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Mi ł o ś ć  Bo g a  u k a z a n a  w  a k c i e  s t w ó r c z y m
MĘŻCZYZNY I KOBIETY

„W obecnym kontekście kulturowym, naznaczonym przez relatywizm 
i pozytywizm prawny, małżeństwo zostało sprowadzone do zwykłej formaliza
cji więzi uczuciowych” -  słowa te wypowiedział papież Benedykt XVI w dniu 
21 stycznia 2001 w swoim dorocznym przemówieniu do pracowników Trybu
nału Roty Rzymskiej. Trybunał ten znaczną część swoich wysiłków poświęca 
sprawom związanym z orzekaniem nieważności małżeństwa. Papież pod
kreślił, że konieczna jest nieustanna refleksja teologiczna nad znaczeniem 
ludzkiej miłości i małżeństwa, sięgająca przede wszystkim do Pisma Świętego, 
gdzie ukazana jest antropologiczna i zbawcza prawda o miłości i małżeństwie. 
Temat miłości wydaje się być szczególnie bliski obecnemu papieżowi. Stanowi 
on bowiem jeden z głównych wątków jego pierwszej encykliki „Deus caritas 
est”, ogłoszonej 25 stycznia 2006 roku.

Punktem wyjścia niniejszego opracowania będzie punkt 11 encykliki Deus 
caritas est. Papież powołuje się w nim na drugi opis stworzenia człowieka1,

1 Wcześniej (w punkcie 9 encykliki) Benedykt XVI powołuje się na tekst Rdz 1, 
26-27, czyli na opis podkreślający, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podo
bieństwo. Choć główny akcent kładzie na sam akt woli Stwórcy, wiążąc pragnienie 
uczynienia człowieka z Jego miłością do tegoż człowieka, to jednak warto podkreślić 
tutaj również znaczenie samego motywu obrazu i podobieństwa Bożego. Jak zauważył 
C. Westermann (powołując się przede wszystkim na K. Bartha), jedna z najważniej
szych interpretacji motywu obrazu i podobieństwa człowieka do Boga wskazuje, że 
chodzi tu o określenie człowieka jako kogoś, kto może stać w relacji do Boga („Der 
Mensch als Gottes Gegenüber”). A zatem podobieństwo człowieka do Boga wyraża się 
w „szczególnym charakterze ludzkiej egzystencji, dzięki której człowiek może wchodzić 
w relację z Bogiem” („der Mensch Gott gegenüber verhandlungsfahig wird”). Taka 
relacja znajduje swój wyraz w tym, że człowiek może Boga słuchać, może Mu stawiać 
pytania i oczekiwać od Niego odpowiedzi. To spostrzeżenie jest bardzo ważne z punktu 
widzenia analizowanego przez nas zagadnienia. Miłość bowiem ze swej natury jest
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a dokładnie tę jego część, która odnosi się do stworzenia kobiety z boku męż
czyzny. Papież zauważa, że opis ten ukazuje, iż „człowiek ze swej natury dąży 
do znalezienia w drugim dopełnienia swej całości. Tylko w zjednoczeniu męż
czyzny i kobiety człowiek może stać się kompletny”. Dalej, analizując wypo
wiedź Rdz 2,24: Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją 
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem, stwierdza, że 
„obrazowi Boga monoteistycznego odpowiada małżeństwo monogamiczne. Mał
żeństwo oparte na miłości wyłącznej i definitywnej staje się obrazem relacji 
Boga z Jego ludem, i odwrotnie: sposób, w jaki miłuje Bóg, staje się miarą 
ludzkiej miłości”. Ta ostatnia wypowiedź będzie wyznaczała kierunek naszych 
analiz. Najpierw zwrócimy uwagę na to, jakie relacje między mężczyzną 
a kobietą ukazuj e tekst Rdz 2,18-24, a następnie spróbuj emy odpowiedzieć na 
pytanie, jak te relacje można przenieść na związek Boga z Jego ludem. Innymi 
słowy, jaki obraz miłości Boga do swego ludu można odczytać z relacji męż
czyzny do kobiety, ukazanej w Rdz 22.

1. Relacje między m ężczyzną a kobietą w  świetle 
Rdz 2,18-24

Przystępując do analizy Rdz 2,18-24, należy zwrócić uwagę na fakt, że 
choć tekst ten wskazuje na małżeńską relację mężczyzny i kobiety, to jednak

relacją wzajemności, obejmującą obie strony. Dzięki temu, że człowiek (jako obraz
i podobieństwo Boga) może wchodzić z Nim w relację, istnieje fundament dla Bożej 
miłości: człowiek może przyjąć miłość Stwórcy i może dać właściwą odpowiedź. Por. 
C. Westermann, Genesis. I. Teilband: Genesis 1-11 (BKAT I/1), Neukirchen 1974, 
s. 208-209. Na tym miejscu warto także przytoczyć uwagę, jaką czyni U. Cassuto 
(A Commentary on the Book o f  Genesis. Part I: From Adam to Noah -  Genesis I - V I 8, 
Jerusalem 1961, 127), porównując oba opisy stworzenia człowieka: „W pierwszym opi
sie, który zajmuje się światem w jego aspekcie fizycznym, Biblia akcentuje seksualny 
charakter relacji pomiędzy mężczyzną i kobietą. Drugi opis, który dotyczy świata w jego 
aspekcie moralnym, Pismo kładzie szczególny nacisk na etyczny charakter tej relacji” . 
Podobnie stwierdza P. A. Bird, Male and Female He Created Them: Gen 1:27b in the 
Context ofthe Priestly Account o f  Creation, HTR 74 (1981), s. 158.

