego człowieka. 
I znów wypada podkreślić: nie chodzi bynajmniej, ani przede wszystkim o miłość typu małżeńskiego, 
choć małżeństwo jest tym bardziej wezwane do miłości; ale ta nie jest też samym tylko współżyciem 
płciowym. Bóg „WPISUJE” w naturę człowieczą każdego mężczyzny i każdej kobiety nie tylko „powo-
łanie” do miłości – jako uzdolnienie do niej, ale i „powołanie” jako odpowiedzialność za nią. Uzdolnie-
nie to i odpowiedzialność za miłość wyrasta wciąż z BOGA jako KOMUNII OSÓB w ich niewysłowio-
nym komunijnym byciu-‘DLA’ – dla pozostałych Osób. Również człowiek, jako właśnie mężczyzna i 
kobieta, otrzymują przez Boga zakodowane powołanie-odpowiedzialność za bycie ciągłym nie-
egoizmem. Każdy człowiek jest z natury swej wezwany – na bazie swego zróżnicowania płciowego – do 
rzeczywistości wzorującej się na KOMUNII u BOGA: być nieustannym WYRASTANIEM ‘poza’ wła-
sne ‘JA’, by przez to OBDARZAĆ – sobą jako OSOBĄ, tych którzy stają na drodze życia – ku ich DO-
BRU. Nie może tu nie chodzić o takie Dobro, które będzie całe opromienione blaskiem Bożego Prawa 
moralnego, wpisanego i dosłyszalnego w głębiach ludzkiego serca. 

Być darem ‘dla’ 
Jan Paweł II analizuje w dalszym ciągu biblijny opis utworzenia pierwszych ludzi, tak jak to jest 

przedstawione w Rdz 2: 
„W ‘jedności dwojga’ mężczyzna i kobieta są od ‘początku’ wezwani nie tylko do tego, aby bytować 
‘obok’ siebie czy nawet ‘razem’ z sobą, ale są też wezwani do tego, aby bytować wzajemnie ‘jedno 
DLA drugiego’. 
– Tak też tłumaczy się znaczenie owej ‘pomocy’, o jakiej mowa w Księdze Rodzaju: ‘Uczynię mu 
pomoc jemu podobną’ [Rdz 2,18-25]. 
– Kontekst biblijny pozwala rozumieć to także w ten sposób, że kobieta ma ‘pomagać’ mężczyźnie – 
a zarazem on ma jej pomagać – przede wszystkim w samym ‘byciu człowiekiem’; pozwala im nieja-
ko stale na nowo odkrywać i potwierdzać integralny sens człowieczeństwa. 
– Łatwo zrozumieć, że – na tej podstawowej płaszczyźnie – chodzi o ‘pomoc’ obustronną, o ‘pomoc’ 
wzajemną. Człowieczeństwo oznacza wezwanie do międzyosobowej komunii” (MD 7). 

Tak pojmowana wzajemna ‘pomoc’ realizuje się niewątpliwie w zasadniczy sposób w małżeństwie, 
chociaż nie tylko w nim: 

„Tekst Księgi Rodzaju wskazuje, iż MAŁŻEŃSTWO jest pierwszym i poniekąd podstawowym wy-
miarem tego wezwania. Ale nie jedynym. Całe dzieje człowieka na ziemi urzeczywistniają się w ra-
mach tego wezwania. Na zasadzie wzajemnego bycia ‘dla’ drugiego, w międzyludzkiej ‘komunii’ 
osób, rozwija się w tych dziejach zamierzona przez Stwórcę integracja w samym człowieczeństwie 
tego, co ‘męskie’ i tego, co ‘kobiece’. Teksty biblijne, począwszy od Księgi Rodzaju, pozwalają nam 
stale odnajdować grunt, w którym zakorzenia się prawda o człowieku – grunt trwały i nienaruszalny 
pośród tylu zmienności bytowania ludzi” (MD 7). 
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Wszelkie sytuacje jednoczenia się we wspólnoty, a tym bardziej KOMUNIE OSÓB7, stają się jed-
nak tylko coraz to innym odzwierciedleniem tej JEDNOŚCI, jaka jest w Bogu – Ojcu, i Synu, i Duchu 
Świętym: 

„Człowiek – zarówno mężczyzna jak kobieta – jest jedynym wśród stworzeń świata widzialnego, któ-
rego Bóg-Stwórca ‘chciał dla niego samego’ [KDK 24]: jest więc OSOBĄ. Być osobą – to znaczy: 
dążyć do samospełnienia [samoodnalezienia], które nie może dokonać się inaczej, jak tylko ‘poprzez 
bezinteresowny dar z siebie samego’. 
– Prawzorem takiego rozumienia OSOBY jest sam Bóg jako TRÓJCA, jako komunia Osób. Stwier-
dzenie, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo tego Boga, znaczy zarazem, że człowiek 
jest wezwany do tego, aby bytować ‘dla’ drugich, aby stawać się DAREM” (MD 7). 

