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Wstęp 
 

Rola kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim 

 

Rola kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim stała się bardzo ważnym zagadnieniem w 

naszych czasach – i słusznie. Przecież ten problem dotyczy ludzi. Co więcej, dotyczy on 

Kehilah (Zgromadzenia), które należy do Mesjasza i w związku z tym wkracza w kwestię 

Jego chwały. Co więcej, Pismo Święte ma wiele do powiedzenia, co do miejsca kobiet w 

Zgromadzeniu Mesjańskim. I nawet, jeśli na współczesnej scenie nie poświęca się tak wiele 

uwagi temu zagadnieniu, powinniśmy być zobowiązani do studiowania tego przez wzgląd na 

samo poznanie woli Bożej, jak zostało to objawione w Jego Świętym Słowie. 

 

Niemniej jednak, kwestia ta nie zawsze stanowi łatwy przedmiot dyskusji. Emocje często 

biorą górę, ponieważ pytania, które należy postawić, często są natury osobistej i dotyczą 

uczuć czy nawet lęków, które wielu z nas nosi w sobie, gdziekolwiek się udamy. Co więcej, 

w zależności od tego, do jakich wniosków dojdziemy, nasze życiowe wzorce i sposób 

myślenia będą musiały ulec zmianie – dla niektórych, ta zmiana może być radykalna. 

Dodajmy do tego ludzką skłonność do pychy (a więc niepewność, aby przyznać się do błędu) 

i ta kwestia ma wszelkie zadatki na emocjonalną bombę zegarową. 

 

Oczywiście nie chcemy mieć nic wspólnego z materiałami wybuchowymi! Dlatego też, 

niektóre podstawowe aspekty tego, jak zamierzamy podejść do tematu, są podane w 

kolejności. 

 

Po pierwsze, a może przede wszystkim, przyjmuję za mój punkt wyjściowy Pismo Święte 

jako nieomylne objawienie Boże. Zacznę zatem potwierdzając, że Pismo Święte jest 

wystarczające w rękach Ruach, aby doprowadzić nas do wszelkiej prawdy, która oczywiście 

obejmuje prawdę o roli kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim. Mając to za punkt początkowy, 

pozycjonuję siebie w obozie ewangelicznym i dlatego pójdę inną ścieżką niż ci z liberałów, 

którzy uważają Pismo Święte za jedynie omylny zapis przeszłych zdarzeń, opowieści, legend 

i mitów (definiowanych jako gatunki literackie). Chociaż nie zgadzam się z bardziej 

liberalnymi uczonymi, to muszę przyznać, że możemy się wiele nauczyć z ich pracy i 

spojrzenia, a szczególnie od tych kobiet, które spisały własne doświadczenia i sposób 

patrzenia. Mimo to, Pismo Święte nadal pozostaje dla mnie ostatecznym autorytetem w 

rozwiązywaniu konfliktu, co do roli i funkcji kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim. 

 

Po drugie, równie ważne, przyjmując Pismo Święte jako nieomylne objawienie Boże, 

utrzymuję, że Pismo Święte objawia ponadczasowe oraz wieczne zasady i doktryny Boże. I 

choć środki wyrazu oraz literackie aspekty tekstu są uzależnione kulturowo, to nakazy, 

interpretowane w świetle hermeneutyki gramatyczno-historycznej, są wieczne i dlatego 

obowiązują każde pokolenie niezależnie od kultury. Pragnę przyznać, że stosowanie 

ponadczasowej prawdy może się różnić w tej czy innej kulturze (nie na tyle by zaniedbać 

samą zasadę), ale samej tej zasadzie nie można zaprzeczyć na mocy tego, że wywodzi się z 

czasów i kultury odmiennych od naszych. 

 

Po trzecie, utrzymuję, że tradycja różnych grup (czy to z napisem „chrześcijański” czy 

„żydowski”), podczas, gdy jest ważna i cenna w naszym studium, nie jest równa ani nie 

posiada tego autorytetu co Pismo Święte. Z tego powodu, twierdzenia wielkich oraz 

wpływowych mędrców i teologów, pomimo że wartościowe, to nie mogą podpierać naszych 
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wniosków. W tym studium, jak w każdym innym, sama Biblia musi stać niepodzielnie jako 

autorytet, na którym opieramy nasze praktyki. 

 

Stwierdziwszy podstawowe zasady dla naszej pracy, może być ważne wskazanie 

szczególnej pułapki, w którą popadli niektórzy zaangażowani w to badanie. Ta pułapka 

występuje jako wynik działania ruchu feministycznego, w szczególności w Ameryce, ale 

również na całym świecie, który rozpoczął się na początku lat 60. Ten feministyczny ruch jest 

często oznakowany jako Poprawka o Równych Prawach (wyobrażany jako wrzaskliwe 

kobiety ogólnie pikietujące w buncie przeciwko władzy), National Organization for Women 

(Krajowa Organizacja ds. Kobiet) pozywająca za dyskryminację w miejscu pracy, itd., aż w 

końcu prowadząca do ruchów feministycznych popierających aborcję. 

 

Dla kobiet podążających za Torą, ten ruch jest wypełniony tak wieloma złymi rzeczami, 

że nawet próba identyfikacji z jakąś jego częścią jest przerażającą perspektywą. Z tego 

powodu, wiele kobiet unika jakiejkolwiek dyskusji na temat roli kobiet w Zgromadzeniu 

Mesjańskim, a nawet, gdy takowa dyskusja jest inicjowana, to boją się, aby ich głosy nie 

brzmiały jak „adwokat kobiecego wyzwolenia” i każdy prawdziwy obraz ich uczuć oraz 

myśli zostaje tak zaokrąglony i wygładzony, aby tylko nie zostały źle zrozumiane. 

