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PRZEDMOWA

„nie można znaleźć nic prawdziwie ludzkiego, co nie odbijałoby się 
echem w ich [uczniów Chrystusa] sercach”. To zdanie autorzy Konstytu-
cji duszpasterskiej o Kościele w  świecie współczesnym (Gaudium et spes, 
nr 1) umieścili na samym jej początku jako główną zasadę hermeneutyczną 
służącą do lepszego zrozumienia zawartych w niej wypowiedzi, w których 
z uwagą i  szacunkiem traktuje się historię ludzkości w świetle tajemnicy 
Królestwa Bożego. Takie zobowiązanie jawi się jako podstawowe w  po-
słannictwie Kościoła w  dzisiejszym świecie, gdzie doszły do głosu nowe 
potrzeby, nowe problemy, nowe wyzwania. Już pod koniec obrad Sobo-
ru Watykańskiego II – w roku 1965 – zauważano, w jak dużym stopniu 
współczesna społeczność poddana jest głębokim przeobrażeniom, zwłasz-
cza w obszarze nauki i  technologii, ale także relacji międzyludzkich. Po-
dobne transformacje doprowadziły do „prawdziwej przemiany społecznej 
i kulturalnej, która wpływa również na życie religijne” (Gaudium et spes, 
nr 4). doprawdy, z  jednej strony pojawiły się brak równowagi i harmo-
nii między działaniem i  myśleniem normatywnym, między wydajnością 
działań praktycznych a sumieniem moralnym, między rosnącą specjalizacją 
i generalną wizją rzeczywistości. Ponadto oprócz nieoczekiwanego konflik-
tu międzypokoleniowego zarysowała się też inna wizja relacji między męż-
czyzną i kobietą, głównie w zakresie takiego rozumienia płciowości, które 
kontrastowało z utrwalonymi i obowiązującymi dotąd tradycjami w tym 
względzie. Z drugiej strony, dochodziło do głosu coraz mocniej akcentowa-
ne pragnienie życia w zgodzie z naturą człowieka, z poszanowaniem równej 
godności każdej osoby ludzkiej, bez względu na rasę, płeć, opcję ideolo-
giczną. natomiast wymiar nadprzyrodzony często bywał zapoznawany, i to 
z powodu rozbudzania nadziei czysto ziemskich. decyzje i wybory dykto-
wane wartościami religijnymi nie jawiły się już zatem jako ważne dla praw-
dy o człowieku. Z racji tak wielu czynników – czytamy dalej w Gaudium et 
spes (nr 10) – „wobec dzisiejszego rozwoju świata coraz liczniejsi stają się ci, 
którzy bądź stawiają, bądź też z nową wnikliwością postrzegają najbardziej 
podstawowe zagadnienia: Kim jest człowiek?”.

W ostatnich dziesięcioleciach opisana wyżej przemiana dokonywała się 
jeszcze szybciej, przynosząc nowe pytania i  zasady natury antropologicz-
nej, wymagające poważnej analizy rozpoznawczej. Pragnieniem Kościoła 
– wiernego przykazaniu swojego Pana – jest służyć ludziom, przedkładając 
te elementy prawdy, które sprzyjają autentycznemu rozwojowi, zgodnemu 
z planem Boga. Posłannictwo to Kościół wypełnia, odwołując się do obja-
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wienia Bożego, poświadczonego w Piśmie świętym, wnosząc w problemy 
i poszukiwania ludzi owo światło, które ma swe źródło w Słowie natchnio-
nym przez Boga i jest zdolne ukazać sercom wszystkich wielkość i powoła-
nie człowieka, stworzonego na obraz Boży (Gaudium et spes, nr 12).

na tej płaszczyźnie sytuuje się inicjatywa papieża Franciszka, który pole-
cił Papieskiej Komisji Biblijnej opracować dokument na temat antropologii 
biblijnej, będący z założenia wiarygodną podstawą do dalszego rozwoju na 
polu filozofii i teologii, w duchu pełnej świadomości faktu, że Pismo święte 
stanowi „najwyższą regułę wiary” (Dei verbum, nr 21) i „duszę świętej teo-
logii” (Dei verbum, nr 24).

Prezentowany Dokument stanowi nowość zarówno pod względem treści, 
jak i  pod względem formy wykładu. nie było bowiem dotychczas żad-
nego opracowania, które w organiczny sposób przedstawiałoby kluczowe 
elementy, mające istotny wpływ na określenie tego, czym jest człowiek – 
w  świetle Starego i  nowego Testamentu. Tematy, które najczęściej były 
rozwijane w oderwaniu jeden od drugiego, są tutaj zharmonizowane i two-
rzą koherentną całość. Zasadza się ona na oryginalnym planie, zaczerpnię-
tym z założycielskiego opowiadania Księgi Rodzaju 2–3 (zintegrowanego 
z  innymi opowiadaniami o  początkach człowieka), ponieważ te właśnie 
stronice Pisma są uważane za fundamentalne zarówno przez księgi nowote-
stamentowe, jak i przez tradycję dogmatyczną Kościoła. W tych początko-
wych rozdziałach natchniony autor szkicuje w idealny sposób, nawet jeżeli 
w większości bardzo delikatnie, konstytutywne cechy osoby ludzkiej, którą 
od samego początku umieszcza wewnątrz dynamicznego procesu, gdzie 
człowiek jako stworzenie przyjmuje rolę decydującą o  jego przyszłości. 
Przy czym jest to widziane w odniesieniu do aktywnej i miłującej obecno-
ści Boga, bez której nie można zrozumieć ani natury człowieka, ani sensu 
jego dziejów.

Każdy ważny element zarysowany w opowiadaniu założycielskim (Rdz 
2–3), jak to zaznaczono we wprowadzeniu do Dokumentu, jest rozwijany 
poprzez analizę wszystkich ksiąg biblijnych; różne tradycje Starego Testa-
mentu (w Pięcioksięgu, w pismach sapiencjalnych, w zbiorach prorockich) 
i tradycje nowego Testamentu (w Ewangeliach oraz w listach apostolskich) 
wnoszą swój wkład – każda we właściwy sobie sposób – w ukształtowanie 
obrazu człowieka w  całej jego złożoności, który jawi się jako misterium 
wymagające dalszego studium i jako jeden z cudów Bożego działania, in-
spirujący do nieustannego uwielbienia i wysławiania Stwórcy (Ps 8). 

Intencją autorów tego Dokumentu jest więc pomóc w  dostrzeżeniu 
piękna, jak również złożonego bogactwa Bożego objawienia dotyczące-
go człowieka. Piękno prowadzi do doceniania tego dzieła Boga, jakim jest 
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człowiek, natomiast złożoność i  bogactwo do podjęcia pokornego i nie-
ustannego trudu poszukiwania, zgłębiania oraz przekazywania. Wykładow-
cy wydziałów teologii, ale także katecheci i  studenci teologii otrzymują 
pomoc, która ma doprowadzić do całościowego widzenia i rozumienia pla-
nu Bożego, rozpoczętego aktem stworzenia, a realizowanego na przestrze-
ni wieków aż do momentu wypełnienia w Chrystusie, nowym Człowieku 
 – „kluczu, ośrodku i celu całej historii ludzkiej” (Gaudium et spes, nr 10). 
Zaiste, „misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium 
Słowa Wcielonego” (Gaudium et spes, nr 22). To zaś jest ofiarowane jako 
niewzruszone źródło nadziei dla wszystkich ludzi będących w drodze do 
Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju, których każde serce pragnie 
i na które oczekuje.

Kard. Luis Ladaria, SI
Przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej

30 września 2019, liturgiczne wspomnienie św. Hieronima
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WPROWADZENIE

1. dzieje ludzi naznaczone są ich nieustannym poszukiwaniem. Mę-
drzec izraelski mówił: „Ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w  Jeru-
zalem. I skierowałem umysł swój ku temu, by zastanawiać się i badać, ile 
mądrości jest we wszystkim, co dzieje się pod niebem. To przykre zajęcie 
dał Bóg synom ludzkim, by się nim trudzili” (Koh 1,12-13). Pragnienie 
poznawania stanowi bez wątpienia jedną z cech charakterystycznych istoty 
ludzkiej, rozpoznaną już przez starożytnych filozofów i przez nich wysoko 
cenioną, ponieważ sprawia, że sama egzystencja człowieka jest kreatywna, 
pożyteczna i  lepsza. oprócz wysiłku związanego z poszukiwaniem, który 
podkreślał Kohelet, należy dostrzec także olśniewający wymiar odkrywania 
prawdy i dobra (Mdr 7,25-30). Starożytne przysłowie hebrajskie przewi-
duje dla króla, jako figury mędrca, zadanie z  całą pewnością trudne, ale 
równocześnie chwalebne: „Chwałą Boga rzeczy taić, a chwałą królów rzecz 
zbadać” (Prz 25,2). Z kolei Syracydes sławi staranną działalność skryby, 
który bada „mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci pro-
roctwom (…), wnikać będzie w tajniki przypowieści; wyszukiwać będzie 
ukryte znaczenie przysłów i  zajmować się zagadkami przypowieści. (…) 
Przejdzie do ziemi obcych narodów; doświadczy dobra i zła między ludź-
mi” (Syr 39,1-4). Mędrzec w  istocie pragnie pojąć sens wydarzeń, które 
niejednokrotnie mają dramatyczny charakter, nieraz zaś lśnią kolorami na-
dziei; zanurzony w pełnym zagadek procesie dziejowym stawia sobie py-
tanie o to, jakie jest w nim miejsce człowieka, jaki jest jego początek, jego 
obowiązki i jego przeznaczenie.

Czym jest człowiek? 