2 Na pytanie, czy pierwszy opis stworzenia człowieka ukazuje miłość Boga do 
człowieka, można odpowiedzieć pozytywnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest ona 
tam ukazana pośrednio. Pierwszy opis stworzenia ukazuje człowieka jako ostatnie dzie
ło Boże. Wszystko zaś, co zostało stworzone wcześniej, stworzone zostało ze względu 
na człowieka i jemu jest podporządkowane. Bóg, stwarzając świat, powołuje do istnie
nia byty coraz doskonalsze. Z tej racji człowiek, jako ostatnie dzieło Boga, jawi się jako 
korona stworzeń. Z tego można wydobyć konkluzj ę, że stworzenie świata jest wyrazem 
miłości Boga do człowieka, bo wszystko, co Bóg stwarza, stwarza dla człowieka. Por. 
M. Filipiak, Biblia o człowieku, Lublin 1979, s. 72.
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nic nie mówi o instytucji małżeństwa i jej legitymizacji. O instytucji małżeństwa 
mówią dopiero późniejsze teksty biblijne, odwołujące się do Rdz 2,18-24. Do 
takich tekstów można zaliczyć np. Ml 2,14, czy też Mt 19,1-9 (i paralelne)3.

Interesujący nas opis z drugiego rozdziału Rdz zaczyna się wypowiedzią 
Boga (w. 18): Potem Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był 
sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pom oc” (‘ezer kenegdo). 
Następnie narrator przedstawia nam bezskuteczne poszukiwanie owej pomo
cy pośród bydła, ptaków i zwierząt polnych. Wtedy inicjatywę przejmuje Bóg, 
tworząc kobietę z żebra, które wyjął z boku mężczyzny. Reakcją na to jest 
okrzyk mężczyzny: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego 
ciała (‘esem me‘asamaj ubaśar mibeśari)/ Ta będzie się zwała niewiastą (ji- 
qqare’ ’iszszah), bo ta z mężczyzny została wzięta. Całość opisu dopełnia 
stwierdzenie narratora: Dlatego to mężczyzna opuszcza (ja‘az°b-’isz) ojca 
swego i matkę swoją i łączy się (dabaq) ze swą żoną tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem (baśar ’ehad). Oczywistą rzeczą jest, że nie chodzi tutaj o rela
cję opisującą sposób, w jaki kobieta powstała. Raczej idzie tu o obrazowe 
ukazanie relacji, jakie zachodzą między mężczyzną i kobietą. W świetle po
wyższych wypowiedzi można zauważyć, że owe relacje określa kilka charak
terystycznych zwrotów:

a) odpowiednia dla niego pomoc;
b) kość z kości i ciało z ciała;
c) będzie się zwała kobietą (chodzi tu o czynność nazwania kobiety);
d) opuszczenie ojca i matki przez mężczyznę w celu połączenia się z kobietą.
Aby zrozumieć, jaki wymiar ma miłość między mężczyzną i kobietą, trze

ba każdy z tych zwrotów poddać analizie.

a) Kobieta jako pomoc odpowiednia dla m ężczyzny

Na pierwszy rzut oka określenie „pomocy” (‘ezer) sugerować by mogło, 
że chodzi tu o kogoś, kto pełni funkcję podporządkowaną. Wynika to z faktu, że 
w popularnym języku „pomocnik” to ktoś, kto jest podporządkowany temu, 
komu pomaga. Tymczasem hebrajski rzeczownik ‘ezer nie zawiera takich ko
notacji. Podkreśla natomiast aspekt współdziałania dwóch stron w sytuacjach, 
gdzie działanie jednej osoby nie jest wystarczające (np. Joz 10,4n; Iz 41,6). 
Często ‘ezer wskazuje na kogoś, kto pomaga, ale pełni nawet rolę nadrzędną 
względem osoby wspomaganej. Stąd, na przykład, tak nazwany został sam

3 Por. C. Westermann, Genesis, 317-318. Egzegeta stwierdza wręcz, że tekst Rdz 
2,18-24 akcentuje potęgę ludzkiej miłości mężczyzny i kobiety niejako z pominięciem 
ówczesnej instytucji małżeństwa. Powołuje się przy tym na fakt, że wielokrotnie przy 
zawieraniu małżeństwa ważną rolę pełnili rodzice młodych (na co wskazuje np. Księga 
Tobiasza), bez zwracania uwagi na wzajemną relację przyszłych małżonków.
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JHWH, jako Ten, który pomaga Izraelowi (Wj 18,4; Pwt 33,1; Ps 33,20; Ps 
10,5; Ps 115,9.10.11 )4. A zatem termin ten ukazuje wzajemną relację, poży
teczną dla obu stron, nie określa natomiast, kto w tej relacji jest ważniejszy, 
a kto mniej ważny5.