 

To jest wyjątkowo niefortunne. Niezależnie od ruchu wyzwolenia kobiet z lat 60., Bóg 

chce, abyśmy poszli za Pismem Świętym. A Pismo Święte ma nas czegoś nauczyć na ten 

temat. Musimy zatem mieć chęci do nauki, dyskusji, wyrażania myśli oraz odczuć i 

pracować, aby wprowadzać zmiany tam, gdzie Pismo nas do tego zachęca. Powinniśmy być 

zasmuceni, gdy Kehilah Mesjasza lekceważy napomnienia Pisma w tym zakresie, i 

powinniśmy zostać katalizatorami zmian tak, aby Mesjańskie Zgromadzenie spełniało 

pragnienia jego Głównego Pasterza. 

 

Dlatego mam nadzieję, że kurs ten będzie platformą do tego typu dyskusji, nauczania oraz 

uczenia się, a rezultatem końcowym będzie uwolnienie kobiet do służby tak, jak zamierzył to 

Bóg. W tym celu poświęciłem się nauczaniu tegoż przedmiotu. 

 

Tim Hegg  

czerwiec 1988 
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Wybrana bibliografia 
 

Poniższe książki, to tylko niektóre jakie przeczytałem i właśnie te wydają mi się być 

interesujące na ten temat dla czytelnika. 

 

Książki wymienione poniżej niekoniecznie odzwierciedlają mój punkt widzenia i 

rozumienia Pisma Świętego na temat kobiet w Zgromadzeniach Mesjańskich. Są jednak 

dobrym przedstawieniem pracy ewangelicznej w tym zakresie. Co więcej, pobudzają do 

myślenia i często zawierają dobre spostrzeżenia. Jak zwykle zalecam czytanie z nastawieniem 

na rozróżnianie. 
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Rola kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim – stan obecny 

 

Ilość materiału dostępnego na temat roli kobiet jest wręcz zdumiewająca! Wystarczy tylko 

przejrzeć dobrą bibliografię1
, aby zobaczyć, jak wiele w kwestii feministycznej zostało 

opublikowane w ostatnich latach. Choć wszelkie uogólnienia mogą być mylące, to dobrze jest 

czasami poddać je rewizji pod kątem kilku kierunków, o ile to możliwe, aby uzyskać szersze 

spojrzenie na obecny stan rzeczy. 

 

Samuele Bacchiocchi w swojej książce Kobiety w Kościele (Women in the Church) 

(1987), podsumowuje debatę w ramach trzech podstawowych kategorii, a mianowicie 

wyróżnia następujące podejście: 

 

1. Liberalne feministki, 

2. Ewangeliczne feministki, 

3. Biblijne feministki
2
. 

 

Liberalne feministki to te, które zaprzeczają autorytetowi i nieomylności Pisma Świętego. 

Odrzucają ideę, że należy żyć w zgodzie z Pismem, a tym samym, podstawą ich argumentacji 

jest tendencja do kwestionowania Pisma jako kulturowo i psychologicznie ograniczonego. 

„Biblijne teksty i nauki są uważane za ograniczone czasowo, uwarunkowane kulturowo, 

androcentryczne (to znaczy skoncentrowane na mężczyznach), pochodzenia rabinicznego, w 

swej naturze anty-feministyczne, beznadziejnie skażone przez mentalność patriarchalną”
3
. 

 

Ewangeliczne feministki wydają się być złapane między przysłowiowym „młotem, a 

kowadłem”. One, z jednej strony, czują się zmuszone do przyznania Pismu nieograniczonego 

czasowo autorytetu, podczas, gdy z drugiej strony wyczuwają potrzebę reinterpretacji Pisma 

w świetle płynącej z głębi serca równości pomiędzy płciami. Tak więc „przywództwo” jest 

przeinterpretowane jako „źródło” czy „pochodzenie”, a „cisza” w Kościele jako kulturowe 

ograniczenie. Wielokrotnie odwołują się do wersetu z Listu do Galacjan 3:28 jako bardziej 

dojrzałej refleksji apostoła Pawła w procesie stopniowo postępującego objawienia. 

 

Biblijne feministki są trudniejsze do zdefiniowania. Zawdzięczają to faktowi, że 

„biblijny” jest określeniem z pewnego rodzaju obciążeniem. Każdy, kto twierdzi, że jest 

ewangelikiem, twierdzi jednocześnie, że jest „biblijny”. Przy braku lepszej etykiety, biblijne 

feministki mieszczą się w grupie kobiet, które z jednej strony widzą potrzebę zadawania 

pytań w świetle współczesnych realiów i popierania biblijnych odpowiedzi, ale które również 

są zmuszone do zachowania bardziej tradycyjnych poglądów na temat kobiet w 

                                                 
1
 Zobacz bibliografię w Mary J. Evans, Woman in Bible (Illinois: IVP, 1983), s. 138; Dodatkowe źródła bib-

liograficzne: C. E. Cerling, Jr., „An Annotated Bibliography of the New Testament Teaching about Women”, 

JETS 16 (1972), 47-53; D. M. Scholer, Introductory Reading List for the Study of the Role and Status of 

Women in the New Testament (David Scholer, 1981), 1-4; K. Sorrie, „Contemporary Feminist Theology: A 

Selective Bibliography”, TSF Bulleting 7 (1984), 13-15 
2
 Carl Hoch, „The Role of Women in the Church: A Survey of Current Approaches”, GTJ 8.2 (1987), 241-251 

używa etykiet „Nie-ewangeliczny egalitarysta”, „Ewangeliczny egalitarysta” oraz „Hierarchialista”. 