2. Człowiek bada niebo, aby zrozumieć jego tajemnice i przesłanie, prze-
mierza drogi świata, chcąc odkrywać bogactwa służące jego życiu i  cuda 
przyrody do kontemplacji, roztrząsa każdą rzecz, stawiając nieustannie py-
tania. Jednakże w tym ciągłym poszukiwaniu towarzyszy mu w głębi duszy 
zawsze to samo pytanie: czym jest człowiek? 

na tak sformułowane pytanie padały liczne odpowiedzi, a co za tym 
idzie zostały napisane liczne książki, które od najdawniejszych czasów za-
chowały się do naszych dni; przekazywane są w nich owoce szlachetnego 
trudu wielu badaczy, które ukazują promień prawdy. W tym literackim 
dziedzictwie ludzkości naczelne miejsce zajmuje szczególna księga, bę-
dąca dziełem wielu autorów, ale przypisana do jednego i  tego samego 
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źródła natchnienia, pismo mające jedyną w swoim rodzaju koherencję, 
jakkolwiek zostało zredagowane w ciągu wielu wieków i poddane zróż-
nicowanym wpływom zmieniających się wartości kulturowych. Pismo 
Święte – bo o nim mowa – posiada dla wierzących nieporównywalną z ni-
czym innym wartość, a to z racji swej Boskiej mądrości, zdolnej wzbudzić 
w sercu człowieka wolne i pełne miłości uznanie całej prawdy. Również 
dlatego, że jest księgą, która rodzi się jako owoc refleksyjnych zmagań 
ludzi mądrych, która zawiera świadectwo walk, cierpień i  wielkich ra-
dości; księgą, która stanowi przejaw płodności ludzkiego serca, ale która 
nade wszystko ma swe ostateczne źródło w inspirującym tchnieniu Boga. 
Pismo święte rozumiane całościowo to „proroctwo”, objawiające wszyst-
kim świetlaną prawdę o  tym, czym jest człowiek (Dei verbum, nr 21; 
Gaudium et spes, nr 12).

Ludzkość na przestrzeni swych dziejów liczących tysiące lat postępowa-
ła na drodze rozwoju poznania naukowego, stopniowo rozwijając wysokie 
pojęcie o „prawach człowieka”, dając świadectwo rosnącemu poszanowa-
niu mniejszości, osób bezbronnych, ubogich i zepchniętych na margines, 
i  walcząc o  ochronę środowiska i  dziedzictwa historycznego, proponu-
jąc coraz to bardziej odpowiednie formy współżycia społecznego. Jednak 
pomimo wyraźnie widocznego postępu, zwłaszcza w  sferze technologii, 
pomimo nieustannego i opatrznościowego powstawania inicjatyw dobro-
czynnych, które są niczym zaczyn społeczności uniwersalnej, każdy wni-
kliwy obserwator zauważa, że współczesne społeczeństwo przeżywa kryzys 
duchowy. opisywała go już Konstytucja o Kościele w świecie współczes- 
nym (Gaudium et spes (nr 4-10), podkreślając trudności i pytania, które 
należałoby rozważać w świetle słowa Bożego. 

3. W bardzo znanym fragmencie Listu do Rzymian, w którym mowa 
o  bezbożności i  niesprawiedliwości ludzi, św. Paweł naucza, że zepsucie 
moralne ma swoją przyczynę w odwróceniu relacji z Bogiem w taki sposób, 
że zamiast przylgnięcia do niego, ludzie zwracają się do istot niegodzi-
wych i zwodniczych: „Podając się za mądrych, stali się głupimi. I zamienili 
chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i  obrazy śmiertelnego czło-
wieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i  płazów” (Rz 1,22-23). Cześć 
oddawana rzeczywistości ziemskiej nie przyjmuje w naszych czasach form 
idolatrii kultowej; jednak to nie oznacza, że porzucenie prawdziwego Boga 
– prezentowane wręcz jako wyzwolenie i powód do chwały – prowadzi do 
podporządkowania regułom oraz dyrektywom kłamstwa i niesprawiedli-
wości (Rz 1,25). Brak szacunku w odniesieniu do Boga, według św. Pawła, 
powoduje dezorientację w pojmowaniu sensu ludzkiego ciała w wymiarze 
jego płciowości, czemu towarzyszy wybuch nieprzyzwoitych namiętności 
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(Rz 1,24.26-27); a wówczas cała społeczność wydana jest na łup niepo-
rządku, przemocy, buntu i braku litości (Rz 1,28-31). Tego rodzaju boles- 
ne i dramatyczne zjawiska cechują również nasz świat, gdzie kwestionuje 
się antropologiczną wartość różnic płci, a także dostrzega kruchość relacji 
małżeńskich i rozprzestrzenianie się przemocy domowej. Generalnie rzecz 
ujmując, należy stwierdzić, że dochodzą do głosu egoizmy i siły przemocy, 
które wzniecają okrutne wojny oraz prowadzą świat do wielkich proble-
mów z powodu przerażających form ubóstwa i izolacji. 

Apostoł Paweł konkluduje swoją analizę mówiąc, że „sprawcy tych rze-
czy” „nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią” (Rz 
1,32). Pragnienie dobra, które winno ożywiać każdą odpowiedzialną oso-
bę, skłania zatem do „mówienia”, aby objawiać tę „prawdę”, na którą „nie-
prawość nakłada pęta” (Rz 1,18), czyli odkrywając prawdę o tym, czym jest 
człowiek w swojej godności, ale i jakie ciążą na nim zobowiązania, poczy-
nając od tych, które ma względem słów pochodzących od samego Boga.

Kościół katolicki podejmował każdy możliwy trud, by wesprzeć ludzi 
dobrej woli w przyjęciu słusznych perspektyw dobra. Kierując się tym du-
chem, papież Franciszek zwrócił się do Papieskiej Komisji Biblijnej z proś-
bą o przygotowanie Dokumentu na temat „antropologii biblijnej”. Kościół 
bowiem od zawsze opiera swe przesłanie na Piśmie świętym (Dei verbum, 
nr 24). dotychczas nie ukazało się żadne oficjalne opracowanie, które pre-
zentowałoby panoramiczną i  kompletną wizję człowieka według Biblii. 
Powierzone zadanie, bez wątpienia ważne, wymagało rzetelnego meryto-
rycznie namysłu nad tym, w jaki sposób przedstawić to, co Pismo święte 
naucza na temat antropologii.

Zarys antropologii biblijnej

4. niniejszy Dokument pomyślany jest jako wiarygodna interpretacja 
całego Pisma świętego w zakresie antropologii. Z jednej strony wymaga to 
jasnego przedłożenia reguł, według których sporządzone zostało opraco-
wanie, a z drugiej – oczekuje się, że zostaną zaprezentowane w syntetyczny 
sposób główne linie tematyczne tego opracowania, aby ułatwić jego lekturę. 

Niektóre reguły hermeneutyczne

Syntetyczne ujęcie tego, co Biblia mówi na temat antropologii, obliguje 
do wzięcia pod uwagę niektórych podstawowych zasad hermeneutyki. do 
poprawnej procedury metodologicznej winien być dodany szacunek należ-
ny szczególnemu charakterowi badanego tekstu (tekstowi świętemu). 
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Posłuszeństwo słowu Bożemu

5. Pismo święte jest słowem Bożym, jest proroctwem, którego należy 
słuchać i  okazać mu posłuszeństwo. oznacza to, że nie można niczego 
„dodać”, ani też niczego „odjąć” z tego wszystkiego, co zostało objawione 
(Pwt 4,2; 13,1; Jr 26,2; Ap 22,18-19). Ponadto należy tekst święty inter-
pretować w  tym samym duchu, w którym został napisany (Dei verbum, 
nr  12). Interpretacja jest, a  raczej powinna być, aktem posłuszeństwa. 
Zatem posłuszeństwo względem tego, co autor chciał zakomunikować, 
implikuje, że potrafi się rozróżnić między tym, co jest integralną częścią 
objawienia a  tym, co jest wyrażeniem doraźnym, związanym z  mental-
nością i zwyczajami określonej epoki historycznej. dosyć łatwo uznać, że 
przepisy rytualne, z racji swej natury symbolicznej, podlegają zmianom już 
wewnątrz samej tradycji biblijnej, należy więc wydobywać z nich to, co 
miały symbolizować, a nie rozumieć ich w sposób literalny i dosłowny. To 
samo można powiedzieć o normach prawnych, zwłaszcza w zakresie prze-
pisów karnych, które podlegały wielu korektom na przestrzeni wieków – aż 
do naszych dni. nowy Testament wnosi w tych sprawach wyraźnie inno-
wacyjny wkład, stanowiący dla chrześcijan normatywny punkt odniesienia. 

Znacznie trudniejszy jest proces owego rozróżniania między tym, co 
pochodzi z objawienia a tym, co jest historycznie uwarunkowane, w od-
niesieniu do pojęć natury antropologicznej, które nie korespondują z tym, 
co nauki empiryczne stopniowo odkrywały i  ujmowały w  formie teorii. 
W podobnych kwestiach należy być bardzo uważnym na polu posłuszeń-
stwa względem tego, co tekst biblijny zamierza rzeczywiście promować 
w owych „uwarunkowaniach” historycznych i kulturowych, w których są 
zakorzenione jego stwierdzenia. W tym wymagającym procesie interpreta-
cji jesteśmy rzecz jasna prowadzeni przez ducha, działającego za pośred-
nictwem tradycji ewangelicznej i  apostolskiej, przez sensus fidei Kościoła 
oraz wiarygodną mądrość teologów, wiernych wobec tego, co dyktuje tekst 
biblijny (al dettato del testo biblico).  