Wzmianka o odpowiedniej pomocy została wyrażona poprzez złożenie 
kenegdo, które w takiej formie pojawia się tylko w drugim rozdziale Księgi 
Rodzaju. W dosłownym przekładzie znaczy: „jako jego odpowiednik, jako ktoś 
będący naprzeciw niego”. Jak zauważa G. J. Wenham, wyrażenie to ukazuje 
wzajemną komplementarność -  uzupełnianie się, a nie identyczność6. Można 
zatem mówić o swego rodzaju równości -  partnerstwie -  pomiędzy obydwo
ma stronami (w tym wypadku mężczyzną i kobietą)1. Mówiąc o odpowiedniej 
pomocy dla człowieka, autor zwraca uwagę, że wszelka ludzka wspólnota ma 
w swoim centrum wspólnotę mężczyzny i kobiety. Ta wspólnota ma charakter 
osobowy i realizuje się zarówno w sferze duchowej, jak i cielesnej.

b) Kobieta jako kość z  kości i ciało z  ciała m ężczyzny

Zwrot kość z moich kości, ciało z mego ciała wiąże się w pierwszym 
rzędzie z czynnością zbudowania kobiety z boku -  żebra (sela‘) mężczyzny. 
Symbolika boku wskazuje na równość. Budując kobietę z boku mężczyzny, 
Bóg tworzy ich wzajemną relację opartą na równości8. Tak jak żebro znajduje 
się z boku mężczyzny (i jest z nim ściśle związane, nie stanowi elementu od
rębnego), tak kobieta stoi przy boku mężczyzny, będąc jemu odpowiadającą 
pomocą (ang. „helper-counterpart”)9. Trafnie ujął to Matthew Henry w swo
im komentarzu:

Bóg nie stworzył kobiety z głowy, aby nie panowała nad mężczyzną, nie stworzył 
jej z nóg, aby nie została przez niego podeptana, ale stworzył ją  z boku, aby była 
mu równa, stworzył ją  z [miejsca] pod jego ramieniem, aby była przez niego ochra
niana i z [miejsca] blisko serca, aby była przez niego kochana10.

Samo wyrażenie kość z moich kości, ciało z mego ciała stanowi tzw. 
formułę pokrewieństwa (pojawia się ona także w Rdz 29,14; Sdz 9,2.3; 2 Sm 
5,1; 19,13-14). Formuła ta wskazuje na istnienie naturalnej więzi pomiędzy

4 Por. C. Westermann, Genesis, 309; ponadto termin ‘ęzer bywa odnoszony do 
człowieka lub zwierzęcia (Oz 13,9; Iz 30; Rdz 2,20).

5 Por. U. Bergmann, ‘ezer, THAT II, s. 258-259.
6 Por. G. J. Wenham, Genesis 1-15 (WBC), Dallas 1998, s. 68-69.
7 Por. R. M. Davidson, The Theology o f  Sexuality in the Beginning: Genesis 

1-2, AUSS 26 (1988), s. 15-16.
8 Por. C. Westermann, Genesis, 230; R. M. Davidson, The Theology o f  Sexuality, 

s. 16-17.
9 Por. U. Cassuto, A Commentary on the Book o f  Genesis, s. 134.

10 Tłum. na podstawie cytatu w: G. J. Wenham, Genesis 1-15, s. 69.
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dwiema stronami11. Wydaje się jednak, że wyrażenie to ma w sobie znaczenie
0 wiele bogatsze niż tylko podkreślenie istnienia naturalnej więzi. Sam termin 
ciało (baśar) oznacza ciało w sensie fizycznym (ciało, które można zobaczyć). 
Trzeba jednak zauważyć, że termin ten pojawia się w tych kontekstach, gdzie 
chodzi o ukazanie ciała jako czegoś słabego, przemijalnego, pozbawionego mocy
1 znaczenia (Rdz 6,3.12; Iz 31,3; 40,6; Jr 17,5; Ps 56,5; Ps 78,39; Hi 10,4)12. 
Z kolei termin kość (‘esem) akcentuje raczej mocną stronę człowieczeństwa13. 
Zatem zwrot kość z moich kości i ciało z mego ciała podkreśla oba aspekty 
człowieczeństwa. Z jednej strony jego wartość, siłę, z drugiej zaś strony jednak 
słabość i niewystarczalność.

Interesujące spostrzeżenie na temat tego zwrotu poczynił W. Bruegge- 
mann14. Otóż przeanalizował on konteksty, w których on występuj e (2 Sm 5,1; 
19,13-14; Sdz 9,2; Rdz 29,14). Doszedł do wniosku, że wyrażenie kość z mo
ich kości, ciało z mego ciała bardziej niż więzy pokrewieństwa podkreśla 
relację przymierza między dwiema stronami. Na przykład pierwszy z wyżej 
wymienionych tekstów (2 Sm 5,1) mówi o wszystkich pokoleniach Izraela (czyli 
pokoleniach z północy), które zgromadziły się u Dawida w Hebronie, aby uznać 
go za swojego króla. Izraelici zwracają się do Dawida: Oto myśmy twoje 
kości i ciało. Po tym wyznaniu dochodzi do zawarcia przymierza pomiędzy 
Dawidem a pokoleniami północnymi. Nie można tu mówić o więzach krwi, bo 
odrębność pokoleniowa była dla Izraelitów bardzo ważna (a Dawid pochodził 
z południa -  z pokolenia Judy). Idzie tu raczej o więź, która została wyrażona 
poprzez przymierze. Tak więc formułę: kość z kości i ciało z ciała należy 
raczej widzieć w kategoriach formuły przymierza, którą można by sparafrazo
wać: „będziemy z tobą w chwilach mocy i chwilach słabości”15.