Odpowiada to mniej więcej kategoriom wyżej wymienionym. 
3
 Samuele Bacchiocchi, Women in the Church: A Biblical Study on the Role of Women in the Church (Biblical 

Perspectives, 1987), s. 23 
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Zgromadzeniu Mesjańskim jako funkcjonujących odmiennie od mężczyzn i mających do 

spełnienia własną posługę w sferze „służby danej przez Boga”. 

 

Ja sam znajduję się gdzieś na pozycji pomiędzy ewangelicznym, a biblijnym feminizmem. 

Jest moim odczuciem, że teksty bliblijne powinny zostać ponownie zbadane pod bacznym 

nadzorem dobrej egzegezy, a współczesne kwestie powinny zostać poddane pod dyskusję. 

Ponadto uważam, że ogólne nastawienie głównego nurtu Kościoła chrześcijańskiego jest 

znacznie bardziej androcentryczne, niż wskazują na to dyskusje teologiczne. Mówienie, że 

kobiety pełnią uzasadnioną posługę w zgromadzeniu i w szerszej społeczności wierzących to 

zupełnie coś innego, niż mówienie o tym i zachęcanie kobiet do służby. Jeżeli Bóg 

przeznaczył kobiety do służby (myślę, że prawie się nad tym nie debatuje, chociaż kluczem 

jest tutaj definicja „służby”), to przywódcy Zgromadzenia Mesjańskiego zobowiązani są do 

wyposażenia ich, aby wypełniły tę służbę. W jakiś sposób musimy wyrwać się ze sposobu 

myślenia, który jest pułapką tradycji oraz kultury i prawdziwie słuchać Biblii – wtedy i tylko 

wtedy będziemy wolni, aby wesprzeć tradycję tam, gdzie jest ona biblijna i odrzucić ją tam, 

gdzie nie jest. Taka wiedza o Bożym objawieniu będzie sama otwierać perspektywy służby 

dla kobiet, której Pan sam nie tylko pragnie, ale i nakazuje. 

 

I. Nauczanie Tory i Proroków na temat kobiet 
 

A. Genesis rozdział 1-2 
 

1. Struktura Genesis rozdział 1 i 2 
 

a. Punkt widzenia Genesis rozdział 1: 

1) Obraz ogólny, 

2) Punkt widzenia czytelnika: zawieszony we wszechświecie, 

3) Rodzaj ludzki jest punktem kulminacyjnym historii, 

4) Rodzaj ludzki stworzony na podobieństwo i obraz Boga jako osoby. 

b. Punkt widzenia Genesis rozdział 2: 

1) Spojrzenie na szczegóły, 

2) Wprowadzenie „zła”, „śmierci”, rzeczy, które „nie są dobre” w przeciwieństwie 

do „bardzo dobrych” w pierwszym rozdziale, 

3) Punkt widzenia czytelnika: z poziomu ziemi, 

4) Główna koncentracja na rodzaju ludzkim, stworzeniu mężczyzny i kobiety oraz 

ich wspólnym funkcjonowaniu na ziemi, 

5) Rodzaj ludzki stworzony na obraz i podobieństwo Boga jako społeczność. 

 

2. Genesis 1:26 – nasze pierwsze spojrzenie na rodzaj ludzki stworzony na obraz i 

podobieństwo Boga 
 

a. Rodzaj ludzki składa się z mężczyzny i kobiety, 

b. Obraz Boga można znaleźć w każdym z nich, 

c. Obraz Boga można znaleźć w ich związku, 

d. Trzy odsłony tego, jak obraz Boga jest ukazany w relacji mężczyzny i kobiety: 
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1) Widziany w każdym osobno, i jako uzupełnienie siebie nawzajem, 

2) Widziany w ich relacji w społeczeństwie (każde spełnia ważne funkcje 

niezbędne dla całości), 

3) Widziany w ich związku małżeńskim i wydaniu potomstwa. 

 

3. Władza oraz panowanie darowane obojgu, mężczyźnie i kobiecie, nie tylko męż-
czyźnie (Genesis 1:26, „podporządkować i rządzić”) 

 

4. Genesis rozdział 1 o relacji mężczyzna – kobieta 
 

a. W badaniu relacji mężczyzny i kobiety, główne przesłanie Genesis rozdział 1 jest 

następujące: 

1) równość osobowości, 

2) partnerstwo misji/celu stworzenia. 

b. Genesis rozdział 1 nie wskazuje na niższy status kobiety. 

 

5. Człowiek (mężczyzna) został stworzony w Genesis 2:7 z „prochu ziemi” 
 

Hebrajskie słowo (ָדָמה) (‘adamah) oznacza „ziemię”, użyte tutaj słowo dla określenia 

„człowiek” to (ָדם�) (‘adam). Słowo w języku hebrajskim zazwyczaj wykorzystywane dla 

określenia „mężczyzna” (=człowiek) to (ִאיׁש) (‘isz) lub (ָזָכר) (zakar). (ִאיׁש) nie jest używany 

aż do wersetu 23. 

 

6. Cel stworzenia Kobiety: (Genesis 2:18 i następne) 
 

a. Mężczyzna nie miał właściwej społeczności, niezbędnego elementu jego jestestwa 

stworzonego na obraz Boga. Człowiek (mężczyzna) nie mógł przetrwać bez głębokiej 

społeczności (Genesis 2:18), 

b. Nie było istoty stworzonej, „odpowiedniej” dla człowieka. Większość polskich 

przekładów w wersecie 18, używa wyrażenia „odpowiednia pomoc”. Ten oto zwrot, w 

języku polskim może być mylący. Po pierwsze, przetłumaczone słowo „pomoc”, to w 

języku hebrajskim ֶעֶזר (‘ezer). Słowo to kładzie nacisk nie tylko na pomoc w pracy 

czy w płodzeniu dzieci, ale oznacza „wsparcie” w szerszym sensie. W Exodus 18:4 

Bóg jest „’ezer” jak również w Deuteronomium 33:7 oraz Psalmie 20:3. Wzajemna 

pomoc jest istotną częścią ludzkiej egzystencji zgodnie z zamierzeniem Boga. Drugie 

słowo, „odpowiednia” (po hebrajsku ֶנֶגד, neged) oznacza dosłownie „strona” lub 

„obok”, a w tym wersecie „przy jego boku”. Oczywistym zamiarem autora tutaj było 

oddanie głębokiego poczucia zgodności, nie tylko fizycznych aspektów seksualności, 

ale w całym zakresie życia: psychicznych, duchowych, emocjonalnych, jak również 

fizycznych. 