6. Posłuszeństwo względem Pisma świętego nie może być ograniczane 
tylko do samej treści, ale obejmuje także formy literackie, przy pomocy 
których orędzie Boże zostało przekazane. Biblia jest w pierwszym rzędzie 
opowiadaniem dziejów Boga z ludźmi, historii przymierza – od początku 
świata aż do pełni eschatologicznej. Pismo święte nie może być trakto-
wane jako zbiór wypowiedzi dogmatycznych (o Bogu i  człowieku), lecz 
raczej jako spisane świadectwo objawienia, które miało miejsce wewnątrz 
historii. natomiast zasadnicza część stosowanych w nim wyrażeń przynale-
ży bardziej do uniwersum symbolicznego niż do świata czysto pojęciowego; 
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i to dlatego samo Pismo święte pozwala, a nawet promuje nieustanny trud 
aktualizacji interpretacyjnej, zawsze wiernej i zawsze nowej (Mt 13,52). 

nasz Dokument na temat antropologii biblijnej nie opiera się na planie 
pojęciowym przyjętym a  priori (na bazie schematów teologicznych albo 
według zasad dyktowanych przez nauki empiryczne), lecz proponuje jako 
bazę programową opowiadanie z Rdz 2–3 (czytane łącznie z Rdz 1), ponie-
waż ma ono walor paradygmatyczny: w  tekście tym skondensowane jest 
(w pewnym sensie) to, co szczegółowo ukazane jest w całej reszcie Starego 
Testamentu, a do tego jest uznawane za normatywny punkt odniesienia 
przez Jezusa i  tradycję Pawłową. Takie opowiadanie o początkach winno 
być czytane jako figura (typos), jako spisane świadectwo o wydarzeniu ma-
jącym walor symboliczny, które proroczo objawia sens historii aż do jej 
doskonałego wypełnienia się. Posłużymy się zatem metodologią właściwą 
dla teologii narratywnej, która nie jest mniej rygorystyczna od metodologii 
stosowanej w teologii systematycznej.

Ponieważ Rdz 2–3 stanowi prefigurację tego, co się będzie działo, opo-
wiadanie to wprowadza właściwą sobie formą literacką różne motywy te-
matyczne, które wzięte razem pozwalają na naszkicowanie profilu istoty 
ludzkiej, odpowiadającej zamysłowi Boga, a także na zarysowanie ogólnego 
sensu jej dziejów.

Całość Pisma Świętego 

7. Jeżeli chce się być posłusznym słowu Bożemu, to nie można z powo-
du szacunku względem niego ograniczać się do jednej części Pisma świę-
tego, czy do jakiegoś tekstu szczególnie sugestywnego albo uważanego za 
najbardziej odpowiadający współczesnej mentalności. Z  drugiej strony 
jednak, wyłożenie tego, jaka jest antropologia całej Biblii, wygląda niemal 
jako zadanie po prostu niewykonalne z powodu różnorodności rodzajów 
literackich i różniących się perspektyw ideowych, powstałych w odmien-
nych epokach. niektórym wydaje się, że złożoność Biblii uniemożliwia 
podjęcie zamiaru dokonania akceptowalnej syntezy. Jednakże, jeżeli się 
wierzy w prawdę słowa Bożego, to pojawia się obowiązek napisania teologii 
biblijnej, która z poszanowaniem reguł i klarownie wyłoży orędzie całego 
„proroctwa” – od Księgi Rodzaju do Apokalipsy, od prozy narracyjnej do 
zbiorów praw, od wyroczni proroków do przysłów mędrców, od Psałterza 
do listów apostolskich.

Posłuszeństwo względem całego orędzia Pisma świętego wyraża się 
w niniejszym Dokumencie w ten sposób, że prezentuje, jak określony temat 
antropologii – sugerowany przez opowiadanie Rdz 2–3 – jest rozwijany 
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w głównych częściach Biblii. Części te nie są przedstawiane w Dokumencie 
według schematu diachronicznego (w większości trudnego do uzasadnie-
nia), lecz jako komponenty jednej całości, jak kawałki mozaiki zawierają-
cej objawienie. I tak Stary Testament tradycyjnie dzieli się na trzy części: 
(1) Tôrah (Pięcioksiąg) ze swoją specyficznie normatywną charakterystyką, 
(2) Prorocy, którzy objawiają, jaki jest sens dziejów przymierza, wzywając 
do nawrócenia i ujawniając interwencje Boże w ludzkie dzieje, (3) Pisma 
sapiencjalne o wymowie uniwersalnej, w których znajdujemy ważny wkład 
ludzkiej inteligencji oraz rady mądrościowe. W  naszym Dokumencie ze 
szczególną uwagą uwzględniliśmy Psałterz (4), czytany w sposób systema-
tyczny, ponieważ w modlitwie wyrażane są idee i wartości o wielkiej do-
niosłości dla antropologii. Część Dokumentu poświęcona tekstom Starego 
Testamentu będzie znacząco większa nie tylko dlatego, że są one obszer-
niejsze, ale także dlatego, że nowy Testament przejmuje główne stwierdze-
nia antropologiczne starych Pism. W odniesieniu do nowego Testamentu 
zastosowaliśmy zwykły podział na dwie części: z  jednej strony (1)  brali-
śmy pod uwagę wkład Ewangelii, kładąc nacisk na przykład i naukę Je-
zusa – nauczyciela, z  uwypukleniem aspektów nowatorskich; z  drugiej 
strony (2) w  sposób syntetyczny uwzględniliśmy wszystko to, co zostało 
przekazane w tradycji Apostołów, zwłaszcza przez św. Pawła (w listach jemu 
przypisywanych), i rozumiane jako rozwinięcie i aktualizacja orędzia ewan-
gelicznego. Możemy zatem stwierdzić, że Dokument pisany z  zamiarem 
bycia wiernym słowu Bożemu respektuje właściwe tekstowi biblijnemu 
środki wyrazu, przyjmuje je, aby z kolei je zaproponować współczesnemu 
człowiekowi jako zbawienną drogę życia.

Pytanie: „Czym jest człowiek?” – przykład naszego sposobu  
prezentowania tematów 

8. Pytanie „Czym jest człowiek?” zostało umieszczone w tytule niniej-
szego Dokumentu. Zamierza się w  ten sposób wyrazić wierność tekstowi 
biblijnemu, przyjmując jedną z  jego formuł, jak również zawartą w nim 
tendencję do stawiania nam pytań. Istotnie, należy zacząć od pytania, które 
uruchamia proces poszukiwania znajdujący swe wypełnienie w  słuchaniu 
tego, co słowo Boże sugeruje w całej złożoności tekstu natchnionego. Ge-
neralne pytanie rozpisuje się bowiem na serię pytań dotyczących każdego 
wymiaru, z którym łączy się kwestia człowieka. ograniczając się tylko do 
pytania „czym jest człowiek?”, widzimy, że pojawia się ono kilka razy i jest 
interpretowane na różne sposoby, w  zależności od sytuacji i  problemów, 
którymi zajmują się poszczególni autorzy (ludzie). Tekstem wyjściowym 
ze względu na swe zakorzenienie liturgiczne wydaje się być zdanie Ps 8,5: 
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w tekście tym orant posługując się formą pytania, wyraża radosny zachwyt, 
gdy myśli o  tym, że to malutkie stworzenie (jeżeli porównane z niebem: 
Ps 8,4), jakim jest istota ludzka, jest jednak „doglądana” przez Stwórcę oraz 
„ukoronowana chwałą i  czcią”, ponieważ „syn człowieczy” rzeczywiście 
panuje nad wszystkimi istotami żyjącymi (Ps 8,6-9); a uwielbienie i cześć 
oddawana najwyższemu imieniu Boga wyznacza początek i  koniec całej 
kontemplacji (Ps 8,1.10). 

To samo pytanie zostaje w pewnym sensie podjęte w Ps 144,3; ale nie 
jako oparcie dla hymnu uwielbienia, tylko jako podstawa modlitwy błagal-
nej, gdyż orant ma przed oczami człowieka w jego słabości i przemijalności 
(Ps 144,4; por. Syr 18,8-10). Uzasadnia w ten sposób potrzebę uzyskania 
pomocy, aby mógł dalej żyć (Ps 144,5-8). Mamy tu zatem do czynienia 
z rodzajem „relektury” jednego i tego samego motywu literackiego, za po-
mocą której przekazuje się specyficzny wkład w proces rozumienia wiary. 

Inne komponenty rozumienia tego samego pytania, uzyskane w wyniku 
różnych doświadczeń, przynosi literatura sapiencjalna. Hiob cytując po-
średnio Ps 8, w pewnym sensie odwraca jego sens, perspektywę (Hi 7,17). 
Skupiając się na słabości każdego stworzenia, prosi Boga, żeby zawiesił to 
„doglądanie”, które jawi mu się jako badanie przesadnie skrupulatne, a na-
wet pozbawione szacunku względem ludzkiej mizerii (Hi 7,18-21). od-
powiadając, Elifaz podejmuje to samo pytanie (Hi 15,14), ale po to, aby 
stwierdzić, że nikt nie jest czysty przed Bogiem, czyli kontestując w  ten 
sposób wszelkie roszczenia do bycia sprawiedliwym, podnoszone przez jego 
przyjaciela (Hi 15,15-16). natomiast teksty Syracha, stając się echem py-
tań stawianych w Księdze Hioba (Syr 18,8), potwierdzają prawdę o słabości 
i znikomej wielkości stworzenia, ale ją ukierunkowują na pełne szacunku 
powierzenie się „miłosierdziu” Pana (Syr 18,11-14).