Analiza ta pozwala zrozumieć w sposób właściwy dalsze aspekty powołania i odpowiedzialności 
człowieka jako Bożego Obrazu. Jak Bóg jest sam w sobie Darem-‘dla’ pozostałych Bożych Osób, a cała 
Trójca jest nieustannym Darem-‘dla’ – dla całego stworzenia, szczególnie dla tego naprawdę zamierzo-
nego: człowieka, swego żywego Obrazu w świecie, tak każdy człowiek zostaje obdarzony powołaniem i 
odpowiedzialnością za bycie darem-‘dla’ współludzi. Szczegółowe zastosowania tego podstawowego 
ukierunkowania ‘dla’ dobra innych będą uzależnione od obranego stanu życiowego, pracy zawodowej i 
wielu innych okoliczności. Natomiast sam w sobie podstawowy dynamizm, ukierunkowany na bycie-
darem, jest wpisany w człowieczeństwo jako wezwanie i wyzwanie-odpowiedzialność. Zapis ten wyra-
sta ze zróżnicowania płciowego poszczególnego człowieka. 

Oblubieñczy i rodzicielski sens ciała jako Bo¿ego Obrazu 
Papież dopowiada – co prawda w nieco zawężonym nawiązaniu do tematyki swego Listu Apostol-

skiego o Godności i Powołaniu Kobiety: 
„Księga Rodzaju pozwala już dostrzec jakoby w pierwszym zarysie ten oblubieńczy charakter relacji 
pomiędzy OSOBAMI, na gruncie którego rozwinie się z kolei prawda o macierzyństwie, a także o 
dziewictwie – jako o dwóch szczególnych wymiarach powołania kobiety w świetle Bożego Objawie-
nia. Te dwa wymiary znajdą najwyższy swój wyraz w nadejściu ‘pełni czasu’, w ‘niewieście’ z Naza-
retu: Matce-Dziewicy” (MD 7). 
Wpisane w człowieczeństwo Bożego Obrazu powołanie do bycia-‘darem’ ku zasadniczemu dobru 

kogoś jednego – lub wielu umiłowanych, pozwala dalej wnikać w antropologiczną rzeczywistość ludz-
kiego ciała, które ‘objawia człowieka’ zawsze jedynie poprzez jego męskość, czy kobiecość (por. MiN 
40nn). Zróżnicowanie dwoistej konstytucji somatycznej człowieka wyzwala wzbogacające poczucie 
SENSU LUDZKIEGO CIAŁA. Prowadzi ono do komplementarnej samoświadomości i samostanowie-
nia, a zarazem dwojakiego komplementarnego poczucia sensu ciała. Wraz ze zróżnicowaniem soma-
tycznym pojawia się z jednej strony oblubieńczy, a z drugiej rodzicielski sens ciała. 

Odkrycie już przez pierwszego człowieka oblubieńczego sensu ciała (zob. MiN 54) sprawi, że 
pierwszy mężczyzna utworzy parę ukierunkowaną na małżeństwo z pierwszą kobietą. Tu w szczególnie 
dramatyczny sposób zrealizuje się biblijne: „DWOJE – JEDNYM ciałem” (Rdz 2,24). Słowa te staną się 
echem-zapowiedzią przyszłego, nowotestamentalnego Sakramentu Małżeństwa. Dwoje ludzi kojarzy się 
jednak w parę małżeńską nie na zasadzie ślepego determinizmu czy fatalizmu, lecz w wyniku świado-
mie i odpowiedzialnie dokonanego wyboru:  

„O ile do ojca i matki przynależy człowiek ‘z natury’, na podstawie faktu zrodzenia, to natomiast z 
żoną (lub mężem) ‘łączy się’ z wyboru. Tekst Rdz 2,24 określa taki charakter więzi małżeńskiej w 
stosunku do pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety, ale zarazem w perspektywie całej ziemskiej 
przyszłości człowieka... 
- Ciało, które poprzez swą męskość i kobiecość od początku pomaga... obojgu odnaleźć się w owej 
komunijnej wspólnocie osób, stanowi w szczególnym znaczeniu konstytutywny moment ich jedności 
wówczas, gdy stają się mężem i żoną. Dokonuje się to jednakże przez wzajemny wybór. Wybór sta-
nowi o małżeńskim ‘przymierzu osób’ [zob. KDK 48], które dopiero w oparciu o ten wybór ‘stają się 

 
7. Różnicę między ‘wspólnotą’ - a ‘komunią osób’ – zob. szczegółowiej: MiN 38n. 
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jednym ciałem’” (MiN 44). 