11 Por. U. Cassuto, A Commentary..., dz. cyt., s. 135. Ciekawą sugestię dotyczącą 
tej formuły podaje S. Łach (Księga Rodzaju. Wstęp -  Przekład z  oryginału -  Komen
tarz (PSST I/1), Poznań 1962, s. 209): „Można też to wyrażenie biblijne oddać w ten 
sposób: tym razem ta jest czymś więcej niż kość z kości mojej, ciało z ciała mego. 
Zezwala na taki przekład hebr. przyimek «min», służący do tworzenia stopnia wyższe
go. Przekład ten odpowiada kontekstowi. Niewiasta stanie się droższą dla mężczyzny 
niż najbliżsi krewni. Z tym tłumaczeniem harmonizuje w. 24: «Dlatego opuści mężczyzna 
ojca swego i matkę swoją, a przyłączy się do żony swej...»”.

12 Por. G. Gerleman, baśar, THAT I, 379.
13 Najprawdopodobniej źródłosłów dla rzeczownika kość (‘esem) stanowi czasow

nik ‘asem -  być mocnym, silnym, potężnym, licznym. Por. F. Brown, S. Driver, C. Briggs, 
The Brown-Driver-Briggs Hebrew andEnglish Lexicon, Peabody 200317, s. 782-783.

14 W. Brueggemann, O f the Same Flesh and Bone (Gn 2,23a), CBQ 32 (1970), 
s. 532-542.

15 Podobnie można rozpatrywać pozostałe teksty, np. 2 Sm 19,13-14, gdzie Dawid
zwraca się tak do wodza Amasy (którego ojciec był Izmaelitą, a matka była spokrewnio
na z Joabem, a więc nie byli krewnymi Dawida). Szerzej na ten temat: W. Brueggemann,
O f the Same Flesh, s. 535-538.
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Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, można stwierdzić, że mężczy
zna, określając kobietę tym zwrotem, chce pokazać, że oto znalazł w niej ko
goś, z kim może stworzyć trwałą więź -  przymierze. Znaczenie tej formuły 
zostało podkreślone przez podwójne użycie terminów ciało i kości. W ten 
sposób wyrażona została głęboka lojalność i wzajemna solidarność obu partne
rów. Zawierają oni ze sobą przymierze, aby dzielić swój los w każdych okolicz
nościach. Zarówno tych, które są związane z mocą człowieka (na co wskazuje 
termin kość), jak i tych, w których bardziej objawia się ludzka słabość (na co 
wskazuje termin ciało). Słuszność takiej interpretacji została podkreślona przez 
fakt, że kontekst poprzedzający (w. 18-20) ukazuje bezskuteczne poszukiwa
nie przez człowieka odpowiedniej pomocy, a więc kogoś, kto mógłby wejść 
z nim w relację przymierza, dla wypełnienia postawionych przed człowiekiem 
zadań (wyrażonych w 2,15 -  uprawa ziemi i jej doglądanie)16.

c) Odkrycie przez m ężczyznę, kim jest kobieta

Kolejny aspekt relacji mężczyzny względem kobiety został ukazany po
przez czynność nazwania kobiety (lezo’t jiqqare’ ’iszszah). Powstaje pytanie 
o znaczenie tej czynności. Czy chodzi tu o nadanie imienia jako wyraz domi
nacji tego, kto nadawał imię, nad osobą, której imię nadawano? Czy takie 
nadanie imienia w pewien sposób określa przyszłość osoby nazwanej?

Jak wykazał G. W. Ramsey w swoim studium na temat Rdz 2,2317, nie 
chodzi tu o nadanie imienia, będące zarazem zdeterminowaniem przyszłego 
losu kobiety, co raczej o „odkrycie, uświadomienie sobie” przez mężczyznę 
istoty kobiety, będącej skutkiem zamierzonego działania Boga18. Termin ’iszszah 
nie jest bowiem imieniem osoby, a jedynie wyraża to, kim jest kobieta. A zatem 
mężczyzna uświadamia sobie, kim jest kobieta. Uświadamia sobie z jednej 
strony jej odmienność, a z drugiej to, co jest wspólne. Umieszczając tę wypo
wiedź w kontekście, zauważamy, że poszukiwanie przez człowieka kogoś, kto 
będzie odpowiednią pomocą, prowadzi do odkrycia, że tą właśnie pomocą 
j est ktoś, kto j est najbliższy człowiekowi. Mężczyzna zatem odkrywa -  rozpo
znaje unikalny status kobiety względem siebie samego. W porównaniu do zwie
rząt związek mężczyzny i kobiety posiada całkowicie nowąj akość. Dzięki temu 
możliwe będzie powstanie relacji, która będzie stanowiła zrealizowanie poszu
kiwań podjętych na początku.