 

7. Nauka płynąca z wersetów Genesis 2:22-23 pokazuje: 
 

a. Boski zamysł w inicjowaniu związku mężczyzny i kobiety poprzez przyprowadzenie 

nowo „ukształtowanej” (uwaga, hebrajskie ָּבַנה, [banah], dosłownie oznacza 

„budować”) kobiety do mężczyzny, 
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b. Podczas, gdy dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju są nieco poetyckie pod 

względem struktury, Genesis 2:23 jest pierwszą oczywistą poezją – stosowne 

przedstawienie Kobiety! 

c. Adam nadaje kobiecie jej nazwę, nazwę korespondującą z jego. Hebrajskie słowo dla 

określenia „mężczyzny” to (ִאיׁש) (‘isz), a dla kobiety to  (ִאָּׁשה) (‘iszah), to drugie jest 

po prostu żeńską formą pierwszego
4
. Proces nazewnictwa przedstawia jako swoją 

podstawową lekcję fakt kobiecej odpowiedniości z mężczyzną. Ona jest pod każdym 

istotnym względem taka, jak on, i dzięki temu jest zdolna do posiadania społeczności 

serca (co w hebrajskim znaczeniu obejmuje umysł) z nim, a on z nią. 

 

8. Znaczenia wersetów Genesis 2:24-25 można zobaczyć w: 
 

a. Werset 24, jak inne wersety w Genesis (15:6 jest tego przykładem) stanowi 

teologiczny wniosek Mojżesza. Wydarzenia w Edenie mają trwałe, Boskie znaczenie 

dla nas wszystkich – Mojżesz odnotowuje to w swoim własnym komentarzu (będąc 

prowadzony przez Ruach), 

b. Zgodność lub podobieństwo między mężczyzną, a kobietą jest podstawą małżeństwa. 

Ponieważ kobieta została wzięta z (odjęta od) mężczyzny, to stosownym jest, że we 

wspólnocie małżeńskiej (zarówno fizycznej jak i duchowej) ona powraca do 

mężczyzny, z którego została wzięta, dwoje staje się znowu jednym. To świadczy 

między innymi o tym, że podczas jej „kształtowania” ona nie utraciła swojego 

„podobieństwa” – ona jest w stanie stać się jednym z mężczyzną. Ten istotny fakt jest 

podstawą wszelkiej społeczności, 

c. Wspomniany fakt, że oboje byli nadzy i nie wstydzili się, przygotowuje scenę upadku 

w grzech w następnym rozdziale, oraz tego, że do momentu, aż oboje zgrzeszyli to nie 

byli świadomi, że są nadzy. Oznacza to, że byli jednym w swojej istocie jako rodzaj 

ludzki, byli jedno w swojej relacji fizycznej i byli również jedno w swoim grzechu, 

d. Fizyczna szczęśliwość, która jest zobrazowana w ich nagości jeszcze bez poczucia 

wstydu, jest Boską nagrodą w fizycznej relacji między mężem, a żoną. (Fakt, że Bóg 

„przyprowadził” kobietę do mężczyzny wskazuje na małżeński obraz w semickiej 

mentalności). Pieśń nad Pieśniami wyszczególnia tę fizyczną błogość bez odwołania 

się do grzechu, który zamienia wszystkie piękne rzeczy w egoistyczną brzydotę. Ten 

fakt również przygotowuje scenę dla nadchodzącego upadku w rozdziale 3 i 

fizycznych aspektów „przekleństwa” spoczywającego na kobiecie. 

 

9. Czy 2 rozdział Genesis pokazuje podległość kobiety mężczyźnie przed upadkiem? 
 

a. Tradycyjnie Kościół widział cztery powody, dlaczego 2 rozdział Genesis uczy 

ogólnego podporządkowania kobiety mężczyźnie. Te cztery powody to: 

1) Kolejność stworzenia (kobieta stworzona po mężczyźnie), 

2) Kobieta została wzięta z mężczyzny, 

3) Człowiek (mężczyzna) nazwał kobietę (wskazując miejsce dominacji), 

4) Kobieta została stworzona jako pomoc dla mężczyzny. 

b. Kiedy ponownie zostaną rozważone w kontekście, to te cztery powody nie są już tak 

przekonywujące. Argument oparty na kolejności tworzenia jest podważany, gdy 

                                                 
4
 Najlepiej w języku polskim oddaje to tłumaczenie w Biblii Jakuba Wujka: 

„I rzekł Adam: To teraz kość z kości moich, i ciało z ciała mego: tę będą zwać Mężyną, bo z męża wzięta jest”; 