Z kolei zaś już też pierwszy człowiek odkrył – jako kolejne odzwierciedlenie Boga jako swego Pra-
Wzoru: „Ojca, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi” (Ef 3,14n; zob. często w LR!), 
rodzicielski sens swego ciała: 

„Poprzez ciało ów człowiek jest ‘mężem’ i ‘żoną’, w tym szczególnym akcie ‘poznania’, gdy zara-
zem przez swą osobową kobiecość i męskość zdaje się oczekiwać wciąż na odkrycie czystej podmio-
towości daru, na wzajemne spełnienie siebie w tym darze... 
– Rodzenie sprawia, że ‘mężczyzna i kobieta...’ poznają się wzajemnie w tym ‘trzecim’, który jest z 
nich obojga... 
– Dlatego biblijne ‘poznanie’ oznacza, że ‘przyrodnicza’ determinacja człowieka przez jego ciało i 
płeć przestaje być czymś biernym, że osiąga poziom i treść właściwą dla świadomych siebie i stano-
wiących o sobie OSÓB, że niesie w sobie szczególne poznanie sensu ludzkiego ciała, związane z oj-
costwem i macierzyństwem” (MiN 86). 

Szczególnie dramatycznie i z nową głębią omawia Jan Paweł II ten aspekt małżeństwa: małżeńskie-
go przymierza w komunii osób oraz rodzicielstwa – w swym Liście do Rodzin w Roku Rodziny – 1994. 
Ojciec święty podkreśla tam m.in.: 

„Samo w sobie jest rodzicielstwo potwierdzeniem miłości, pozwala odkrywać za każdym razem jej 
rozmiar i pierwotną głębię. Nie dzieje się to jednak w sposób automatyczny. Jest zadane obojgu: mę-
żowi i żonie. Stanowi w życiu każdego taką ‘nowość’ i takie bogactwo, że nie można do niego przy-
bliżać się inaczej, jak ‘na kolanach’... 
– Nie można ... zapominać, że w mocy pozostają zawsze te słowa Apostoła: ‘zginam kolana moje 
przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi’. Małżeństwo, sakramentalne 
małżeństwo, jest przymierzem osób w miłości. A miłość może być ugruntowana i chroniona tylko 
przez MIŁOŚĆ, tę Miłość, jaka ‘rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został 
nam dany’ [Rz 5,5]...” (LR 7). 

„... Ludzkie rodzicielstwo zakorzenione jest w biologii, równocześnie zaś przewyższa ją. Apostoł, 
‘zginając kolana przed Ojcem, od którego pochodzi wszelki «ród» – czyli wszelkie rodzicielstwo na 
niebie i na ziemi’, stawia nam przed oczy poniekąd cały świat istot żyjących, istot duchowych na nie-
bie i cielesnych na ziemi. 
– Wszelkie rodzenie znajduje swój pierwowzór w Bożym Ojcostwie. Jednakże – w przypadku 
CZŁOWIEKA – ten ‘kosmiczny’ wymiar podobieństwa do Boga nie definiuje w pełni ludzkiego ro-
dzicielstwa. 
– Gdy z małżeńskiej jedności dwojga rodzi się nowy człowiek, to przynosi on z sobą na świat szcze-
gólny obraz i podobieństwo Boga samego: w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby...” (LR 
9). 

I jeszcze inne znamienne stwierdzenie Namiestnika Chrystusowego: 

„Jeśli mówimy, że małżonkowie jako rodzice są współpracownikami Boga-Stwórcy w poczęciu i 
zrodzeniu nowego człowieka, to sformułowaniem tym nie wskazujemy tylko na prawa biologii, ale 
na to, że w ludzkim rodzicielstwie BÓG sam jest OBECNY – obecny w inny jeszcze sposób niż to 
ma miejsce w każdym innym rodzeniu w świecie widzialnym, ‘na ziemi’. Przecież OD NIEGO tylko 
może pochodzić ‘obraz i podobieństwo’, które jest właściwe istocie ludzkiej, tak jak przy stworzeniu. 
Rodzenie jest kontynuacją stworzenia” (LR 9). 