16 Por. W. Brueggemann, O f the Same Flesh..., dz. cyt., s. 539.
17 Zob. G. W. Ramsey, Is Name-Giving an Act o f  Domination in Genesis 2:23 and 

Elsewhere?, CBQ 50 (1988), s. 24-35.
18 Nadanie imienia w pełnym tego słowa znaczeniu pojawia się dopiero po 

grzechu pierworodnym (zob. Rdz 3,20).
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d) N ow a relacja m ężczyzna -  kobieta 
zastępująca w ięź rodzinną

Tę nową relację ukazuje kolejna wypowiedź, wprowadzona przez ‘al-ken. 
Nie jest to dalszy ciąg wypowiedzi mężczyzny, lecz komentarz narratora, który 
stanowi swoisty epilog stworzenia kobiety. Komentarz ten, który określa rela
cję między mężczyzną a kobietą, zawiera stwierdzenie o opuszczeniu przez 
mężczyznę ojca i matki, aby połączyć się z kobietą: mężczyzna opuszcza ojca 
i matkę swoją (ja‘azob-’isz ’et-’abiw we’et-’immo). Na tle relacji blisko
wschodnich stwierdzenie to wydaje się zaskakujące. To raczej kobieta była tą 
stroną w małżeństwie, która zrywała w pewien sposób więzi ze swoją rodziną 
i wprowadzała się do domu męża. Stąd są głosy uczonych, że czasownik ‘azab, 
wyrażający ideę „odejścia, porzucenia”, nie powinien być pojmowany w sen
sie absolutnym (jako fizyczne odejście), lecz jako „zapomnienie”19. Ważniejsze 
j ednak od ustalenia, j ak należy rozumieć sens tego czasownika, j est zwrócenie 
uwagi na fakt, że chodzi tutaj o ukazanie zerwania jednej więzi, aby mogła 
powstać więź nowa. Czasownik ‘azab w języku Deuteronomisty używany jest 
bowiem na określenie zerwania relacji Przymierza przez Izrael i odejście od 
JHWH. W odniesieniu do Rdz 2,23 Przymierze oparte na związku krwi ulega 
tutaj rozerwaniu na rzecz nowej więzi opartej na miłości wyłącznej i definityw
nej20. Stąd dalej jest powiedziane, że po opuszczeniu ojca i matki mężczyzna 
łączy się z kobietą. Czasownik dabaq wyraża ideę „bycia blisko, trwania przy 
kimś, przylgnięcia, dogonienia kogoś, pozostawania w bliskiej relacji z kimś”21. 
W sposób szczególny odnosi się ten czasownik do relacji między osobami 
(w sensie pozytywnym, jak i negatywnym). W sensie pozytywnym (często 
w połączeniu z rzeczownikiem ’ahabah -  „miłość”) akcentuje odcień namięt
ności. Trzeba jednak zauważyć, że nie chodzi tu o relację seksualną (cielesną), 
a raczej o relację duchową. Relacja ta charakteryzuje się mocnym erotyzmem, 
a zarazem ma charakter głębokiej przyjaźni. Termin ten określa np. głębokie 
uczucie, jakim Sychem obdarzył Dinę, córkę Jakuba (Rdz 34,4). Ten sam cza
sownik -  ’ahab użyty został dla ukazania postawy Rut, która pozostaje przy 
swojej teściowej Noemi (Rt 1,14), jak również dla przedstawienia wytrwałej 
obecności ludzi z Judy przy Dawidzie (2 Sm 20,2)22.

19 Por. G. J. Wenham, Genesis 1-15, 10.
20 Por. U. Cassuto, 131: „Dopóki mężczyzna jest sam, stanowi część rodziny swe

go ojca, lecz gdy bierze sobie żonę, znajduje nową rodzinę. Tak długo, jak przebywa 
w domu swego ojca, całą swoją miłość kieruje ku swym rodzicom, ale gdy poślubia 
kobietę całą swoją miłość przenosi na nią” .

21 Jak zauważa G. Wallis czasownik dabaq jest jednym z podstawowych synoni
mów czasownika ’ahab -  „kochać”. Widoczne jest to zwłaszcza w takich tekstach jak 
Pwt 11,22; 30,20; Prz 18,24; 1 Krl 11,2. Por. G. Wallis, ’ahab , TDOT I, 102.

22 Por. G. Wallis, dabaq, TDOT III, 81.
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Biorąc pod uwagę te wszystkie konteksty, należy zauważyć, że w analizo
wanym tekście akcent położony jest nie tyle na fizyczne zjednoczenie, jakie 
dokonuje się w akcie małżeńskim, co raczej na duchową więź, jaka istnieje 
między mężczyzną i kobietą. Wypowiedź o opuszczeniu rodziców przez męż
czyznę i połączeniu się z kobietą wskazuje, że mężczyzna wstępuje w nową 
wspólnotę życia, opartą na duchowej więzi -  czyli na miłości.

Istnienie tej wspólnoty zostało także podkreślone przez stwierdzenie, że 
oboje stają się jednym ciałem (wehäjü lebaśar ’eh-d). Powstaje pytanie, czy 
wzmianka o jednym ciele wskazuje na fizyczne zjednoczenie oraz czy może 
ona nawiązywać do zdolności przekazywania życia. W tym drugim przypadku 
owo jedno ciało przybierałoby postać dziecka, któremu mężczyzna i kobieta 
dają życie. C. Westermann stwierdza, że na żadne z tych pytań nie można dać 
pozytywnej odpowiedzi. Wersety 23-24 nie mówią bowiem o małżeństwie jako 
instytucji, która służy przekazywaniu życia. Z kolei termin baśar oznacza co 
prawda ciało fizyczne, ale nie w opozycji do ducha. Rzeczownik baśar wska
zuje na człowieka jako całość, z tym że akcentuje przede wszystkim jego ziem
ską egzystencję.

