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„Jakiego Kościoła chcemy? Głosy kobiet” 
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Chciałam dzisiaj pochylić się nad dwoma aspektami naszego spotkania. Ponieważ ma to być 

głos kobiet, chciałabym najpierw poddać krótkiej refleksji biblijnej to, kim jest człowiek: 

kobietą i mężczyzną.  

Następnie z pomocą świętego Pawła i jego listu do Efezjan, zastanowimy się, czym jest 

Kościół. 

Już sam tytuł naszej debaty wskazuje na fakt, iż jesteśmy świadkami pewnej polaryzacji płci, 

również w Kościele. To podkreślenie rozdzielenia nas, ludzkości, na dwie, może nawet 

konkurujące ze sobą grupy, nie było chyba Bożym zamysłem. 

Na początku stwarzając świat, Bóg umieścił w nim człowieka. Nie zawsze pamiętamy 

zapisane w Bereszit, czyli pierwszej księdze Tory, nazywanej przez chrześcijan Księgą 

Rodzaju, wydarzenia związane z początkiem istnienia ludzkości, które zawarte zostały w 

dwóch opisach, w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju: Rdz 1,26-28 oraz Rdz 2,7. 

21-25.  

W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg nie powiedział: stwarzam mężczyznę, a kobietę 

stworzę później jako dodatek, lecz stworzył Bóg człowieka, na swój obraz, na obraz Boży go 

stworzył. Czyli kogo stworzył? Stworzył mężczyznę i kobietę – oto człowiek! Pochylmy się 

na chwilę nad tym opisem stworzenia. 

A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. (…) Stworzył 

więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i 

niewiastę. (…) Po czym Bóg im błogosławił (…) (Rdz 1,26-28). 

I na zakończenie tego rozdziały czytamy (Rdz 1,31): A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, 

było bardzo dobre. Istota ludzka jawi się nam zróżnicowana płciowo, co nie oznacza jednak 

hierarchii tych bytów. 

Drugi opis stworzenia ludzkości w rozdziale drugim opisuje Boga, który „lepi” człowieka z 

prochu i „tchnie” w jego nozdrza tchnienie życia (Rdz 2,7), a kiedy widzi, że nie jest dobrze 
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żeby człowiek był sam, z żebra mężczyzny „buduje” niewiastę (Rdz 2,22). Trudno oddać 

słowa zapisane w języku hebrajskim ’ISZ i ’ISZA: mąż i niewiasta?  

Idąc za arcydziełem polszczyzny XVI w. Biblią księdza Wujka, powinno się raczej 

powiedzieć „Mąż” i „ Mężyna”. 

Tradycja judaistyczna do zapisu tych imion przywiązuje duże znaczenie, gdyż widzi w nich 

istnienie pierwiastka Bożego, tego tchnienia utrwalonego i widzialnego w literach. 

Mężczyzna – ’Isz składa się z liter: ALEF, JOD i SZIN 

Kobieta – ’Isza natomiast z liter: ALEF, JOD, SZIN i dodatkowo HE. 

To właśnie dwie litery JOD i HE wchodzą w skład Tetragramu [JOD, HE, WAW, HE] – 

Imienia Bożego objawionego Mojżeszowi na Synaju w płomieniu ognia ze środka krzewu (Wj 

3,2) przez głos Boży z ognia ( Pwp 4,33). Z krzewu gorejącego powiedział Bóg: JESTEM, 

KTÓRY JESTEM (Wj 3,14). IMIĘ to wyraża stałą, działającą i wyzwalającą obecność Boga w 

każdym momencie życia swego ludu. 

Gdyby odjąć z nazwy ludzi tylko te dwie Boże litery, zostaną oni ogniem czyli ’ESZ [ALEF i 

SZIN]. 

Bardzo to dla nas pouczająca obserwacja, gdyż nie tylko człowiek jest dla siebie wzajemnie 

dopełnieniem, kobietą i mężczyzną, ale też istnieć może jedynie wtedy, kiedy nosi w sobie 

pierwiastek Boży i jest partnerem Boga. Bez Boga ciało staje się ogniem, płonie i przemienia 

się w proch. Mężczyzna i kobieta mają być razem i trwać w tym powołaniu przed Panem, a 

od ich porozumienia i dialogu zależy powodzenie całego społeczeństwa. 

Słowo powołanie odnajdujemy w greckim słowie ecclesia – zwołanie, powołanie.  

Święty Paweł zachęca, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście 

wezwani. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i 

jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden 

jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] 

ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich ( Ef 4,1-5). 