Z tego względu, jak Bóg chce każdego człowieka „dla niego samego” (KDK 24), tak z kolei małżonko-
wie powinni każdego nowego człowieka – swoje dziecko, chcieć również jako zamierzonego „dla niego 
samego”. Niezależnie od tego, czy dziecko będzie zdrowe, czy niepełnosprawne itp.: 

„Rodzice, stając wobec nowej ludzkiej istoty, mają lub winni mieć pełną świadomość tego, że Bóg 
‘chce’ tego człowieka ‘dla niego samego’” (LR 9). 
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Warunki stawania siê OSOB¥-darem ‘dla’ 
Uświadomienie sobie z jednej strony ‘oblubieńczego’, a z drugiej ‘rodzicielskiego’ sensu ciała po-

ciąga za sobą zagadnienie nagości, tak jak do niej nawiązuje zapis biblijny: 
„Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu” (Rdz 2,25). 

Jan Paweł II poświęca temu z kolei zagadnieniu szereg analiz. Powiada m.in.: 

„Nagość oznacza to pierwotne dobro Bożego widzenia. Nagość oznacza całą prostotę i pełnię tego 
widzenia, poprzez które ujawnia się ‘czysta’ wartość człowieka jako mężczyzny i kobiety, ‘czysta’ 
wartość ciała i płci. Sytuacja, na którą pierwotne objawienie ciała... wskazuje tak zwięźle, a zarazem 
tak sugestywnie, nie zna wewnętrznego pęknięcia i przeciwstawienia pomiędzy tym, co duchowe a 
tym, co zmysłowe, tak jak nie wykazuje pęknięcia i przeciwstawienia pomiędzy tym, co po ludzku 
OSOBOWE a tym, o czym w człowieku stanowi płeć: co męskie i kobiece. 
– Widząc siebie wzajemnie jakby wzrokiem samej tajemnicy stworzenia, mężczyzna i kobieta widzą 
siebie tym pełniej i wyraziściej samym zmysłem wzroku: oczyma ciała. Widzą bowiem i ogarniają 
siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, które właśnie stwarza pełnię osobowej intymności” 
(MiN 53n). 

Taka postawa wiąże się ściśle przede wszystkim z odkryciem oblubieńczego sensu swego ciała: 
„Człowiek, świadom prokreacyjnych możliwości swego ciała i płci, jest równocześnie wolny ‘od 
przymusu’ swego ciała i płci...” (MiN 60). 

„Można powiedzieć, iż stworzeni z miłości, czyli obdarowani w swym istnieniu męskością i kobieco-
ścią są oboje ‘nadzy’ dlatego, że są wolni wolnością DARU. Ta właśnie wolność leży u podstaw ob-
lubieńczego znaczenia ciała. Ciało ludzkie, jego płciowość... jest... nie tylko źródłem płodności i pro-
kreacji... Jest w tym ciele ‘od początku’ zawarta właściwość ‘oblubieńcza’, czyli zdolność wyrażania 
miłości, tej właśnie miłości, w której człowiek-OSOBA staje się DAREM, i spełnia sam sens swego 
istnienia i bytowania poprzez ten dar...” (MiN 61). 

Warunkiem stawania się OSOBĄ-DAREM ‘dla’ kogoś – czy to w małżeństwie, czy w jakichkol-
wiek innych okolicznościach, jest samoposiadanie siebie. Jest ono równoznaczne z panowaniem same-
mu sobie: 

„Mężczyzna i kobieta w kontekście swego uszczęśliwiającego ‘początku’ są WOLNI WOLNOŚCIĄ 
DARU. Na to bowiem, ażeby przez całe swoje człowieczeństwo, przez swoją kobiecość i męskość, 
pozostawać w relacji ‘bezinteresownego daru’, aby być takim darem nawzajem dla siebie..., muszą 
być w taki właśnie sposób wolni. WOLNOŚĆ rozumiemy w tym miejscu przede wszystkim jako po-
siadanie siebie samego (samoposiadanie). W tej postaci bowiem jest ona nieodzowna, ażeby człowiek 
mógł ‘siebie dawać’, ażeby mógł stawać się darem, ażeby... mógł ‘odnajdywać siebie przez bezinte-
resowny dar z siebie’ [KDK 24]” (MiN 62). 
Zasadniczą przeszkodą dla ‘samoposiadania siebie’ staje się pożądliwość. Pożądliwość ciała całko-

wicie wypacza osobowy charakter daru – i tym samym oblubieńczy sens ciała. Pożądliwość zdąża do 
zaborczości ‘ciała i płci’ jako rzeczy, pozbawiając drugiego człowieka, względnie siebie samego, swego 
charakteru jako osoby: 