Wydaj e się więc, że stwierdzenie o utworzeniu przez mężczyznę i kobietę 
jednego ciała bardziej niż na fizyczne zjednoczenie (a co za tym idzie -  na 
potomstwo, które przychodzi na świat z tego zjednoczenia) wskazuje na du
chowy i emocjonalny związek między obiema osobami oraz akcentuje zaistnie
nie nowej więzi o charakterze podobnym jak więzy krwi w rodzinie23.

Podsumowując tę część analiz, stwierdzamy zatem, że drugi opis stwo
rzenia człowieka ukazuje wspólnotę, jaką tworzą mężczyzna i kobieta. Rela- 
cj a, j aka zachodzi w tej wspólnocie, j est relacj ą miłości (na co najmocniej wska
zuje czasownik „przylgnąć”). Relacja ta ma charakter przymierza, które jest 
aktualne w sprzyjających i niesprzyjających okolicznościach życia człowieka 
(kość z kości i ciało z ciała). Relacja ta jest relacją partnerską (stworzenie 
z boku), realizuje się we wzajemnej pomocy obu stron, bez określania, kto jest 
ważniejszy (odpowiednia pomoc dla niego).

2. Obraz miłości Boga odczytany z  Rdz 2

W 11 punkcie encykliki papież zauważa, że małżeństwo mężczyzny 
i kobiety jest obrazem relacji Boga z ludem. Teraz spróbujemy uzasadnić 
to stwierdzenie. Chodzi zatem o wykazanie, że podobne relacje, jak te uka
zane w Rdz 2, zachodzą między Bogiem a Jego ludem. Wydaje się, że przynaj
mniej dwie z czterech typów relacji mają odniesienie do związku Boga z Jego

23 Por. C. Westermann, Genesis, 318; R. M. Davidson, The Theology o f  Sexuality, 
s. 21-22.
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ludem. Chodzi tu o motyw „pomocy” oraz motyw „przylgnięcia” połączonego 
z „opuszczeniem”.

Przy analizie terminu pomoc (‘azer) zwróciliśmy uwagę, że może on ozna
czać pomocnika, który przewyższa rangą osobę wspomaganą. Zauważyliśmy 
też, że jako pomoc (bądź jako podmiot czynności wyrażanej czasownikiem 
‘azar) jest często określony sam JHWH24. Na przykład Jakub, błogosławiąc 
swoich synów, kieruje do Józefa następujące słowa (Rdz 49,25): Łuk jego 
pozostanie niezłamany i ręce jego -  sprawne, dzięki potężnemu Bogu 
Jakuba, w imię Pasterza i Opoki Izraela, dzięki Bogu ojców twoich, któ
ry cię będzie wspomagał (weja ‘zerekka). Samuel, stawiając kamień na pa
miątkę zwycięstwa Izraela nad Filistynami, nazywa go „’eben ha‘azer”, 
co znaczy „Kamień Pomocy”, i wyjaśnia: aż dotąd wspierał nas JHWH 
(1 Sm 7,12).

Podobną terminologię daje się zauważyć u Deutero-Izajasza, w Psalmach 
i w Dziele Kronikarskim. Godne podkreślenia jest przede wszystkim nadzwy
czaj częste stosowanie tej terminologii u Deutero-Izajasza, który czynność 
wspomagania przez JHWH wiąże z motywem zbawienia i nowego stworzenia 
(41,6.10.13.14; 44,2; 49,8; 50,7.9). W Psalmach termin ‘ezer odnosi się do 
Boga, od którego Izraelita (bądź cały naród) spodziewa się pomocy (Ps 20,3; 
121,1-2; 124,8). Podobnie jest w Dziele Kronikarskim. Również tam Bóg jawi 
się jako „pomoc” dla Izraela, jako Ten, który walczy w jego obronie (2 Krn 
14,10; 18,31; 25,8; 26,7; 32,8). Ta pomoc była niewątpliwie podyktowana wier
nością Boga względem Przymierza zawartego z Izraelem.

Zauważyliśmy również, że w sposób szczególny relację miłości mężczy
zny i kobiety wyraża motyw przylgnięcia. Dokładnie ten sam motyw w od
niesieniu do Boga i Jego ludu pojawia się w Jr 13,11: Albowiem ja k  przylega 
(ka’äszer jidbaq) pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem (ken hidbaqti) 
do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy -  wyrocznia Pana -  by były 
dla Mnie narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą. Bóg przy
garnia do siebie swój lud, aby był Jego narodem. Bez wątpienia jest tutaj na
wiązanie do wybrania i związanego z nim Przymierza między Bogiem i Izra
elem. Do podobnej relacji -  na zasadzie wzajemności -  jest wezwany także 
Izrael. Widoczne jest to szczególnie w Księdze Powtórzonego Prawa. Punk
tem wyjścia jest tam odpowiedź na pytanie, dlaczego JHWH wybrał właśnie 
Izraela. Wybranie to nie było skutkiem potęgi tego ludu. Wręcz przeciwnie,