9. Można by poszerzyć tę analizę o inne teksty Starego Testamentu, któ-
re – choć nie zawierają formalnie pytania „czym jest człowiek?” – to rów-
nież stawiają analogiczną kwestię. Myślimy, na przykład, o pełnej splendoru 
figurze władcy (Iz 14,13-14), zawstydzonym jednak w swej pełnej pychy 
arogancji (Iz 14,16: „Czyż to nie ten, który trząsł ziemią?”). Albo przeciw-
nie, przywołajmy pytania, które rodzą się na skutek kontemplacji Sługi cier-
piącego i otoczonego chwałą (Iz 52,13-14). Przechodząc z kolei do nowego 
Testamentu, widzimy, że to pytanie stawia Jezus swoim uczniom, mając 
na myśli swą własną osobę: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” 
(Mt 16,13), „wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,15). obecne w Ps 8,5 
wyrażenie „syn człowieczy” ewokuje w Ewangeliach sens mesjański, jak to 
widać w odpowiedzi Piotra (Mt 16,16); List do Hebrajczyków, cytując Ps 8, 
potwierdza to i deklaruje, że Chrystus z racji swej męki zdobywa „koronę 
chwały” z korzyścią dla wszystkich (Eb 2,6-9). Gdy Piłat, przedstawiając tłu-
mowi śmiertelnie umęczonego Jezusa, oznajmił: „oto Człowiek” (J 19,5), 
to dawał świadectwo (nie będąc tego świadomym) o dokonaniu się obja-
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wienia. doprawdy, słabość i chwała, zamiast pozostawać w opozycji, zostały 
już połączone w Bożym dziele stworzenia (Ps 8), a znajdują swoje doskonałe 
spełnienie w zbawczym misterium Chrystusa, w którym w idealny sposób 
objawia się prawdziwy sens bycia człowiekiem. Wierzący przyjmują ten sens 
w swoim własnym życiu, będąc powołanymi do tego, „aby stali się na wzór 
obrazu Syna” Bożego, aby także oni mogli zostać „obdarzeni chwałą” (Rz 
29–30).

Człowiek w relacji 

10. Z Pisma świętego nie wydobywa się jakiejś definicji człowieka, jego 
istoty, ale raczej wyraźnie zarysowany opis jego istnienia jako podmiotu 
wielorakich relacji. Innymi słowy, można odkryć to, co Pismo święte mówi 
o człowieku tylko wtedy, gdy bada się te relacje, które stworzony przez Boga 
człowiek nawiązuje z  całym stworzeniem. Encyklika Laudato si’ papieża 
Franciszka (nr 66) skupia się zwłaszcza na trzech podstawowych relacjach, 
a w sposób szczególny na relacji z Bogiem, na relacji z bliźnim i na stosun-
ku do ziemi. Inne relacje wynikają z tych trzech, jak na przykład relacja do 
czasu, do pracy, do prawa, do instytucji społecznych i tak dalej. Zatem bez 
wątpienia jest rzeczą pożyteczną badać komponenty istoty ludzkiej same 
w sobie, niemniej wszystko to winno być postrzegane w kontekście całej 
serii relacji. Człowiek bowiem nie może być ujmowany jedynie poprzez 
pryzmat tych cech, które go charakteryzują jako pojedyncze indywiduum, 
ale także w jego kondycji „syna” (w relacji do Boga i do człowieka), „brata” 
i współpracownika odpowiedzialnego za los wszystkich. To dlatego czło-
wieka należy rozumieć w jego „powołaniu”, ponieważ tylko poprzez spra-
wiedliwość i miłość realizuje się jako osoba. Ta myśl będzie nieprzerwanie 
obecna w kolejno prezentowanych refleksjach niniejszego Dokumentu.

Człowiek w historii

11. Jak to zostało już powiedziane, Biblia opowiada dzieje człowieka 
z  Bogiem, a  raczej Boga z  człowiekiem. Aby uczynić zadość tej formie 
przedłożenia dziejów, jaką jest opowiadanie, i aby uchwycić zawarty w niej 
sens, nie byłoby rzeczą odpowiednią zaprezentować antropologię biblijną 
według statycznego schematu, nawet gdyby ten model był jakoś utrwalony 
w tekście początkowym (Rdz 2–3). natomiast jest rzeczą konieczną widzieć 
człowieka jako protagonistę pewnego procesu, w którym jest on odbiorcą 
dobrodziejstw i aktywnym podmiotem podejmującym decyzje, które okre-
ślają sam sens jego istnienia. nie sposób zrozumieć człowieka inaczej niż 
tylko w  jego historii widzianej całościowo. A  tak na marginesie, należy 
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zauważyć, że nie został w niniejszym Dokumencie przyjęty model ewolu-
cyjny (zakładający nieustanny rozwój), a tym bardziej model odwrotny (od 
złotego wieku do teraźniejszej mizerii); ani nie wchodził w rachubę model 
cyklicznych powtórzeń (mających potwierdzać stale dokonujący się powrót 
tego samego). Pismo święte mówi o historii przymierza, w której nic nie 
jest z góry pewne. Przeciwnie, historia ta jest zdumiewającym objawianiem 
się nieoczekiwanego, nieprawdopodobnego, cudownego czy wręcz niemoż-
liwego (według ludzi) (Rdz 18,14; Jr 32,27; Za 8,6). Cała seria wydarzeń 
idących jakby w poprzek pozwala dostrzec sens historii, w której Bóg two-
rzy nowe przymierze, w której Bóg swoim działaniem doskonali własne ar-
cydzieło, ponieważ człowiek w sposób wolny godzi się na to, aby mógł być 
uczyniony uczestnikiem Boskiej natury. doprawdy, Biblia nie ma na celu 
jedynie opisać rzeczywistość albo zdefiniować prawdę w sposób abstrakcyj-
ny; ona jest słowem Boga w takiej mierze, w jakiej zwraca się do ludzi, aby 
podejmowali decyzje ukierunkowując swe życie na dobro, którym jest sam 
Bóg. Pismo święte to także zbiór pytań wypływających z ludzkiego serca; 
odmienia je przez różne przypadki, a następnie nadaje im kierunek i stawia 
przed każdym człowiekiem, aby wybrał zasadniczą opcję, poprzez którą 
dokona się (w znaczeniu doskonałego wypełnienia) służba prawdzie o mi-
łości, będącej cechą własną słowa Bożego. Ten właśnie wymiar historyczny 
człowieka i  jego wypełnienie będą przywoływane w  różnych rozdziałach 
naszego Dokumentu; zwłaszcza w rozdziale czwartym zostanie zaprezento-
wana antropologia biblijna w formie historii zbawienia. 

Aby ułatwić lekturę Dokumentu

12. niniejszy Dokument ma cztery rozdziały; podział ten wynika z kom-
pozycji narracyjnej Rdz 2–3. 

Pierwszy rozdział przedstawia człowieka jako stworzenie Boże. Ta relacja 
jest pierwszą i fundamentalną. ona decyduje o znaczeniu zarówno tego, że 
istota ludzka jest uczyniona z „prochu”, jak i tego, że jest istotą żywą dzięki 
Bożemu „tchnieniu”.

W drugim rozdziale ukazana jest kondycja człowieka w ogrodzie; zawar-
te są tu takie tematy, jak kwestia pokarmu, pracy i odniesienia do innych 
istot żywych. Ta seria ważnych relacji przyczynia się do zarysowania odpo-
wiedzialności istoty ludzkiej poprzez przylgnięcie do projektu Bożego. 

Trzeci rozdział podejmuje głównie kwestię relacji interpersonalnych. Mają 
one swoje fundamentalne zakorzenienie w małżeńskiej relacji mężczyzny 
i kobiety oraz przyjmują postać złożonej sieci związków rodzinnych i spo-
łecznych. W rozdziale są poruszane liczne kwestie, między innymi wartość 
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życia seksualnego i jego różne formy – niejednokrotnie niedoskonałe albo 
błędne – stosunki między rodzicami a dziećmi, etyka braterstwa jako prze-
ciwieństwo przemocy i wojen. niektóre z tych trudnych problemów były 
przedmiotem uwagi Magisterium, jak w ostatniej adhortacji posynodalnej 
Amoris laetitia. Jednak uznaliśmy, że w całościowej prezentacji antropologii 
biblijnej nie powinno zabraknąć uporządkowanej syntezy tematów związa-
nych z rodziną.

Motywem wiodącym czwartego rozdziału jest historia człowieka, który 
złamał przykazanie Boże, wybierając drogę śmierci. Jednak wydarzenie to 
łączy się z interwencją Boga, która czyni historię czasem zbawienia.

Wprowadzenie zawiera ważniejsze zasady, które przemawiają za przy-
jętym w Dokumencie modelem wykładu; zakończenie natomiast dopełnia 
prezentację antropologii biblijnej kilkoma uwagami natury duchowej i pa-
storalnej.

Konkretnie rzecz ujmując, w  każdym rozdziale przytacza się najpierw 
fragment Rdz 2–3 (tłustym drukiem), po czym następuje krótki komen-
tarz egzegetyczny (kursywą), który ma na celu wydobycie kluczowych mo-
tywów tematycznych. dopiero po nich prezentuje się pojedyncze tematy, 
biorąc pod uwagę kolejne części Pism świętego – od Starego do nowego 
Testamentu. Często są wtrącane (mniejszymi literami) szczegółowe rozwi-
nięcia ważnych zagadnień, przeznaczone dla czytelników, którzy chcieliby 
zgłębić daną kwestię. W  cytatach biblijnych wykorzystany został prze-
kład Biblii Tysiąclecia (wydanie piąte); w niektórych przypadkach z uwa-
gi na większą wierność tekstowi oryginalnemu podano bardziej dosłowne 
brzmienie cytowanego zdania czy wyrażenia.