„..ciało jest wyrazem ducha powołanego w samej tajemnicy stworzenia do bytowania w komunii 
osób ‘na obraz Boga’. Otóż POŻĄDLIWOŚĆ... ogranicza i wypacza ten obiektywny sposób bytowa-
nia ciała ludzkiego, który stał się jego udziałem w tajemnicy stworzenia. 
– Miary tego ograniczenia czy wypaczenia doświadcza ‘serce’ ludzkie przede wszystkim w kręgu 
wzajemnych odniesień mężczyzna-kobieta. Właśnie w doświadczeniu ‘serca’ kobiecość i męskość 
(kobiecość ‘dla’ męskości i vice versa) przestaje jak gdyby być wyrazem ducha wzywającego do oso-
bowej komunii, a pozostaje tylko przedmiotem atrakcji...” (MiN 130). 

Stąd też pożądliwość utrudnia, a nawet uniemożliwia widzenie tego kogoś jako osoby. Zawęża ona 
świadomość i nie dopuszcza do widzenia człowieka jako osoby. Dostrzega człowieka-ciało już tylko ja-
ko żywe ciało-płeć. W konsekwencji człowiek traci wewnętrzną wolność, a ulega naciskowi-
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przymusowi ciała. Tym samym jednak przestaje ‘posiadać siebie samego’, poddając się dobrowolnie 
naciskowi i przymusowi płci: 

„Pożądliwość, która ujawnia się jako swego rodzaju ‘przymus ciała’, ogranicza wewnętrznie i zacie-
śnia samoposiadanie..., a przez to uniemożliwia poniekąd wewnętrzną wolność daru. Wraz z tym mu-
si też ulec przyćmieniu to piękno, które ciało ludzkie w swej męskości i kobiecości posiada jako wy-
raz ducha. Pozostaje ciało jako przedmiot pożądania, a wraz z tym jako ‘teren przywłaszczenia’ dru-
giego człowieka. Pożądliwość sama z siebie nie jest zdolna wyzwalać jedności jako komunii osób. 
Pożądliwość sama z siebie nie jednoczy, ale przywłaszcza. Układ obdarowania zamienia się w układ 
przywłaszczenia” (MiN 133). 

Być jako Obraz Bo¿y bezinteresownym osob¹-DAREM na wzór Boga-DARU 
Całą tę rzeczywistość: oblubieńczego – i z kolei rodzicielskiego sensu ciała, przeżył już pierwszy 

człowiek. Nie mógł nie zdawać sobie sprawy z tego, co to znaczy ‘miłość’: bezinteresowny DAR-
OSOBA dla drugiej osoby – na wzór Miłości TEGO, Którego wolno mu być żywym Obrazem. Zdawał 
sobie też sprawę, chociażby tego nie formułował w przemyślanych zdaniach, co to znaczy i jaki jest 
wzajemny stosunek podarowanych mu podstawowych darów: wolności – prawdy – przykazania Bożego 
– posłuszeństwa względem normy moralnej, którą poznawał w głosie sumienia. 

Wiemy, że już pierwszy człowiek, którego miłość tak do Boga, jak do bliźniego, musiała być pod-
dana próbie, próby nie zdał. Zawierzył temu, który jest ZŁY. Za poduszczeniem „Węża starodawnego” 
chciał autonomicznie zagarnąć władzę nad określaniem normy moralnej. Tym samym odciął się świa-
domie od Boga-Miłości, od Którego totalnie zależał. W swym grzechu sam podciął swe życie – docze-
sne i wieczne. Wiedział, jak brzmiało Boże ostrzeżenie: że w razie zerwania z tego drzewa – ponad wąt-
pliwość „śmiercią umrze”! Gdyby nie był samoświadomy i samostanowiący o sobie, nie mógłby być 
pociągnięty do odpowiedzialności sprawozdawczej. Toteż w odtrąceniu Bożego SŁOWA, a zawierzeniu 
temu który jest ZŁY, dopuścił się ostatecznie „aktu samobójczego” (RP 16). Zrozumienie pierwszego 
grzechu człowieka byłoby niemożliwe bez wniknięcia w tajemnicę wyniesienia człowieka do godności 
Obrazu Boga: 

„Prawda ta [człowiek jako Obraz Boga] ukazuje stworzenie człowieka jako szczególne obdarowanie 
ze strony Stwórcy, w którym zawierają się nie tylko podstawa i źródło istotnej godności człowieka – 
mężczyzny i kobiety – w stworzonym świecie, ale także ‘początek’ powołania obojga do uczestni-
czenia w wewnętrznym życiu Boga samego. W świetle Objawienia, stworzenie oznacza zarazem po-
czątek dziejów zbawienia. W ten właśnie początek, grzech wpisuje się i kształtuje jako kontrast i za-
przeczenie” (MD 9). 