24 Teologiczny sens terminu ‘ezer został jeszcze bardziej podkreślony przez fakt, 
że Septuaginta tłumaczy w. 18 przez: poiesoen auto boethon kat’auton. W innych 
miejscach greckiego tłumaczenia rzeczownik boethos prawie zawsze odnosi się do 
Boga. Por. E. G. Dafni, -  ’iszszah ki me’isz -  GYNE O TIE K  TOUANDROS AUTES 
(Gen 2,23). Zur Antropologie von Genesis 1-11, w: A. Wenin (ed.), Studies in the 
Book o f  Genesis (BETL CLV), Leuven 2001, s. 577.
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Izrael był najmniejszym spośród narodów. Jak zauważa G. Hentschel: „Odpo
wiedź może mieć tylko taki irracjonalny charakter, jaki posiada sama miłość: 
...ponieważ Pan was umiłował (Pwt 1,8; por. 23,6). Umiłował On już ojców 
i dlatego wybrał ich potomstwo (Pwt 4,31-38; 10,14-15). Miłość ma niewiele 
wspólnego z argumentami rozumowymi. Pan po prostu kocha swój lud”25. 
Ze swej strony lud także ma przylgnąć do Pana (Pwt 4,4: wy, coście przy
lgnęli do Pana, Boga waszego, dzisiaj wszyscy żyjecie). To przylgnięcie 
jest równoznaczne z odpowiedzią miłości. Widać to w tekście Pwt 11,22, gdzie 
zwrot trzymać się [czasownik dabaq] Pana pojawia się paralelnie do miłować 
Pana (podobnie też 13,5 i 30,20)26.

Z motywem przylgnięcia wiąże się też motyw opuszczenia ojca i matki, 
wskazujący na zerwanie dotychczasowych więzów na rzecz nowej więzi, któ
ra powstaje. Zauważyliśmy już wcześniej, że czasownik „pozostawić” (‘azab) 
wielokrotnie jest odnoszony do opartej na Przymierzu więzi Boga z ludem. 
Z tym że to odniesienie ma charakter antytezy. Tak jak konieczne jest opusz
czenie ojca i matki, aby mogła zaistnieć nowa więź, tak niedopuszczalne jest 
opuszczenie Boga przez Izraela. Opuszczenie Boga przez lud jest bowiem po
ważnym wykroczeniem naruszającym Przymierze (Pwt 28,20; 29,24; Jr 22,9). 
Bóg natomiast ze swej strony zapewnia, że zawsze pozostanie wierny 
Przymierzu, które zawarł, dlatego mówi do Izraela: Sam Pan, który pójdzie 
przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się 
i nie drżyj (Pwt 31,8). Mówiąc tutaj o Przymierzu, warto także zauważyć, że 
w tekście Księgi Rodzaju zostało ono w pewien sposób ukazane poprzez wpro
wadzenie wyrażenia kość z kości, ciało z mego ciała. Wcześniej podkreślili
śmy (opierając się m.in. na badaniach W. Brueggemanna), że bardziej niż 
o relacje pokrewieństwa chodzi tutaj właśnie o relację Przymierza. Partnerzy 
zawierają ze sobą taki układ, aby wspólnie dzielić swój los, zarówno w chwi
lach pomyślności, jak i w chwilach trudnych. Dokładnie to samo możemy po
wiedzieć o Przymierzu między JHWH a Izraelem. JHWH nigdy nie opuścił 
swego ludu, nawet w sytuacjach, kiedy wydawało się, że dla ludu nie ma już 
żadnej nadziei (np. upadek Jerozolimy, wygnanie).

Na koniec warto jeszcze odnieść się do ostatniego z czterech wymiarów 
relacji -  odkrycia przez mężczyznę, kim jest kobieta. W tekście Księgi Rodza
ju zostało to wyrażone poprzez czynność nazwania kobiety (lezo’t jiqqare’ 
’iszszah). Zauważyliśmy już wcześniej, że nie idzie tutaj o nadanie imienia, bo 
ta czynność opisana jest później. Tutaj mężczyzna odkrywa, kim jest kobieta, 
odkrywa jej istotę (a zarazem powołanie). Powstaje pytanie o istnienie po
dobnego wymiaru relacji Izrael -  Bóg. Czasownik hebrajski qara’ ma wiele