[przyp. tłum.] 
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rozpatruje się, że zwierzęta zostały stworzone przed człowiekiem. (Użycie tego 

argumentu w Nowym Testamencie będzie rozpatrywane później w tym badaniu – 

patrz 1 Tymoteusza 2:13; 1 Koryntian 11:8-9.). Fakt, że kobieta została wzięta z 

mężczyzny, przemawia bardziej o jej zgodności z nim, niż jej niższości. Fakt, że 

mężczyzna nazwał kobietę, wskazuje na rolę przywódczą, ale nazwa, sama w sobie 

podkreśla „identyczność”. Studium przeprowadzone powyżej pokazuje, że wyrażenie 

„odpowiednia pomoc”, również podkreśla zgodność, aniżeli podległość. Należy także 

dodać, że ta historia z Genesis jest podobna do wszystkich innych nauczań o relacji 

między mężczyzną, a kobietą: ta relacja jest zawsze postrzegana w kontekście 

„społeczności”, gdzie uświęcona przez Boga władza jest na miejscu. Ani tu, ani w 

żadnym innym miejscu Pisma Świętego nie jest powiedziane, że kobiety generalnie 

mają być pod władzą czy przywództwem mężczyzn. Tylko w społeczności 

małżeństwa, Zgromadzenia Mesjańskiego, itp. są role mężczyzn i kobiet wskazane 

jako funkcje. Idea, że kobiety są generalnie podporządkowane mężczyznom ze 

względu na sposób w jaki zostały stworzone, nie znajduje poparcia w Piśmie Świętym, 

c. Wydaje się oczywiste, że Genesis rozdział 2 kładzie swój główny nacisk na jedność 

oraz równość mężczyzny i kobiety, podkreślając jednocześnie rozróżnienie między 

nimi. Pod względem osobowości występuje wzajemne podporządkowanie (czy 

uległość) i istotna, trwała równość. Rozróżnienie odnośnie „roli” nie wydaje się być 

tego rodzaju: „dominacja” versus „uległość”. Każde funkcjonuje w ramach jego/jej 

utworzonych zdolności, nie będąc uznanym za bardziej ważne lub pierwotne. 

Panowanie nad stworzeniem (1:28) jest wspólnym celem mężczyzny i kobiety, którzy 

funkcjonują razem jako wyraźnie rozróżnieni od siebie, aby zrealizować ten plan. To 

nie jest przede wszystkim program mężczyzny, który kobieta pomaga zrealizować – to 

ich program, przy którym razem pracują, w pełnej miłości wspólnocie równości, 

d. Genesis rozdział 2 podkreśla równość między mężczyzną i kobietą, zachowując 

podstawowe rozróżnienie jako osób stworzonych na obraz Boga. 

 

B. Upadek (Genesis 3 & 4:7) 
 

Trzeci rozdział Genesis przedstawia historię upadku Adama i Ewy, ze stanu wiecznej 

szczęśliwości, którą cieszyli się oboje, w chaotyczne królestwo upadłego świata. W naturze 

grzechu leży wywracanie wszystkiego do góry nogami, czy też stawianie na głowie. Zatem 

relacja mężczyzny i kobiety, cel ich wspólnej społeczności, wraz z ich pragnieniem 

posłuszeństwa oraz naśladowania swojego Stwórcy zostaje odwrócona i zaczyna być 

uciążliwością. 

Chociaż rozdział ten zawiera wiele bardzo ważnych informacji, fundamentalnych danych 

dla wszystkich biblijnych teologii, to skupimy naszą uwagę na działaniu Ewy (choć jeszcze 

tak nie nazwanej) w trakcie upadku, i późniejszej karze wymierzonej jej przez Boga. 

 

1. Szatan zwraca się do Ewy z pokusą (Genesis 3:1-7) 
 

a. Nigdzie tekst nie wskazuje na to, że Ewa w swej naturze była bardziej łatwowierna i 

naiwna – „łatwa zdobycz” dla podstępnego węża. W rzeczywistości, Ewa argumentuje 

wężowi z intelektualnego punktu widzenia coś, czego nie znajduje się w cichej 

akceptacji przez Adama owocu od Ewy. Ci, którzy utrzymują, że powodem dla 

którego szatan zwrócił się do Ewy było to, że wiedział iż ona, będąc kobietą, łatwiej 

ulegnie perswazji, opierają ten punkt widzenia na spekulacji, a nie na czymkolwiek 

wynikającym z tego tekstu, 
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b. Na podstawie wersetu 6, oraz faktu, iż Ewa widziała, że było to dobre do jedzenia, 

godne pożądania dla mądrości i rozkoszne dla oczu, zobacz 1 Jana 2:16. Ewa 

popełniła błąd (1) nie znając słowa Bożego (dodała do niego), (2) nie uznając swojej 

odpowiedzialności do funkcjonowania jako integralnej części społeczności, która 

wspólnie przyjmuje na siebie odpowiedzialność wykonania Bożych zaleceń. Ona 

działała niezależnie od Adama, a tym samym udowodniła (niestety) prawdę Bożego 

stwierdzenia w Genesis 2:18, że „niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam”, 

c. Kobiety żyjące zgodnie z Torą, dzisiaj nie mogą powtarzać błędu Ewy: 

 

Muszą znać Słowo Boże. Muszą funkcjonować jako istotna część wspólnoty 

wierzących, wypełniając Boże zalecenia dla nich. 