Tajemnica grzechu w raju jest tajemnicą przewrotnego użycia daru wolności. Stwórca obdarzył nim 
swój żywy Obraz po to, by mu stworzyć szansę dobrowolnego przylgnięcia miłością do swojego Stwo-
rzyciela. Bóg pragnął obdarzyć go w zamian, za cenę radosnego posłuszeństwa wiary w podjęciu Boże-
go Przykazania, życiem wiecznym. Biblijne opowiadanie o grzechu prapoczątku swoiście potwierdza to, 
co o człowieku powie w parę wieków po opisie Jahwistycznym (Rdz 2-3) – autor Kapłański (P) w swej 
zwięzłej charakterystyce mężczyzny i kobiety jako Bożego Obrazu: 

„W sensie paradoksalnym można powiedzieć, iż grzech przedstawiony w Rdz 3 jest potwierdzeniem 
prawdy o obrazie i podobieństwie Boga w człowieku, o ile prawda ta oznacza WOLNOŚĆ, czyli 
wolną wolę, której człowiek może użyć, wybierając dobro, ale może też nadużyć, wybierając – 
wbrew woli Boga – zło. 
– W znaczeniu istotowym jednak grzech jest zaprzeczeniem tego, KIM Bóg jest – jako Stwórca – w 
stosunku do człowieka, oraz tego, CZEGO Bóg od początku i odwiecznie CHCE dla człowieka. 
– Stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo, Bóg chce dla nich pełni DOBRA, 
czyli szczęśliwości nadprzyrodzonej, płynącej z uczestniczenia w Jego własnym życiu. Popełniając 
grzech, człowiek odrzuca ten dar, równocześnie zaś sam chce stać się jak Bóg, znając dobro i zło..., 
czyli STANOWIĄC o dobru i złu niezależnie od Boga, swego Stwórcy. 
– Grzech początku posiada swą ludzką ‘miarę’, wewnętrzną miarę w wolnej woli człowieka, równo-
cześnie zaś nosi w sobie pewien rys ‘diaboliczny’, co w Księdze Rodzaju (Rdz 3,1-5) zostało wyraź-
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nie uwydatnione. Grzech sprawia rozbicie tej pierwotnej JEDNOŚCI, jaką człowiek cieszył się w sta-
nie sprawiedliwości pierwotnej: jedności z Bogiem jako źródło jedności we wnętrzu własnego ‘ja’ – 
oraz we wzajemnym odniesieniu mężczyzny i kobiety (communio personarum), wreszcie w stosunku 
do świata zewnętrznego, do przyrody” (MD 9). 

Odkupienie-Krzy¿: klucz do zrozumienia człowieka jako Obrazu Boga 

Przez grzech zawisła nad człowiekiem z jego własnego wyboru tajemnica nie-podobieństwa do Bo-
ga (por. MD 9), jako przeciw-podobieństwo do tego podarowanego mu przez Stworzyciela. Do tego te-
matu wraca Jan Paweł II niejednokrotnie, np. w swym Liście do Rodzin (r. 1994): 

„...Nowożytny racjonalizm oznacza radykalne przeciwstawienie ducha i ciała w człowieku. Człowiek 
natomiast jest OSOBĄ przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzić do wy-
miarów czystej materii. Jest bowiem ciałem ‘uduchowionym’, podobnie jak duch jest tak głęboko 
zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ‘ucieleśnionym’. Najgłębszym źródłem 
jego poznania jest SŁOWO, które stało się ciałem. Chrystus objawia człowiekowi człowieka... 
– Przy olbrzymich osiągnięciach poznawczych, gdy chodzi o świat materii, a także świat psycholo-
giczny człowieka, w odniesieniu do swego wymiaru najgłębszego, wymiaru metafizycznego, czło-
wiek pozostał dla siebie istotą nieznaną, a wraz z nim pozostała rzeczywistością nieznaną także ludz-
ka rodzina. Dzieje się to z powodu oderwania od ‘wielkiej tajemnicy’ [Ef 5,31n]... 
– Rozdział pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co materialne w człowieku, przyniósł wraz z sobą 
skłonność do tego, aby ludzkie ciało traktować nie w kategoriach specyficznego podobieństwa do 
Boga, lecz w kategoriach podobieństwa do wszystkich innych ciał w przyrodzie, które człowiek trak-
tuje jako tworzywo dla produkcji dóbr konsumpcyjnych.  
– Zastosowanie tych samych kryteriów do człowieka jest olbrzymim zagrożeniem. Kiedy ciało ludz-
kie oderwane od ducha i myśli staje się tworzywem podobnie jak inne ciała zwierząt, kiedy dokonuje 
się manipulacji na embrionach i płodach, trzeba wówczas przyznać, że stajemy w obliczu straszliwej 
klęski etycznej...” (LR 19). 

