
 

Pierwsze czytanie z ksiegi Rodzaju  2, 18 - 24 

Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem 

odpowiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i 

wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać 

się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało 

nazwę "istota żywa". I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom 

powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc 

odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w 

głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po 

czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją 

przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:«Ta dopiero jest kością z moich 

kości i ciałem z mego ciała!Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została 

wzięta».Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą 

żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem 

 

- Autor ksiegi Rodzaju nie jest naukowcem ani historykiem ale czlowiekiem 

wierzacym, ktory probuje wytlumaczyc znaczenie dziela stworzenia i plany Boze.  

- Czytany dzis fragment przypomina forme przypowiesci, ktora pozniej poslugiwal 

sie Jezus. Powstal on prawdopodobnie kolo dziesiatego wieku pne. Autor 

skupia sie tu na odczytaniu relacji malzenskiej w swietle planow Bozych.  

- Slowo Adam, w oryginale hebrajskim uzyte jest nie w sensie imienia ale oznacza 

«  powstaly z ziemi », « powstaly z prochu ».  



 

Oto przeslanie, zawarte w czytanym dzis fragmencie :  

1.  Kobieta zostala stworzona od samego poczatku. 

Dzis nie mamy klopotow ze zrozumieniem tego ale w czasach powstania tego tekstu, 

szczegolnie w Mezopotamii uwazano, ze najpierw zostal stworzony mezczyzna i 

przez jakis czas zyl sam, i dobrze sobie sam radzil. Nowoscia, jaka wniosla tu Biblia 

bylo ukazanie, ze kobieta zostala stworzona razem z mezczyzna i ze jest ona darem 

od Boga dla mezczyzny, ze bez niej nie moze byc szczesliwy.  

 

2. Zamiarem Boga jest uczynic czlowieka szczesliwym.  

W Mezopotamii wierzono w wielu bogow, ktorzy rywalizowali ze soba. Wierzono tez, 

ze stworzyli czlowieka aby im uslugiwal, aby byl ich niewolnikiem. Tymczasem Biblia 

glosi, ze jest Jeden Bog, ktory swtorzywszy czlowieka, pozwolil mu zamieszkac we 

wspanialym rajskim ogrodzie.  

Slowa : «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią 
dla niego pomoc» mowia o tym, ze Bog pragnie szczescia czlowieka. 

 

3. Bog stworzyl mezczyzne i kobiete, zatem seksualnosc jest czescia 

Bozego dziela stworzenia : jest wiec dobra i piekna.  

W owczesnych czasach bardzo nowatorskim bylo stwierdzenie, ze seksualnosc jest 
waznym darem Boga dla czlowieka, ze jest mu dana, aby byl szczesliwy.   

• « Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą 

żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. » 

 

4. Bog powolal mezczyzne i kobiete do dialogu, a nie do dominacji 

jednego nad drugim.  

Dialog zawiera w sobie jednoczesnie bliskosc i dystans. W jezyku hebrajskim, w 
przeciwienstwie do polskiego, slowa kobieta i mezczyzna maja wspolne 
pochodzenie. Mezczyzna to « isz » a kobieta to « iszszah ». Tak wiec w hebrajskim 
slowo kobieta jest odmiana slowa mezczyzna. Mozna by powiedziec, ze jest ona jego 
« alter ego ».  

• «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla 
niego pomoc» : « pomoc » moznaby przetlumaczyc tu jako « alter ego » czy 
dopelnienie.  



 

• « …Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął 
jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, 
które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do 
mężczyzny, mężczyzna powiedział:«Ta dopiero jest kością z moich kości i 
ciałem z mego ciała!Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została 
wzięta» 
 

Tymczasem imiona, ktore czlowiek nadal roznym stworzeniom, nigdy nie byly 
pochodnymi od slowa « isz » : czlowiek dobrze wiedzial, ze Bog powierzyl mu nad 
nimi wladze.  

Symbolika obrazu snu : 
- To Bog dziala podczas gdy czlowiek « spi »…dzielo Boga jest tak wielkie, ze 

czlowiek nie moze byc jego swiadkiem, przekracza ono jego mozliwosci 
poznawcze…. 

- Ten « tajemlniczy sen » przetlumaczono na grecki jako « ekstaze ».  
- Sen symbolizuje takze noc: gdy czlowiek sie przebudzi, wraz ze stworzeniem 

kobiety, nastanie nowy dzien dla ludzkosci…   

 

 

 

Psalm 128 

Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,  

który chodzi Jego drogami!  

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,  

będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.  

 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny  

we wnętrzu twojego domu.  

Synowie twoi jak sadzonki oliwki  

dokoła twojego stołu.  

 

Oto takie błogosławieństwo dla męża,  

który boi się Pana.  

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,  

oglądaj pomyślność Jeruzalem  

przez całe swe życie.  

 



Oglądaj dzieci twoich synów.  

Pokój nad Izraelem!  

 

- Spiewany dzis psalm ma podtytul « Pieśń stopni », co znaczy, ze nalezy do 
grupy tak zwanych « psalmow wzniesień » czy « wspinaczki », spiewanych w 
czasie pieszych pielgrzymek do Jerozolimy, a nie w samej Swiatyni 
Jerozolimskiej. Jest mowa o wspinaczce gdyz ostatni etap z Jerycho do 
Jerozolimy prowadzi dosc ostro pod gore. Stad tez slowo wspinaczka stalo sie 
synonimem owczesnych pielgrzymek. 

• « mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do 
świątyni Boga Jakubowego! » (Iz 2,3) 

- Psalm 128 z pewnoscia spiewany byl pod koniec pielgrzymki, a dokladnie na 
ostatnich stopniach, wysokich schodow prowadzacych do Swiatyni.  

Mozna podzielic go na trzy czesci : 

 1. Opowiadajaca o kaplanach, witajacych pielgrzymow w wejsciu do Swiatyni i 

udzielajacych im ostatniej katechezy : « Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który 
chodzi Jego drogami! Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i 
dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego 
domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. » 

 2. Druga czesc psalmu to odpowiedz choru czy moze calego tlumu 

pielgrzymow : «Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. »  

 3. W trzeciej czesci kaplani wypowiadaja slowa liturgicznego 

blogoslawienstwa : « Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność 

Jeruzalem przez całe swe życie. Oglądaj dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem! »  

 

« Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! » 

- Slowo « szczęśliwy » wystepuje czesto w Biblii. Ten, kto chodzi sciezkami Pana 
jest blisko Niego, wiec jest szczesliwy.  

- Powyzsze zdanie sklada sie z dwoch paralelnych czesci, w ktorych jest mowa o 
bojazni Bozej i o szczesciu. Bojazn Boza zawiera w sobie wymiar posluszenstwa 
Jego woli czyli woli Tego, ktory jest Miloscia. Czlowiek, ktory wie, ze Bog jest 
Miloscia i ze pragnie jego szczescia, nie boi sie Go ale z ufnoscia slucha Go, jest 
Mu posluszny… W sensie biblijnym, « bojazn Boza » nie wyraza leku ale 
dziecieca ufnosc wobec poteznego i jednoczesnie pelnego czulosci Ojca.   
 

• «  Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. » 
(Ps 103,13) 
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