 

2. Kara nałożona na Ewę za jej grzech (Genesis 3:16) 
 

a. W rzeczywistości, tylko szatan oraz ziemia są przedmiotami Bożego przekleństwa 

(Genesis 3:14.17), chociaż stało się zwyczajem, aby mówić o „klątwie” na Adamie 

oraz Ewie. Bóg nie przekląłby rasy, za którą Jego własny Syn miałby przyjść, aby 

umrzeć i ją odkupić! 

b. Kara nałożona na Ewę składa się z dwóch części, wyrażonych za pomocą hebrajskiej 

poezji. Werset (w jego dwóch częściach) można przedstawić następująco (moje 

własne dosłowne tłumaczenie): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1 

 

Jednym z kluczy w zrozumieniu tej poetyckiej przemowy Boga do Ewy jest słowo 

„pragnienie”. Dokonano kilku podejść w historii Kościoła w kwestii znaczenia „pragnienia” 

w tym wersecie (to samo słowo znajduje się jeszcze tylko w dwóch innych miejscach, 

Genesis 4:7 i Pieśń nad Pieśniami 7:11). Te interpretacje obejmują: 

 

1) pragnienie = ponadnormatywne pożądanie seksualne, czyniące kobiety 

uzależnionymi od seksu, zawsze zależnymi od mężczyzn i będącymi ciągłym 

zagrożeniem dla moralnej czystości mężczyzny. (To spojrzenie było szczególnie 

popularne w pierwszym wieku i podtrzymywane w średniowieczu. Niestety, 

nadal funkcjonuje w pewnych kręgach), 

2) pragnienie = seksualne pożądanie jako rekompensata za ból podczas rodzenia 

dziecka. To znaczy, gdy ból jest obecny podczas rodzenia dzieci, to przyjemność 

płynąca ze współżycia miałaby rekompensować to cierpienie. (Kiedy kobiety 

miały okazję wypowiedzieć się na ten temat, ta interpretacja szybko upadła!), 
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3) pragnienie = seksualne pożądanie męża, pomimo faktu, że taki związek może 

spowodować brzemienność, która niesie ze sobą ból. Innymi słowy, pragnienie 

jest obiecane przez Boga jako łaskawy i niezbędny środek do podtrzymania rasy. 

Bez takiego pragnienia, kobieta mogłaby unikać swojego męża ze względu na 

ból podczas rodzenia dziecka. Nie tylko przerwałoby to proces rozrodczy, ale 

również zrujnowałoby wspólnotę już ustanowioną między mężczyzną i jego 

żoną. Tłumaczenie Biblii Warszawskiej jako: „ku mężowi twemu pociągać cię 

będą pragnienia twoje” ma to na uwadze [podobnie brzmi ten werset w Biblii 

Tysiąclecia]. 

 

W innym tonie, ale w oparciu o tę interpretację, niektórzy przyjęli pożądanie przez 

kobietę jej męża jako dodatkową karę dla niej – rodzaj masochizmu. Rodzenie dzieci 

przynosi ból, ale coś wewnątrz kobiety nadal prosi o więcej. 

 

4) Jednak te wyjaśnienia są niewystarczające. Dzieje się tak przede wszystkim ze 

względu na fakt, że Genesis 4:7 wykorzystuje nie tylko samo słowo „pragnienie”, 

ale także wykazuje znaczące podobieństwo w strukturze zdania do 3:16. 

Zwróćmy uwagę na podobieństwa: 

 

Genesis 3:16 
Ku twojemu mężowi będzie twoje pragnienie, 

ale on będzie panować nad tobą. 

 

Genesis 4:7 
Pod tobą będzie pożądliwość jego (grzechu),  

a ty nad nią panować będziesz [BJW] 

 

Najnowsze badania
5
 wykazały, że słowo „pragnienie” najprawdopodobniej wywodzi 

się z arabskiego słowa oznaczającego „nakłaniać, popędzać” lub „pobudzać”. W takim 

przypadku, znaczenie wersetów 3:16 i 4:7 można bardzo podobnie postrzegać. W ten 

sam sposób jak szatan (zobrazowany jako czający się lew) zamierza przejąć kontrolę 

nad Kainem, aby nakłonić go do wykonania woli grzechu, tak i w 3:16 zawarte jest 

proroctwo na temat kobiety, że będzie się starała nakłonić mężczyznę, aby realizował 

jej plan, aby wykonał jej rozkaz. Innymi słowy to, co wiąże się z karą to stan, gdy 

kobieta stara się działać niezależnie od mężczyzny i sprowadzić go pod swoją władzę 

oraz panowanie. Ostatnia linia wersetu 3:16 dodaje kolejny moment zwrotny – 

pomimo kobiecego pragnienia, aby kontrolować mężczyznę, to on przywłaszczy sobie 

władzę w samolubstwie i będzie panował nad nią. Krótko mówiąc, każde będzie 

chciało zdominować to drugie, a tym samym wzajemne poddanie się zostanie 

wrzucone do chaotycznego świata egocentryzmu. Mężczyzna i kobieta stworzeni, aby 

razem być idealnymi partnerami, będą teraz zmagać się w paskudnych zawodach w 

„przeciąganiu liny”, rywalizując o władzę nad sobą. 

 

5) Genesis rozdział 3 to historia upadku, która uczy nas, że bez duchowej odnowy, 

naturalną skłonnością kobiety będzie manipulowanie i kontrola swoim mężem. 

W ten sam sposób, ale z dużo większym „sukcesem”, naturalne atuty i pozycja 

jej męża pozwolą mu podporządkować lub pokonać kobietę, 

                                                 
5
 Susan Foh, „What is the Women’s Desire?”, WTJ 37 (wiosna 1975) 
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6) Jedyną nadzieją dla właściwej społeczności mężczyzny i kobiety jest 

zjednoczenie w Mesjaszu Jeszua i tym samym możliwość przywrócenia równości 

oraz późniejsze podporządkowanie sobie nawzajem. 

 

II. Nauka apostolska 
 

A. Kobiety w Ewangeliach – postrzeganie kobiet przez Mesjasza 
 

Tło historyczne 

 

Niemożliwe jest, aby docenić podejście Mesjasza do kobiet Jego czasów, nie rozumiejąc 

ogólnego nastawienia społeczeństwa wobec kobiet. Tak więc, choć ten kurs nie pozwala na 

pełne badania historyczne, to wydaje się właściwym, aby wspomnieć kilka rzeczy o kulturze 

pierwszego wieku i jej ogólny pogląd na kwestię kobiet. 