Ucieczka niektórych ludzi: mężczyzn i kobiet – od zaakceptowania swego bycia „Obrazem-Boga” 
musi niewątpliwie szczególnie boleśnie dotykać samego Boga i Ojca wszelkiego życia. Bóg zostaje wte-
dy bowiem: 

„...obrażony w samym sercu tego obdarowania, jakie przynależy do odwiecznego zamysłu w stosun-
ku do człowieka” (MD 9). 

Grzech Bożego Obrazu dotknie oczywiście nie tylko Boga – w najczulszej strunie Jego „Miłującej 
Wszechmocy Stwórcy” (DeV 33). Wyrazi się on złowrogo – śmiercią – na człowieku: Bożym Obrazie. 
Opis przeprowadzonego przez Boga sądu po grzechu ujawni, jak „człowiek – mężczyzna i kobieta – zo-
staje dotknięty złem tego grzechu, którego sam jest sprawcą” (MD 9). 

Mimo wszystko wyrok Boży nie stanie się potępieniem człowieka! Ludzki grzech zostanie w zapo-
wiedzianym „Potomku Niewiasty” odkupiony! Samo-odkupienie siebie przerasta wszelkie możliwości 
stworzenia, które odtrąciło w swym grzechu własnego Stworzyciela. Natomiast Boży OBRAZ – zosta-
nie odkupiony! Dokona tego sam Stworzyciel. Za cenę najwyższą z możliwych: Życia Tego, Który go 
stworzył – a potem ponadto odkupił. Człowiekowi pozostanie jedno: przyjąć Dar Odkupienia. Ojciec 
święty podkreśla to bardzo wyraziście: 

„To nie człowiek ma się odkupić z własnych grzechów, ale ma być zbawiony, przyjmując przebacze-
nie ofiarowane przez Odkupiciela” (APR-K 5). 

Zaczynamy lepiej rozumieć wyżej przytoczone, zdawać by się mogło prawdziwie szokujące słowa 
Jana Pawła II: 

„Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu...” 
(FC 13). 

Rozumiemy też lepiej tę – jeszcze dziwniejszą jego wypowiedź: 



 175

„W ofierze tej [Jezusa Chrystusa na KRZYŻU] odsłania się całkowicie ów zamysł, który Bóg wpisał 
w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety od momentu stworzenia; małżeństwo ochrzczonych staje się 
w ten sposób rzeczywistym znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza, zawartego we krwi Chrystu-
sa” (FC 13). 

Bóg jest w swym wewnętrznym życiu KOMUNIĄ Osób: Ojciec – i Syn – i Duch Święty. Osoby te 
żyją w niewysłowionym żarze wzajemnego bycia-‘DLA’ siebie nawzajem. Tu nie ma nic z zasklepienia 
się w sobie samym! Jednocześnie zaś Bóg – jako Trójca – jest stałym niejako ‘wyrastaniem’ poza siebie 
samego. Dlatego stwarza, rozsiewając wokoło – z hojnością Bożego gestu, iskry życia i miłości. Stwarza 
człowieka, swój żywy OBRAZ. Czyni go OBRAZEM swojej Bożej KOMUNII OSÓB. I chce, żeby 
człowiek-mężczyzna i człowiek-kobieta byli stałym życiem-‘dla’ kogoś drugiego, ku Jego DOBRU – 
temu ostatecznemu, wiecznemu. 

Z chwilą gdy Boży OBRAZ zgrzeszył, Bóg mimo wszystko nadal go kocha. Bóg jest przecież Oj-
cem! Miłość Ojca – przekształca się w chwili ludzkiego grzechu w miłość pełną bólu, która jednak po-
szukuje dróg dotarcia do marnotrawnego dziecka-syna (por. DiM 6)! Trójjedyny nadal pragnie być cały 
‘DLA’ człowieka: jego dobra wiecznego. Bóg pierwszy jest cały Oblubieńczością – i Rodzicielskością. 
On też Pierwszy ‘tęskni’ za ‘DWOJE-JEDNYM-CIAŁEM’ ze swym żywym OBRAZEM: mężczyzną i 
kobietą. W Duchu Świętym kształtuje ich Bóg przedziwnie i przyozdabia na swą Oblubienicę: Kościół-
Oblubienicę. Rzeczywistość ta jest zarazem jedną wielką „tajemnicą w Chrystusie” – w nawiązaniu do 
tajemnicy Kościoła: czy to powszechnego, czy tego ‘domowego’ (zob. do tego: LR 13 oraz nr 19). 