Może się zdarzyć, że czytelnik będzie zainteresowany konkretnym tema-
tem biblijnym i sięgnie bezpośrednio do stron, na których jest on przedsta-
wiany. należy jednak pamiętać, że każde pojedyncze zagadnienie stanowi 
kawałek organicznie zwartej mozaiki, jaką jest antropologia biblijna. Po-
prawne zrozumienie takiego tematu jest możliwe tylko wewnątrz całej 
kompozycji. 

Duch Dokumentu 

13. Słowo Boże jest światłem: otwiera horyzonty nadziei, ponieważ ob-
jawia Boga, który działa w historii swoją nieskończoną mocą dobra. Kiedy 
napomina, słowo uzdrawia; gdy rozkazuje, przemienia serca; gdy składa 
obietnice, napawa radością. Każdy, kto przyjmuje słowo Boga, napełniony 
zostaje pocieszeniem, ponieważ za każdym razem słucha proroka, który 
będąc interpretatorem miłosiernych zamiarów Zbawiciela, ogłasza: „Pocie-
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szajcie, pocieszajcie mój lud!”, „trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo 
Boga naszego trwa na wieki” (Iz 40,1.8).

To nie za sprawą przyjaznego spojrzenia na świat serce jest rozradowane, 
ale dlatego że osoba pokornie przyjmuje Boże orędzie. To nie ze sławy, jaką 
człowiek może mieć ze swego pomysłowego działania, ale z działania Boga 
pochodzi pocieszenie, które człowiek może przyjąć i przekazywać: „Błogo-
sławiony Bóg i ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ojciec miłosierdzia 
i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, 
byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pocie-
chą, której doznajemy od Boga” (2 Kor 1,3-4).

Temu służy słowo Boże. W takim samym celu i duchu oferujemy niniej-
szy Dokument o  antropologii biblijnej. doznamy radości, kontemplując 
obraz człowieka, na którego Bóg wylał nieskończone bogactwo swej łaski.
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Rozdział I

IstOtA luDZKA stWORZONA PRZEZ BOgA

14. Pismo święte wprowadza od początku (Rdz 1,1) protagonistę swo-
jej narracji; jest nim Bóg, widziany w swoim twórczym działaniu, zwłasz-
cza w  Jego uprzywilejowanym związku z  ludzkim stworzeniem (’ādām). 
Istotnie, w  Rdz 1 mężczyzna i  kobieta stanowią szczyt stworzenia (Rdz 
1,31), podczas gdy w  opowiadaniu paralelnym i  komplementarnym do 
Rdz 2, ’ādām jest przedstawiany jako pierwsze dzieło Stwórcy, któremu 
wszystko podlega. Zrozumienie natury i powołania człowieka wymaga za-
tem – zgodnie z Biblią – najpierw podkreślenia jego fundamentalnej relacji 
z Panem, aby odkryć bogactwo jej sensu.

Mówiąc o dziele Boga jako źródle wszystkiego, opowiadanie z Rdz 2 nie 
używa czasownika „stwarzać” (bārā’), który występuje w pierwszym opo-
wiadaniu (Rdz 1,1.21.27; 2,3), ale stosuje niektóre z jego synonimów, takie 
jak „czynić” (‘āśāh: Rdz 2,4.18; por. Rdz 1,7.16.25-26.31; 2,2-4) i „kształ-
tować ”(yās.ar: Rdz 2,7.8.19 ; por. Iz 29,16; 43,7; 45,18; 64,7; Jr 10,16; 
Am 4,13; Ps 95,5). Jak już wspomniano, tekst biblijny nadaje szczególne 
znaczenie stworzeniu człowieka. nie możemy jednak lekceważyć znacze-
nia wszelkich pozostałych rzeczywistości stworzonych przez Stwórcę, które 
w innych tekstach są wzmiankowane jako przedmiot refleksji o charakterze 
sapiencjalnym (Hi 38–41), źródło zdumienia pełnego podziwu (Syr 42,15– 
43,33), kontemplacji i chwały (Ps 8; 104).

15. W Rdz 2, w historii, która, co podreślono we wprowadzeniu, służy 
jako tekst przewodni naszej dyskusji, Bóg jest przedmiotem dwóch twór-
czych gestów w stosunku do ’ādām: „kształtowania” (w. 7a) i „tchnienia” (w. 
7b). Akty te wpływają na strukturę rozdziału, który skupi się na dwóch kon-
stytutywnych aspektach człowieka: z jednej strony jego pochodzeniu „z pro-
chu ziemi”, a z drugiej na jego byciu „żywą istotą” przez boskie „tchnienie”.

Pierwszy motyw, czyli ulotność istoty ludzkiej, był przeżywany we 
współczesnym społeczeństwie zachodnim z uczuciem udręki i buntu, cza-
sem nawet z  cynizmem lub rozpaczą. W  innych kulturach rozwijało się 
poczucie śmiertelności i rezygnacji. drugi motyw, który sugeruje, jaka jest 
szczególna cecha istoty ludzkiej, został w filozofii spekulatywnie rozwinięty 
poprzez koncepcję duszy i  ducha; dziś, wraz z  postępem neurologii, ry-
zykuje się sprowadzenie osoby do prostego, funkcjonalnego organizmu, 
wyjaśnianego chemicznie i biologicznie. Tradycja biblijna ma ważne prze-
słanie do przekazania – zarówno w odniesieniu do ludzkiej skończoności, 
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jak i duchowej wartości człowieka. W związku z tym należy zawsze pamię-
tać o odniesieniu do Stwórcy, ponieważ bez tego pierwotnego związku nie 
można wyjaśnić tajemnicy istoty ludzkiej.

Rdz 2,4-7
4gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, 5nie było jeszcze żadnego krzewu 
polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła – bo Pan 
Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by upra-
wiał ziemię, 6a nurt [wody] wypływał z ziemi, aby w ten sposób na-
wadniać całą powierzchnię gleby – 7wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka 
z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego 
stał się człowiek istotą żywą.

16. W  tej historii stworzenia pierwsze stwierdzenie narratora 
wskazuje, że na początku nie było roślinności (w. 4b-5a), co jest uza-
sadnione brakiem deszczu, a  przede wszystkim brakiem człowieka 
( ’ādām) zdolnego do uprawy ziemi ( ’ădāmāh) (w. 5b). Ma zatem 
sugerować, że bez człowieka inne stworzone rzeczywistości nie mają 
znaczenia. Co więcej, poprzez grę słów między ’ādām a ’ădāmāh, któ-
rą moglibyśmy oddać za pomocą wyrażeń „człowiek (homo)” i „hu-
mus”, sugeruje się ścisły związek między człowiekiem (ziemskim) 
a ziemią. Ta konstytutywna relacja, widziana najpierw w aspekcie 
funkcjonalnym (w zadaniu uprawy ziemi), zostaje następnie wyja-
śniona w odniesieniu do pochodzenia człowieka ( ’ādām), stwierdza-
jąc, że został „ukształtowany” przez Pana Boga z „prochu” [wziętego 
z] ( ’ădāmāh)» (w. 7). W  ten sposób narrator biblijny umieszcza 
„ziemskie” stworzenie w miejscu swego istnienia, zgodnie ze stwier-
dzeniem: „Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię” 
(Ps 115,16). Jednocześnie od samego początku nawiązuje się do zni-
komości człowieka, do jego kruchości, do jego śmiertelnego wymiaru, 
co – jak zobaczymy – potwierdzają także inne teksty biblijne, w któ-
rych pył często kojarzy się ze skończonością i  śmiercią (Rdz 3,19; 
18,27). To ręce i tchnienie Boga nadają spójność i życie temu, co ulot-
ne, kruche i niespójne (Rdz 2,7b).

17. W  tym sensie obraz garncarza, przywołany przez czasownik 
„modelować, kształtować” (yās.ar), używany do określenia działania 
Pana, z  pewnością przypomina delikatność gestów i  niezwykłą uwa-
gę Stwórcy w  stosunku do stworzonego przez Niego dzieła (Iz 29,16; 
Jr 18,1-6; Syr 33,13). To prowadzi czytelnika do zaakceptowania fun-
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damentalnej prawdy: chociaż stworzona z ziemi i stworzona dla niej, 
istota ludzka nie jest po prostu dzieckiem ziemi, ani nie jest wynikiem 
przypadku, ponieważ ma swoje pochodzenie i powołanie w projekcie 
kochającego Boga, Stwórcy i Zbawiciela.

Taką prawdę wyraża się – używając innej terminologii – także 
w pierwszej narracji o  stworzeniu, w której poprzez czasownik bārā’ 
(stwarzać), powtórzony trzy razy w  odniesieniu do ludzkości (Rdz 
1,27), manifestuje się osobliwy charakter istoty ludzkiej w stosunku do 
reszty stworzenia, tak jakby Bóg stwarzając ją, dokonał czegoś zupełnie 
nowego. Na słuszność tej interpretacji wskazuje fakt, że z jednej stro-
ny biblijny narrator czyni  czytelnika uczestnikiem tajnej boskiej na-
rady („Uczyńmy człowieka [‚ādām]”: Rdz 1,26), narracyjnego punktu 
zwrotnego wielkiej wagi; z drugiej strony mówi się, że ludzkość została 
stworzona pod koniec szóstego dnia, po tym jak Stwórca przygotował 
dla niej wszystko, aby ukazała się jako arcydzieło stworzenia dokona-
nego przez Boga.