 

Kobiety w judaizmie 

 

Źródła informujące nas o kulturze pierwszego wieku na obszarze i wokół Palestyny są 

nieliczne, ale coraz liczniej wychodzą na światło dzienne. Głównymi źródłami są Talmud i 

Miszna, zapisy prawne narodu żydowskiego. Podczas, gdy Talmud zaczął być spisywany 

dopiero od czwartego wieku, a ostatecznie opracowany do szóstego wieku n.e., to Miszna 

istniała jako pisemne dzieło literackie już od czasów Heroda, chociaż tekst został 

uporządkowany dopiero w drugim wieku n.e. Niezależnie od rzeczywistego czasu pisania, 

zarówno Talmud jak i Miszna dają nam cenne odzwierciedlenie ustnych tradycji oraz praw 

narodu żydowskiego już z trzeciego wieku p.n.e. 

 

W Talmudzie (jak i w większości starożytnych pism żydowskich) kobiety są wielce 

cenione i uważane za godne w dziedzinie, w której wczesny judaizm widział ich rolę: dom 

oraz rodzina. Poza domem oraz ich rolami jako matki i żony, kobiety są czasami opisywane 

przez Talmud jako leniwe, głupie, próżne i mające tendencję do uprawiania okultyzmu, oraz 

pod wieloma względami lekkomyślne i niepojętne
6
. Józef Flawiusz, historyk żydowski, pisze 

że: „Kobieta … jest we wszystkim gorsza od mężczyzny”
7
. To, że kobiety nie były uważane 

za akceptowalnych świadków w sądzie, wskazuje na ich podrzędną pozycję w 

społeczeństwie. 

 

Podobnie w talmudycznej halasze, rozwód jest prawem mężczyzny, nigdy kobiety. 

Według najbardziej liberalnej halachy, mężczyzna mógł rozwieść się z żoną niemalże z 

każdego powodu, włączając sytuację, gdy zobaczył kobietę piękniejszą od żony. W sądzie, w 

procesie rozwodowym kobieta nie miała prawa głosu, chyba, że została oskarżona o 

seksualną niewierność, w którym to przypadku, pozwalano jej się przyznać do winy lub nie. 

W innych przypadkach miała zachować milczenie. 

 

Sferą aktywności kobiety zdecydowanie było domostwo, i w tej sferze była chwalona, 

szczególnie w roli rodzenia potomstwa. Jednak, gdy tak honorowano ją w domu, to nadal była 

postrzegana na tym samym poziomie co pogański niewolnik. Filon z Aleksandrii wskazuje, że 

kobieta jest poddanym swojego męża i nabycie żony jest pod każdym względem podobne do 

                                                 
6
 b.Ketubot 30a; b.Megillah 14b; b.Niddah 45b. 

7
 Contra Apionem 24:201. 
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nabywania niewolnika. Z tego powodu w obojgu należy doszukiwać się podobnych 

przymiotów. 

 

Wyprawa kobiety poza granice jej domostwa była źle postrzegana przez Talmud, choć 

często było to konieczne z powodów finansowych. Żona często pomagała w przynoszeniu 

dochodów gospodarstwu domowemu sprzedając swoje wyroby (ubrania, ceramikę, żywność, 

itp.). Talmud jednak ostrzega mężczyzn przed spędzaniem czasu na rozmowach z kobietami, 

nawet kobietami z własnego gospodarstwa domowego, ponieważ to nieuchronnie prowadzi 

do niemoralności
8
. Kobieta – postrzegana jako seksualne sidła dla mężczyzny – była 

zachęcana do zasłaniania się poza domem [dosł. zakładać welon], aby nie rozmawiać z 

mężczyznami, ani nie patrzeć im prosto w twarz. Ponieważ zakładano, że kobieta posiada 

naturalne, niekontrolowane potrzeby seksualne, więc za każdym razem, gdy kobieta była 

molestowana lub została zgwałcona to tym samym przyjmowano, że to ona uwiodła 

mężczyznę. Sugerowano, że bardzo niewielu mężczyzn może oprzeć się uwodzeniu kobiety i 

tym samym nie są oni odpowiedzialni za jakiekolwiek zaloty natury seksualnej dokonane 

wobec kobiet poza ich domostwami. 

 

W sądach zeznania kobiety miały niewielką wagę. Talmud
9
 wskazuje, że kobiecym 

zeznaniom można zaufać na równi z tymi, złożonymi przez pogańskiego niewolnika. Józef 

Flawiusz nie pozwoliłby na zeznawanie kobiecie ze względu na „lekkomyślność i zuchwałość 

(jej) płci”
10

. 

 

W sferze religijnej, Talmud wymienia niewiele korzyści dla kobiet, chociaż ostatnie 

badania wykazały, że w pierwszym wieku n.e. kobiety odgrywały bardzo ważną rolę w życiu 

żydowskiej świątyni oraz synagogi
11

. W kwestii kworum niezbędnego do wypowiedzenia 

błogosławieństwa, to trzy kobiety wystarczały w przypadku braku mężczyzn. Jednak, jeśli 
mężczyźni byli obecni, to „setka kobiet nie jest lepsza od dwóch mężczyzn”

12
. Kobiety 

samodzielnie nigdy nie mogły prowadzić oficjalnych ceremonii ani w świątyni ani w 

synagodze. 

 

Talmud wydaje się wewnętrznie sprzeczny w kwestii nauczania kobiet Pisma Świętego. 