25 G. Hentschel, „Ponieważ Pan was umiłował” (Pwt 7,8). Miłość w Starym 
Testamencie, ComP 15 (1995) 5, s. 23.

26 Por. G. Wallis, dabaq, s. 81-82.
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znaczeń i pojawia się w wielu kontekstach27. Pośród nich warto zwrócić uwa
gę na czynność nazywania, określaną tym czasownikiem28. Wśród wielu sta
rotestamentalnych tekstów, gdzie czasownik qara’ oznacza nazywanie kogoś 
(czy też nadanie imienia), niezwykle interesujący jest tekst Oz 2,18. Jednym 
z podstawowych tematów Księgi Ozeasza jest relacja Przymierza między Bo
giem a Izraelem, ukazana na podobieństwo relacji małżeńskiej. Niewierność 
ludu względem Boga została przedstawiona na podobieństwo niewierności żony 
wobec męża29. Prorok zapowiada jednak, że nadejdzie czas, kiedy niewierny 
Izrael przemyśli swoje postępowanie i powróci do Boga. Wiersz 2,18 zawiera 
ciekawe stwierdzenie: I  stanie się w owym dniu -  wyrocznia JHWH -  że 
nazwie Mnie: Mąż mój (tiqre’i ’iszi), a już nie powie: mój Baal. Zarówno 
rzeczownik ’isz, jak i ba‘al mogą oznaczać męża, z tym że pierwszy z nich 
zawiera aspekt partnerstwa w małżeństwie, a drugi ideę podporządkowania. 
Pierwotna relacja Bóg -  Izrael była relacją partnerstwa. Naród wybrany jed
nak zerwał ją  i wybrał „związek” z Baalem, który de facto stał się relacją 
podporządkowania. Nawrócenie będzie polegać na ponownym odkryciu, kim 
tak naprawdę jest Bóg dla Izraela. Będzie polegać na odkryciu, że jest On 
Partnerem ludu wybranego, a nie tym, który go zniewala. Tak samo jak w raju 
mężczyzna odkrył, kim jest kobieta (rozpoznaje jej unikalny status względem 
siebie -  pojmuje ją jako kogoś, kto stoi obok, aby pomagać), tak samo teraz 
Izrael ponownie odkryje, kim jest dla niego Bóg (nie jest on „Baalem” -  czyli 
panem, ciemiężycielem, lecz „Mężem” -  partnerem, który ma wspierać). Tak 
więc i w tym przypadku zauważamy, że relacja mężczyzna -  kobieta ukazana 
w Rdz 2 wiąże się z relacją Izrael -  Bóg30.

Powyższe analizy potwierdzaj ą i wyj aśniaj ą poj awiaj ącą się w punkcie 11 
encykliki wypowiedź, że małżeństwo oparte na miłości wyłącznej i defini
tywnej staje się obrazem relacji Boga z Jego ludem, i odwrotnie: sposób, 
w jaki miłuje Bóg, staje się miarą ludzkiej miłości. Wynika z nich bowiem, 
że dokładnie te same relacje, które stanowią o istocie małżeństwa mężczyzny 
i kobiety, w szerszej perspektywie stają się widoczne w relacji Boga do Jego 
ludu. Podobnie jak objawieniem miłości mężczyzny i kobiety jest przymierze 
małżeńskie, tak również Przymierze jest objawieniem miłości Boga i Jego ludu.

Zaskakujący jest jednak fakt, że rozpatrując tekst Rdz 2,18-24 na pozio
mie działających podmiotów, nie można jednoznacznie zbudować analogii, że 
relacja mężczyzna -  kobieta odpowiada relacji Bóg -  naród wybrany (a taką 
analogię buduje np. Ozeasz, czy Ezechiel). Okazuje się bowiem, że działania,

27 Zob. G. Schauerte i in., qara’, TDOTXIII, s. 109-135.
28 Tamże, s. 126-127.
29 Ta obrazowo ukazana relacja Bóg -  Izrael została przedstawiona najpełniej 

w 2 rozdziale Księgi Ozeasza.
30 Por. A. A. Macintosh, A Critical and Exegetical Commentary on Hosea, Edin

burgh 1997, 77; D. Stuart, Hosea -  Jonah (WBC), Dallas 1987, s. 57.
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których podmiotem jest mężczyzna (opuszczenie ojca i matki, rozpoznanie 
natury drugiej osoby, połączenie się z nią w przymierzu, odkrycie powołania 
kobiety ukazane w czynności jej nazwania), bardziej odpowiadają postawie 
narodu wybranego, który, poczynając od Abrahama, musi opuścić kraj ojców 
-  wraz z ich bóstwami, musi odkryć działanie Boga w swej historii i musi 
przylgnąć do Niego poprzez dotrzymywanie zawartego z Nim Przymierza, 
a po zdradzie i odejściu od Boga musi się nawrócić na nowo, odkrywając, kim 
jest Bóg.

W perspektywie Starego Testamentu chodzi tu o Przymierze Synajskie, 
w perspektywie Nowego Testamentu zaś o Nowe Przymierze, zawarte już 
nie tylko z Izraelem, ale obejmujące wszystkich ludzi.

Summary

L o v e  o f  G o d  R e v e a l e d  i n  t h e  A c t  o f  C r e a t i o n  
o f  M a n  a n d  W o m a n

The starting point o f this article is a statement form o f Pope Benedict XVI’s 
encyclical letter “Deus caritas est” (pt. 11), that “marriage based on exclusive and 
definitive love becomes the icon o f the relationship between God and his people 
and vice versa. God’s way of loving becomes the measure o f human love”.

Part one o f this article describes relationships between man and woman, which 
may be concluded from the analysis of Gen 2,18-24. This text reveals deep communion 
created by man and woman. There is a relationship o f love between them (what is 
especially indicated by verb dabaq -  “cling to sb., cleave”). This relationship has 
a dimension o f a covenant, actual in both good and bad circumstances o f human life 
(“bone of my bones and flesh o f my flesh”). Next: the relationship is that o f a partner
ship (woman created from man’s side) and is realized in mutual help, without defining 
who of the couple is more important (“a helper fit for him”).

Part two o f this study has proven that the same kind o f relation exists between 
God and His people. However it is surprising, that the deeds o f which a man is a subject 
in Gen (leaving father and mother, recognizing o f nature of other person, uniting with 
her by covenant and discovering her vocation proven by naming her as a woman) 
correspond rather with attitude o f chosen people (beginning with Abraham), who has 
to leave the land o f forefathers with its gods, who has to discover divine influence 
on his history, who has to cleave to Him by loyalty to Covenant and after the treason 
has to repent and re-discover who God really is.
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