18. W Rdz 2, po pierwszym akcie ukształtowania człowieka z pro-
chu (prawdopodobnie z  pomocą „nurtu [wody], który wypływał 
z ziemi”: w. 6), opowiadanie wspomina o innym boskim działaniu: 
„tchnął w jego nozdrza tchnienie życia (nišmat h. ayyîm), wskutek cze-
go stał się człowiek istotą żywą (nepeš h. ayyāh) ”(w. 7b). To „tchnienie 
życia” nie jest po prostu tchnieniem, które pozwala człowiekowi żyć. 
Fakt, że o zwierzętach, również stworzonych z ziemi (Rdz 2,19), nie 
mówi się, że je posiadają, skłania czytelnika do innej interpretacji: to 
szczególne „tchnienie życia” ustanawia fundamentalną różnicę mię-
dzy światem zwierząt a ludźmi. Ludzie mogą żyć, tylko przyjmując to 
Boże tchnienie, a przyjmując je, osiągają wyjątkowy status. Ale, jak 
zobaczymy, są również inne cechy odróżniające człowieka od reszty 
stworzeń, z którymi musi żyć w harmonii: człowiek, uprzywilejowa-
ny rozmówca Boży, obdarzony specjalną misją (Rdz 2,15), jest be-
neficjentem tego boskiego daru, czyniącego go istotą relacyjną (Rdz 
2,18.22-24), obdarzoną mową (Rdz 2,20.23), wolnością i odpowie-
dzialnością.

W ten sposób skończoność i wielkość charakteryzują wizję biblijnych 
autorów odnoszącą się do człowieka, uznanego za stworzenie – zatem nie 
za samego twórcę – związanego z pyłem i ziemią, kruchego i zagrożonego 
śmiercią, a  jednak połączonego ze swoim Stworzycielem w  szczególnym 
i  niepowtarzalnym związku. Stworzenie pośród innych stworzeń, istota 
ludzka pozostaje jednak w relacji odpowiedzialności wobec innych istot, 
które są częścią jego świata. To także świadczy o jego wielkości.
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Wyjaśnienie pewnych kwestii terminologicznych

19. W Dokumencie tym często używamy terminu „mężczyzna” jako sy-
nonimu „istoty ludzkiej”, czyli obejmującego mężczyzn i kobiety. Kontekst 
wyjaśni znaczenie, jakie należy przypisać tej dwuznacznej terminologii. Z dru-
giej strony, nawet w Biblii hebrajskiej termin ’ādām czasem wskazuje ogólnie 
na człowieka (Rdz 1,27), a  czasem na mężczyznę (Rdz 2,19.23). dotyczy 
to także rzeczownika ’îš, który przeważnie oznacza mężczyznę w opozycji do 
„kobiety” (’îššāh) (Rdz 2,24), choć w niektórych przypadkach ma wartość „ja-
kiegokolwiek człowieka”, a zatem wskazuje na każdą osobę ludzką (Rdz 9,5).
Tradycja biblijna ogólnie uważa człowieka za byt istniejący w ciele i poza nim 
takie istnienie jest nie do pomyślenia. niemniej w  pewnych tekstach, np. 
w historii z Rdz 2,4-7, ’ādām (tj. istota ludzka) jest opisany przez zestawienie 
dwóch elementów składowych (pyłu i oddechu), ale nie można ich uważać za 
byty autonomiczne i rozdzielne. To w ciele człowiek żyje tym duchowym do-
świadczeniem, które charakteryzuje go wśród wszystkich innych żywych istot.

20. W Biblii hebrajskiej terminy odnoszące się do ciała, jego organów 
i różnych przejawów somatycznych są używane do oznaczenia osoby (ludz-
kiej). Kiedy używa się terminu „ciało” (bāśār) (jak w Rdz 2,23; 6,12-13.17), 
nie oznacza on części człowieka, ale raczej jego tożsamość jako istoty słabej, 
wrażliwej i śmiertelnej (Iz 40,6-7). Słowo „krew” (dām) jest stosowane jako 
synonim „życia” (Rdz 9,4; Kpł 17,11.14), a zatem w kilku przypadkach słu-
ży do zdefiniowania osoby, szczególnie w aspekcie jej kruchości (Ps 72,14; 
Prz 1,18). Rzeczownik nepeš, niekiedy tłumaczony jako „dusza”, w rzeczy-
wistości oznacza głównie „gardło”, narząd oddechu i  miejsce odczuwania 
pragnienia. Jest więc rzeczownikiem wykorzystywanym do symbolicznego 
wyrażenia najgłębszych pragnień (Ps 42,2) i samego „życia” (Rdz 1,30; 9,5; 
Ps 16,10). Inny termin antropologiczny, często powiązany z  nepeš (1 Sm 
1,15; Iz 26,9; Hi 7,11; 12,10), to rûăh. , który oznacza przede wszystkim 
„wiatr” i  pochodzący od niego życiodajny „oddech”. Kiedy odnosi się do 
istoty ludzkiej, wskazuje na boski oddech, sprawiający, że człowiek   żyje, jak 
jest powiedziane w psalmie: „Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój; 
gdy im oddech (rûăh. ) odbierasz, marnieją i powracają do swojego prochu” 
(Ps 104,29). W analogiczny sposób traktuje się inne organy ciała: serce (lēb), 
nerki, kości czy wnętrzności, które wskazują na intymną i  ukrytą zasadę 
uczuć, decyzji i duchowych doświadczeń. W tekstach poetyckich terminy te 
są często używane łącznie i paralelnie, aby określać osobę, szczególnie w jej 
aspekcie najwznioślejszym, czyli w relacji z Bogiem. Z tego powodu modlący 
się mówi: „dusza moja (nepeš) usycha z pragnienia i tęsknoty do przedsion-
ków Pańskich. Moje serce (lēb) i ciało (bāśār) radośnie wołają do Boga ży-
wego” (Ps 84,3); „A we mnie duch mój (rûăh. ) omdlewa, serce (lēb) we mnie 
zamiera” (Ps 143,4); „dusza moja (nepeš) pożąda Ciebie w nocy, duch mój 
(rûăh. ) poszukuje Cię w mym wnętrzu” (Iz 26,9).
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21. Wraz z  tłumaczeniem na język grecki Biblii hebrajskiej (LXX), 
a zwłaszcza w kontekście literatury Nowego Testamentu, pojawiają się nowo-
ści terminologiczne i pewne zmiany semantyczne. dzieje się tak z powodu 
odmiennego systemu językowego oraz zapożyczeń leksykalnych i  pojęcio-
wych z  ówczesnych prądów filozoficznych. Przede wszystkim pojawia się 
termin „ciało” (sōma), w  niektórych przypadkach utożsamiany z  „ciałem” 
(sarx) (2  Kor 4,10-11); ten ostatni rzeczownik może być równoznaczny 
z wyrażeniem „istota ludzka” (Gal 2,16) i jest często używany do podkreśla-
nia elementów kruchości (Rz 6,19; 2 Kor 4,11; Gal 4,13; Ef 2,14), czasami 
nawet w aspekcie popędów sprzecznych z duchem (J 6,63; Rz 8,5-8; Gal 3,3;  
5,16-19; 6,8; Ef 2,3). Termin „dusza” (psychē) nie tyle wskazuje na niemate-
rialny element człowieka, jak w filozofii greckiej, ile raczej na witalny wymiar 
człowieka (Mt 10,28; 1 Kor 15,44). Z kolei rzeczownik pneuma jest stoso-
wany u Pawła, a także w innych pismach nowego Testamentu do opisania 
zarówno ducha Bożego, jak i ducha ludzkiego, jako zdolnego do odniesienia 
się do Transcendencji (Mt 5,3; 1 Kor 6,17). obok bardziej wyraźnych termi-
nów o charakterze intelektualnym, takich jak „umysł” (nous) i „świadomość” 
(syneidēsis) (1 Kor 1,10; Rz 7,23; 1 Kor 8,7-17), znajdujemy termin „serce” 
(kardia), który zgodnie z koncepcją hebrajską opisuje centrum osoby jako 
siedzibę uczuć (Rz 9,2; 10,1; 2 Kor 2,4; 6,11; Flp 1,7), najbardziej ukrytych 
myśli (Rz 8,27; 1 Kor 4,5; 14,25; 1 Ts 2,4) oraz decyzji religijnych i moral-
nych (Mk 7,21; Rz 10,9; 1 Kor 7,37; 2 Kor 9,7).

1. Człowiek ulepiony z ziemi

22. opowiadanie z  Księgi Rodzaju, krótko skomentowane powyżej, 
kreśli za pomocą kilku obrazów pewne elementy definiujące człowieka, 
którego specyficzna natura jest następnie szczegółowo opisana przez tra-
dycję biblijną posługującą się ogromnym bogactwem terminów i obrazów. 
U podstaw pozostaje jednak idea, że   człowiek stanowi tajemnicę, zdumie-
wający cud (Ps 71,7; 139,14-15), a zatem przedmiot stałej refleksji, właśnie 
dlatego, że łączy w sobie aspekty kontrastowe i paradoksalne. Istota ludzka, 
obraz Boga (Rdz 1,26-27), umieszczona jako władca w ogrodzie Eden (Rdz 
2,9.15), jest w  rzeczywistości również prochem, ponieważ została wzięta 
z  ziemi i  ma do niej powrócić (Rdz 2,7; 3,19). Człowiek jest „ciałem”, 
to znaczy kruchym i  efemerycznym (Rdz 6,3; Iz 40,6; Jr 17,5; Ps 56,5; 
78,38-39; Syr 14,17-18; 17,1), ale panuje nad innymi żywymi istotami. 
Uprzywilejowane stworzenie, przeznaczone do podporządkowania sobie 
ziemi (Rdz 1,26-28), to jednak nosiciel stale zagrożonego życia. Rzeczywi-
ście, człowiek jest strukturalnie konfrontowany ze śmiercią, o czym Pismo 
daje liczne świadectwa.
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Doświadczenie ludzkiej przemijalności

23. Tradycja mądrościowa ukazuje z dużym naciskiem dramat ludzkiej 
przemijalności (Syr 40,1-11; 41,10); w tej literaturze faktycznie kształtują 
się myśli i uczucia, które człowiek formułuje, wychodząc od konkretnych 
ziemskich doświadczeń.