To Boża tajemnica, do której jesteśmy zaproszeni i w której możemy uczestniczyć, 

zanurzając się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, zanurzając się w chrzest. Paweł wie, 

że to od naszej wierności wezwaniu, wierności powołaniu zależeć będzie budowa Kościoła. 
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Jest on często porównywany do ciała, do Ciała Chrystusa: Jedno jest Ciało i jeden Duch (…) 

dla przysposobienia świętych do dzieła posługiwania, do budowania Ciała Chrystusowego. 

Cały ten fragment listu św. Pawła do Efezjan jest piękną lekcją o Kościele. Aby opisać jego 

tajemnicę, Paweł używa dwóch terminów: ciało ludzkie oraz budowa lub dokładniej mówi, iż 

Kościół jest ciałem, który budowany jest jak dom. Ciało jest żywym organizmem, który się 

rozwija i wzrasta. Konstrukcja ta wymaga od każdego z nas zaangażowania i cementu dobrej 

jakości. 

W Biblii znajdujemy też medytacje nad Kościołem w Liście do Rzymian i w Pierwszym 

Liście do Koryntian: Podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z 

osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami (Rz 12,5) oraz Wy przeto jesteście Ciałem 

Chrystusa i poszczególnymi członkami (1Kor 12,27). 

Wzrost tego ciała jest najpierw dziełem Boga: Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i 

działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4 ,6). 

Dzięki zaś łasce każdy członek tego ciała staje się zdolny do współpracowania przy wzroście 

ciała: Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego (Ef 4,7). 

Miara daru Chrystusowego to, tak naprawdę, bezmiar łaski dany każdemu według 

powierzonej misji. Bo w tej konstrukcji każdy ma swoje zadanie do spełnienia: On ustanowił 

jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i 

nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania 

Ciała Chrystusowego (Ef 4,11-12). 

Kontekst tej Pawłowej nauki pozwala przypuszczać, iż potrzebne było przypomnienie 

każdemu we wspólnocie, że funkcje w Kościele zostały dane jako łaska (por. Ef 4,7), a cała 

wspólnota ma dążyć do wierności tak, aby zachować jedność Ducha (Ef 4,3). 

Paweł jako dobrze wykształcony Izraelita przez analogię mówi, że tak, jak Prawo dla Izraela, 

tak sprawujący różne funkcje w Kościele są darem od Boga. Prawo jest przewodnikiem dla 

ludu, a od teraz w Kościele przewodnikami są obdarzeni różnymi darami i sprawujący w nim 

posługę ludzie. Pamiętając, że w judaizmie to właśnie Prawo jest uważane za 

najpewniejszego przewodnika na drodze ku wolności, wielka to odpowiedzialność 

spoczywająca na ludziach Kościoła! Aby ukazać tę łączność, Paweł cytuje Ps 68(67) werset 

19, który czynił aluzje do wydarzenia na Synaju, kiedy Bóg ofiarował Torę Mojżeszowi: 

Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary ( Ef 4,7). 
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Trzeba wiedzieć, że w judaizmie człowiek nieznający Prawa nie jest człowiekiem wolnym, 

stąd w tekście słowo „ jeniec”. Mojżesz był więc w dwójnasób wyzwolicielem Izraela, gdyż 

nie tylko wyprowadził naród z niewoli Egiptu, lecz również, schodząc z góry Synaj, przekazał 

Prawo.  

I podobnie, lecz jakże głębiej, Chrystus przynosi prawdziwą wolność człowiekowi. On, który 

zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić (Ef 4,10). 

Od teraz ci, którym powierzył odpowiedzialność prowadzenia Kościoła ku wolności, to 

apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele (por. w. 11). W ten sposób 

zorganizowany święty naród, dzieląc się posługami, buduje ciało Chrystusa, aż któregoś dnia, 

cała ludzkość, w końcu wolna, zwróci się ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi (Ef 

4,15). 

Dlaczego o tym mówię? Dlatego że uważam, iż mówiąc o Kościele, należy odwołać się do 

pierwotnych źródeł, a czasem ta perspektywa niestety zostaje zaniedbana. Aby istnieć, 

musimy wciąż na nowo odczytywać pierwotny zamysł wobec nas oraz wspólnie, kobiety i 

mężczyźni, zwracać się w stronę Boga, wzajemnie się wspierając i prosząc Go, aby wciąż na 

nowo stwarzał w nas serce, które jest tak wielkie, że potrafi przyjąć każdego bez wyjątku. 

Parafrazując zaś słowa francuskiego rabina Philippa Haddada, który powiedział: Istota ludzka 

będzie mężczyzną i kobietą albo człowieka nie będzie wcale, można by powiedzieć, że 

chrześcijanie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mają być na równi odpowiedzialni i budujący 

Kościół, a jeśli tak nie będzie, to czy widzialny Kościół przetrwa? 

 