W konsekwencji swego swoistego ‘ślubu dozgonnej Miłości-Wierności’ staje się Boża ‘Oblubień-
cza’ Miłość – miłością ofiarowaną. Boży Oblubieniec swej wiarołomnej Oblubienicy: mężczyzny i ko-
biety, nie wybaczyłby sobie, gdyby w obronie – i dla wykupu tej ‘swojej’, ‘Umiłowanej’, ‘Córy Jeruza-
lem’ – nie dał zapłaty-okupu najwyższej z możliwych: swoje własne Życie. W Synu Człowieczym sta-
nie się Bóg Wcielony m.in. Dobrym Pasterzem swej owczarni – Ludu nabytego za cenę wielką: 

„W ten sposób..., małżonkowie i rodzice, Oblubieniec jest z Wami [= Jezus Chrystus]. Wiecie, że On 
jest Dobrym Pasterzem. Znacie Jego głos. Wiecie dokąd Was prowadzi, jak walczy o te pastwiska, na 
których macie znajdować życie i znajdować je w obfitości. Wiecie, jak zmaga się z drapieżnymi wil-
kami, jak gotów jest wyrwać z ich paszczy każdą owieczkę ze swej owczarni, każdego męża i żonę, 
każdego syna i córkę, każdego członka Waszych rodzin. Wiecie, że On jest Dobrym Pasterzem, który 
życie swoje daje za owce [por. J 10,11], który unika manowców wielu współczesnych ideologii, któ-
ry mówi prawdę dzisiejszemu światu, tak jak mówił ją kiedyś faryzeuszom w Ewangelii, tak jak gło-
sił ją swoim własnym Apostołom, a potem Apostołowie zanieśli ją w ówczesny świat i głosili lu-
dziom w tamtych czasach...” (LR 18). 

Jezus Chrystus będzie karmił i żywił tę ‘swoją’: Kościół przez siebie założony, a w nim każdego 
człowieka – pokarmem nie byle jakim, lecz najbardziej wyszukanym, Królewskim: swoim własnym 
Ciałem i swoją własną Krwią. Pokarmem tym będzie Eucharystia. 

Tym będzie ofiara Krzyża Osoby SŁOWA, Osoby SYNA; Syna Ojca Przedwiecznego, ale i Syna 
swej Dziewiczej Matki Maryi, Odkupiciela człowieka: 

„Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi... 
i od JEZUSA CHRYTUSA, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych... 
TEMU, który nas MIŁUJE i Który przez swą KREW uwolnił nas od naszych grzechów... Jemu 
chwała i moc na wieki wieków! Amen” (Ap 1,4-6). 

Małżeństwo, gdzie dwoje ludzi jest wezwanych – i ślubują to sobie – do stawania się stałą JEDNO-
ŚCIĄ DWOJGA, jest spontaniczną, łatwą ‘odskocznią’, pozwalającą zrozumieć, iż Pierwszym takim: 
Oblubieńczym – jest na swój Boży sposób sam Trójjedyny – w Jezusie Chrystusie. 

Z kolei zaś dopiero Nowy Testament ujawni, że również celibat oraz dziewictwo, podjęte „dla Kró-
lestwa Bożego”, umożliwią na bazie tej samej dyspozycji ludzkiego ciała: jego sensu oblubieńczego i 
rodzicielskiego, rzeczywistość „odnalezienia siebie w bezinteresownym byciu-dla”, tym razem dla sa-
mego Bożego Oblubieńca: Jezusa Chrystusa (zob. MiN 292-305). 

Podstawowe wyposażenie jako Bożego Obrazu pozostaje u człowieka pomimo nawet grzechu nie 
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naruszone i nie zniszczone. Wskutek grzechu zostaje natomiast ta godność: bycia Obrazem Boga – 
„...‘przyćmiona’ i niejako ‘pomniejszona’” (por. MD 9). Nadal w pełni aktualne pozostaje to, co u czło-
wieka jest niezbywalne: niezależnie od jego przyzwolenia dochodzące do niego Boże wezwanie, by 
świadomie, dobrowolnie i odpowiedzialnie nieustannie na nowo podejmował i akceptował swoje powo-
łanie do bycia „podmiotem Przymierza – i partnerem Absolutu” (por. MiN 28). 
 

 

   
 
 

 
Jezusie i Maryjo: kocham Was! 

Ratujcie grzeszników! 
 
 
 
Kraków, 5 marca 1998 r. 
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