Szczególnie istotna pod tym względem jest Księga Hioba. Przedstawia ona 
bohatera jako typowego człowieka mierzącego się z sensem życia naznaczo-
nego cierpieniem. Wprowadzony bez współrzędnych czasoprzestrzennych 
(mówi się tylko, że pochodził z Us), Hiob jest paradygmatyczną postacią, 
w której każda osoba może się rozpoznać. dotknięty serią dramatycznych 
nieszczęść, skutkujących utratą całego majątku, dzieci i zdrowia i dopro-
wadzających go do progu śmierci, rozpoczyna lament i dyskusję z Bogiem. 
Hiob odrzuca los, na który został skazany, pragnąc nigdy się nie narodzić 
czy od początku zaznawać spokoju w Szeolu (Hi 3,11-16; 10,18), ponie-
waż życie, jak sam mówi, naznaczone jest kłopotami, bólem (Hi 3,24-26; 
7,1-3; 14,1-2; por. Syr 40,1-8) i wreszcie śmiercią (Hi 7,6-10).

24. W  najstarszych tekstach sapiencjalnych, a  także w  całości tradycji 
Starego Testamentu, nie znajdujemy wyraźnego odniesienia do tekstu z Rdz 
3,19, gdzie – zgodnie z dość powszechną interpretacją, bazującą na Rdz 2,17 
– śmierć byłaby przedstawiana jako konsekwencja grzechu popełnionego 
przez pierwszego człowieka. dopiero w późnym tekście z Mdr 2,24 wspo-
mina się, że „śmierć weszła w świat przez zawiść diabła”, jednak bez odno-
szenia tego (jak to się stanie w niektórych częściach teologii Pawłowej) do 
powszechnego charakteru winy. Jeśli w Piśmie świętym jest powiedziane, że 
„zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23), nie oznacza to, że każdą śmierć (czy 
każde cierpienie) należy uważać za konsekwencję jakiejś osobistej winy (por. 
Łk 13,1-6; J 9,2-3). Przyjaciele Hioba próbują usprawiedliwić nieszczęścia 
swojego przyjaciela, odwołując się do zasady ścisłej retrybucji (Hi 4,7-9.17-20;  
8,20; 11,11; 15,14-16; 22,4-9; i in.), ale spotykają się z opartym na argu-
mentach sprzeciwem (Hi 7,20; 9,29-31; 16,17-19; 29-31); Z drugiej strony 
sam Bóg potwierdzi argumentację swojego „sługi Hioba” (Hi 42,7).

25. śmierć jest naprawdę prawdziwym problemem człowieka – jedynej 
istoty zdolnej do bolesnego doświadczenia własnej tymczasowości i  nie-
stabilności. Przeciw tej rzeczywistości, doskonale zdefiniowanej jako „król 
strachów” (Hi 18,14), Hiob walczy i o niej debatuje. W dialogu z trzema 
przyjaciółmi pojawia się niepokojąca wizja człowieka jako śmiertelnego, 
przemijającego i  efemerycznego. W  księdze wykorzystano kilka obrazów, 
aby to wyrazić: ludzkie życie jest jak oddech (Hi 7,7.16), krótkotrwały 
kwiat (Hi 14,1-2), znikający cień (Hi 8,9; 14,2); człowiek to stworzenie 



27

uformowane z gliny i przeznaczone do prochu (Hi 10,9). Istota ludzka idzie 
w kierunku śmierci niczym chmura, która znika (Hi 7,9), ponieważ jego 
dni „szybsze niźli biegacz, uciekają, nie zaznawszy szczęścia, mkną jak ło-
dzie z sitowia, gonią jak orzeł, co spada na żer” (Hi 9,25-26), czas zaś leci 
jak tkackie czółenko i przemija bez nadziei (Hi 7,6). Cierpienie, antycy-
pacja śmierci, zmusza człowieka do radzenia sobie z własną niepewnością 
i, usuwając wszelkie złudzenia, stawia wszystkich przed przeznaczeniem 
strukturalnie naznaczonym końcem. Chociaż tradycja religijna powtarza, 
że   Bóg używa rózgi jako narzędzia naprawczego (Prz 3,11-12; Hi 5,17-18; 
33,19; Hbr 12,7-11; Ap 3,19), sugerując w ten sposób, że ból może mieć 
dobroczynny skutek (Prz 13,24; 22,15; 23,13-14; 29,15), niemniej pozo-
staje fakt, że śmierć jako taka stoi w sprzeczności z pozytywnymi zamiarami 
pedagogicznymi (Hi 14,7-10; 17,15-16 ).

26. Również dla Koheleta śmierć to wielka zagadka, rzeczywistość, która 
zdaje się niweczyć wszystko: „Marność nad marnościami, wszystko mar-
ność” stanowi refren księgi (Koh 1,2.14; 2,1.11; i in.). Wszystko wydaje się 
bezużyteczne, gdyż wszyscy jednakowo umierają (Koh 3,18-20), nawet już 
są w fazie umierania, bowiem ludzkie życie nie jest niczym więcej, jak tylko 
„kroczeniem ku śmierci” (Koh 1,4; 6,3-6; 9,10; 12,5). W skrócie: „powsta-
ło wszystko z prochu i wszystko do prochu znów wraca” (Koh 3,20; por. 
Syr 17,1-4; 40,11; 41,10) i żadne wspomnienie nie zostanie po zmarłych 
(Koh 1,11; 2,16). Jeśli człowiek, doświadczając licznych i  wyjątkowych 
przejawów witalności, faktycznie zmierza w  kierunku śmierci, wówczas 
znika jakakolwiek różnica między nim a  innymi istotami, świat staje się 
bezsensowny, mądrość czy długie życie stają się bezużyteczne, ponieważ 
ten sam los jest już przeznaczony, ze swoją nieuchronnością, każdej żywej 
istocie (Koh 2,15-16; 3,19; 8,10.14; 9,2). Mędrzec zachęca nas, abyśmy 
z prostotą i wdzięcznością przyjmowali przemijające radości życia nazna-
czonego ulotnością (Koh 2,24; 3,12-13,22; 5,17; 8,15; por. Syr 14,14), 
lecz to nie usuwa z  życia człowieka jego wewnętrznej tragedii. Poetycki 
kunszt, z jakim opisuje się w ostatnim rozdziale Księgi Koheleta koniec ży-
cia ludzkiego, nie eliminuje goryczy doświadczenia bycia śmiertelnym (Syr 
41,1). obrazy są rzadkiej piękności, ale nasycone głęboką melancholią:

„Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, 
zanim jeszcze nadejdą dni niedoli 
i przyjdą lata, o których powiesz: 
«nie mam w nich upodobania»; 
(…) zanim się przerwie srebrny sznur 
i stłucze się czara złota, 
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i dzban się rozbije u źródła, 
i w studnię kołowrót złamany wpadnie; 
i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, 
a duch powróci do Boga, który go dał” (Koh 12,1.6-7).

Wraz ze śmiercią cisza ogarnia wszystko. oczywiście istnieje sąd Boży, 
który rozróżnia niegodziwych i prawych (Koh 3,17; 11,9; 12,14), a księga 
uczy, że człowiek winien żyć w bojaźni przed Panem (Koh 3,14; 5,6; 7,18; 
8,12-13; 12,13; por. Prz 14,26-27). Jednakże śmierć, już wpisana w drogę 
człowieka, wciąż wydaje się mieć moc czynienia wszystkiego daremnym.

27. niemniej – jak głosi tradycja mądrościowa – to nie śmierć ma ostat-
nie słowo. Przerażenie, jakie odczuwa istota ludzka przed nieuniknionym 
końcem, tak naprawdę ujawnia, że człowiek został stworzony dla życia, 
zaś mędrzec, który kwestionuje sens istnienia, odkrywa w końcu, iż prze-
znaczeniem człowieka jest nieśmiertelność. Księga Mądrości, ostatni wkład 
refleksyjnej tradycji Starego Testamentu, podkreśla tę świetlaną nadzieję 
przyszłości dla sprawiedliwych. Autor, który w swojej konwencji literackiej 
prezentuje się jako mądry król Salomon, mówi o własnej rzeczywistości 
bycia stworzeniem, używając szczególnie sugestywnych wyrażeń:

„I ja jestem człowiekiem śmiertelnym, podobnym do wszystkich, 
potomkiem prarodzica powstałego z ziemi. 
W łonie matki zostałem ukształtowany jako ciało (…). 
I ja, gdy się urodziłem, wspólnym odetchnąłem powietrzem 
i wypadłem na ziemię, co podobnie cierpi,
tak samo [wydając z] płaczem pierwszy głos podobny do wszystkich (…)
jedno dla wszystkich wejście w życie 
i wyjście to samo” (Mdr 7,1.3.6).

Jednakże w przeciwieństwie do głupców, którzy z powodu krótkotrwa-
łości życia oddają się beztroskiej radości korzystania z „dóbr obecnych”, bez 
szacunku dla biednych i  sprawiedliwych (Mdr 2,1-20; por. Ps 73,3-12),  
prawdziwy mędrzec wie, że niesie w  sobie nieśmiertelne przeznaczenie 
(Mdr 3,4; 4,1; 8,13.17; 15,3). W rzeczywistości sprawiedliwy, nawet prze-
śladowany i skazany przez bezbożnych na niesławną i bolesną śmierć (Mdr 
2,19-20), nawet jeśli umrze przedwcześnie (Mdr 4,7), znajduje się w rę-
kach Boga (Mdr 3,1), który jest „Władcą miłującym życie” (Mdr 11,26). 
Stąd otwarcie na wieczność:

„Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – 
uczynił go obrazem swej własnej wieczności. 
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A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła 
i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga 
i nie dosięgnie ich męka. (…)
Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, 
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności” (Mdr 2,23–3,1.4).

28. Już w  dramacie Hioba otworzyła się perspektywa, która pozwala 
widzieć odpowiedź na wielkie pytanie dotyczące cierpienia sprawiedliwych 
i śmierci. W rzeczywistości, kiedy na końcu księgi (Hi 38–41) Bóg przed-
stawia swojemu interlokutorowi obraz powstawania wszystkiego, oczom 
Hioba ukazuje się pocieszająca wizja świata stworzonego – miejsca ludzkiej 
egzystencji, gdzie dochodzi do eksplozji życia, która może być zapoczątko-
wana jedynie przez wszechmocnego i mądrego Boga (Hi 42,2-3). W ten 
sposób cierpiąca osoba może wyjść z  ciemności udręki, godząc się z  eg-
zystencją naznaczoną śmiercią. Wyznając swoją własną małość (Hi 40,4), 
może ukazać wielkość człowieka jako rozmówcy Boga. W istocie, akcep-
tując swoją skończoność – nie postrzeganą już jako zagrożenie, ale jako 
miejsce prawdy i relacji – człowiek, ulotne tchnienie i efemeryczny kwiat 
kwitnący tylko jeden dzień, może wreszcie rozpoznać siebie jako człowieka 
i  rozpoznać Boga jako Boga (Hi 42,5: „dotąd Cię znałem ze słyszenia, 
teraz ujrzało Cię moje oko”). Bardziej pokornie mówił Kohelet: „Bóg jest 
w niebie, a  ty na ziemi!” (Koh 5,1), ale stwierdzenie to zawiera w  sobie 
ziarno nadziei, ponieważ Bóg nieba „ma władzę nad życiem i  śmiercią: 
wprowadza w bramy otchłani i wyprowadza” (Mdr 16,13; por. Pwt 32,39; 
1 Sm 2,6; 2 Krl 5,7; Tb 13,2); „Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się 
z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego 
świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania 
otchłani na tej ziemi” (Mdr 1,13-14).

lud Izraela na pustyni

29. dla pisarza biblijnego świadomość ludzkiej słabości jest zako-
rzeniona w  doświadczeniu ludu Izraela. Z  nim bowiem Pan związał się 
uprzywilejowanym związkiem, zwanym przymierzem. Pewien określony 
okres historyczny – przedmiot narracji w Torze – odegrał decydującą rolę 
w zbiorowej świadomości, która zmaterializowała się po przejściu Morza 
Czerwonego, kiedy uwolnieni niewolnicy odbyli długą podróż przez pu-
stynię do krainy Kanaan. Wspaniałe wydarzenia, a  także dramaty, przez 
czterdzieści lat znaczące tę pielgrzymkę w pustynnym i wrogim świecie, na 
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stałe zapadną w pamięć Izraela i będą stanowić fundamentalne odniesienie 
teologiczne tradycji biblijnej oraz rodzaj symbolu całej ludzkiej egzysten-
cji. Chociaż ludzie na przestrzeni wieków będą robić postępy w zmniejsza-
niu niepewności w codziennym życiu – budując domy zamiast namiotów 
i uprawiając ziemię zamiast zbierania manny (Pwt 6,10-12; 8,11-16; Joz 
5,12) – należy zawsze pamiętać o pustyni (Pwt 8,2), ponieważ człowiek 
pozostaje pielgrzymem na tej ziemi (Kpł 25,23; Ps 39,13; 1 Krn 29,15; 
Hbr 11,13) i jego autentyczne życie nie zależy od „chleba”, ale raczej od 
tchnienia, który pochodzi z ust Bożych (Pwt 8,3).

W czasach pustyni „ojcowie” cierpieli dzień po dniu z powodu niepew-
ności egzystencji, zależnej od obecności lub braku źródła, od wręcz nie-
możliwego do zdobycia jedzenia, narażeni na ryzyko wędrówki i spotkania 
z podstępnymi wrogami (Wj 17,8-16; Pwt 8,15). W miejscu, z którego nie 
można wyjść, jeśli nie pozostaje się zjednoczonym i solidarnym, Żydzi do-
świadczyli oskarżeń, podziałów i buntów. nigdy jednak nie zapomną, że to 
właśnie w tym miejscu strachu i śmierci ich przodkowie doznali troskliwej 
obecności swego Boga, bez którego nie mogliby przeżyć (Jr 2,2-3.6). Tak 
więc epizod manny i przepiórek (Wj 16,1-35) lub wód Meriba (Lb 20,1-11),  
gdy woda wypłynęła ze skały w obfitości dla wspólnoty i zwierząt, pozostaną 
na zawsze w pamięci Izraela jako oczywisty przejaw opatrzności Tego, który 
na pustyni zareagował na niepewność i niebezpieczeństwo darem codzien-
nego pożywienia i kompleksowej ochrony (Pwt 8,2-4; 29,4-7; 32,10-12).

30. ograniczenie się do tego niosącego pociechę wspomnienia oznacza-
łoby niedocenienie faktu, że w obliczu prób i trudności podróży niedawni 
niewolnicy zaczęli żałować „ryb (…), ogórków, melonów, porów, cebuli 
i czosnku”, które jedli w Egipcie (Lb 11,4-5), tak jakby woleli ograniczo-
ne korzyści z  ucisku w  przeszłości od cudownej wolności, która została 
im dana. na pustyni oskarżyli Boga i  Jego wysłanników (w szczególno-
ści Mojżesza i Aarona) o wciągnięcie ich w śmiercionośne przedsięwzięcie 
(Lb 14,2-4), pokazując w  ten sposób, że w obliczu niedostatku lub nie-
oczekiwanych wydarzeń nie jest łatwo zgodzić się na niepewność i pójście 
naprzód drogą wiary. Epizod ze złotym cielcem, z prośbą skierowaną do 
Aarona: „Uczyń nam boga, który by szedł przed nami” (Wj 32,1), jest 
tego dramatyczną ilustracją. Idol, zbudowany i czczony, zdradził pragnie-
nie ucieczki przed nieznanym i przed zależnością od Boga, ponieważ obraz 
młodego cielca niósł poczucie bezpieczeństwa, ale redukował boskość do 
zdegradowanego obrazu Boga żywego (Ps 106,20).

Takie doświadczenie słabości jest częścią ludzkiej historii. Zgodnie z tra-
dycją biblijną „ojcowie” zmarli na pustyni z powodu swojego buntu. Ale 
obietnica złożona „dzieciom” przez Pana wypełniła się i mogli oni wejść 
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do żyznej krainy, symbolu życia pełnego (Pwt 1,39). Wszystko to jest na-
stępnie proponowane przez Pismo święte jako „figura” (kolektywna) całej 
ścieżki ludzkiej egzystencji (Iz 48,21).

Modlitwa człowieka śmiertelnego

31. W tradycji biblijnej, a zwłaszcza w Psałterzu, kruchość istoty ludz-
kiej zostaje zebrana w modlitwach, stających się pragnieniem, które zwraca 
się ku wiecznemu i dobremu Bogu, przynaglonemu do troski przez ludzką 
słabość. W kilku psalmach świadomość ludzkiej przemijalności jest często 
wyrażana poprzez poetyckie obrazy, zgodne z tradycjami mądrościowymi: 
człowiek to tylko tchnienie (Ps 39,6-7,12; 62,10; 144,4), powiew wiatru 
(Ps 78,39), usychająca trawa polna i szybko więdnący kwiat (Ps 37,2; 90,5-
6; 102,12; 103,15-16), nierealny sen (Ps 90,5), lekki szmer (Ps 90,9), cień, 
który zanika (Ps 102,12; 109,23; 144,4), proch (Ps 103,14), który powraca 
do prochu (Ps 104,29).

Psalm 90 to szczególnie znaczący przykład tej antropologicznej wizji. 
W pierwszych wersetach, po ogłoszeniu potężnej i opatrznościowej wiecz-
ności Boga (ww. 1-2), psalmista konfrontuje ją z przemijalnością człowieka 
i jego konstytutywną kruchością:

„W proch każesz powracać śmiertelnym (’enôš), 
i mówisz: «Synowie ludzcy (benê ’ādām), wracajcie! (…)
Porywasz ich jak fala: stają się jak sen poranny, 
jak trawa, co rośnie:
rankiem kwitnie i jest zielona, 
wieczorem więdnie i usycha (…).
Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem; 
kończymy nasze lata jak westchnienie.
Czas naszych dni – to lat siedemdziesiąt 
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; 
a większość z nich – to trud i marność, 
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy” (ww. 3.5-6.9-10.).

Życie ludzkie jest naznaczone ograniczeniami, człowiek jest prochem 
i do prochu powraca, będąc posłusznym przykazaniu Bożemu. „Synowie 
ludzcy, wracajcie!” – to w rzeczywistości jedyne słowa, które Bóg wypowia-
da w tym psalmie, niemal echo Rdz 3,19. Jednak pamięć o śmiertelności 
stanowi dla osoby modlącej się powód mądrościowej refleksji: „naucz nas 
liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca” (w. 12; por. Ps 39,5; 