Najczęściej jednak wykładanie Tory kobiecie jest odradzane. Jedno oświadczenie z Midrasza 

jest bardzo mocne: „Lepiej, aby słowa Tory zostały zniszczone przez ogień niż przekazane 

kobiecie”
13

. Ostatecznie, wydaje się, że istniała silna debata rabiniczna na ten temat, z 

większością twierdzącą, że kobiety powinny być nauczane Tory tylko w zakresie swoich 

obowiązków, a pełne nauczanie Tory powinno być zarezerwowane dla mężczyzn. Jednak 

opinia mniejszości musiała być silna, bo wydaje się, że była utrzymywana do czasu Midrasz 

Rabbah. 

 

Te krótkie wypowiedzi na temat postrzegania kobiet we wczesnym judaizmie 

przygotowują grunt dla Mesjasza i Jego interakcji z kobietami. W debacie rabinicznej Jego 

                                                 
8
 b.Nedarim 20a. 

9
 m.RoshHaShanah 1.8. 

10
 Antiquities 4.219. 

11
 Zobacz komentarz Rachel D. Levine, „Women in First Century Judaism”, YAVO, 1.4. Zobacz także wydaw-

nictwo Bernadette J. Brooten, Women Leaders in the Ancient Synagogue (Scholars Press, 1982). 
12

 b.Berachot 45b. 
13

 Midrasz Rabbah Numeri 9:48. Wydaje się jednak, że nie było to opinią większości rabinów. 
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czasów musiał On zdecydowanie stanąć po stronie opinii mniejszości. Poniżej przedstawiono 

tylko kilka przykładów: 

 

1. Ewangelia Jana 11:5, Jeszua zaoferował Swoją przyjaźń kobietom, 

2. Ewangelia Marka 14:9, Jeszua pochwalił pracę Marii, 

3. Ewangelia Jana 4:7 i następne, Jeszua długo rozmawiał z Samarytanką, podzielił się z 

nią ewangelią i przywiódł ją do wiary, 

4. Ewangelia Łukasza 7:13, Jeszua otwarcie pokazał Swoje osobiste uczucia dla kobiety 

pogrążonej w smutku, 

5. Ewangelia Łukasza 8:1-3, Jeszua zaakceptował kobiety jako Swoich uczniów, którzy 

podróżowali wraz z Nim, gdy pełnił Swoją służbę, 

6. Ewangelia Jana 8:3-5, Jeszua potraktował kobietę przyłapaną na cudzołóstwie jako 

równą z tymi, którzy ją oskarżali, 

7. Ewangelia Łukasza 13:16, Jeszua uznał wartość kobiety jako większą niż faryzejskie 

prawo Szabatu, 

8. Ewangelia Jana 20:17, Jeszua powierza kobiecie kluczowe świadectwo o Swoim 

zmartwychwstaniu. 

 

Życie Jeszui, jak zapisano w Ewangeliach, dosłownie pełne jest kontaktów z kobietami – 

mężatkami, samotnymi, grzesznicami i świętymi. Ale w każdym przypadku traktuje je jako 

osoby o wysokiej wartości, w pełni zdolne do słuchania Jego przesłania i, za sprawą Ruach, 

odpowiedzenia na nie prawidłowo. On popiera ich sprawy (zbiorowo oraz indywidualnie), 

wstawia się za nimi i pozyskuje ich energię do pracy, w którą On sam był zaangażowany. 

Oddaje niezrównaną cześć kobietom. 

 

• Życie Mesjasza uczy nas, że kobiety są dla Niego ważne, 

 

• Życie Mesjasza uczy nas, że kobiety mogą być Jego uczniami na równej płaszczyźnie 

z mężczyznami, 

 

• Życie Mesjasza uczy nas, że kobiety, które narodziły się na nowo z Ruach Boga mają 

osobistą odpowiedzialność oraz przywilej służenia Bogu. 

 

B. Kobieta w relacji do mężczyzny (Uwagi wstępne) 
 

1. Zwierzchnictwo, Władza, Poddanie 
 

Olbrzymia większość kontrowersji powstaje, gdy ewangelicy próbują interpretować Listy 

Nowego Testamentu w świetle pytań feministycznych. Rola kobiet w Ewangeliach jest 

imponująca, ale bardzo niewiele jest bezpośredniego nauczania o tym, jak kobiety mają 

funkcjonować i jak mają ustosunkowywać się do mężczyzn (i vice versa). Istnieje jednak w 

Listach spora liczba fragmentów, które kierują naszą uwagę blisko poszczególnych 

problemów, i zajmują się kwestiami Zwierzchnictwa (przywództwo, pozycja władzy), 

Autorytetu (prawo dane przez Boga do rządzenia) i Poddania (wymóg by podążać ze 

szczerego serca). 

 

Niestety nazbyt często w historii Kościoła (i przez to obecne w dzisiejszym Kościele), 

wielu wykładowców i tłumaczy Biblii (czy to za kazalnicą czy w ławce) przystąpiło do 

Listów Apostolskich bez uprzedniego przeczytania i interpretacji Tanach oraz Ewangelii. 
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Z tego powodu, wielu podchodzi do Listów z odczuciem, że Tanach już określił 
podrzędny status kobiet oraz wyższą pozycję mężczyzn. Jeżeli ktoś jest o tym przekonany 

zanim przystąpi do studiowania Pism Apostolskich, to wcale nie jest trudno dopasować te 

wersety do takiego sposobu myślenia. 

 

Jeśli natomiast Tanach ustala podstawową równość mężczyzny i kobiety (jak 

widzieliśmy), to należy mieć to na uwadze w trakcie interpretowania Pism Apostolskich. Jest 

to szczególnie istotne, ponieważ autorzy tych pism nieustannie odwołują się do Tanachu na 

poparcie swoich nauk, co jest szczególnie ważne w tej dziedzinie, roli kobiet w Zgromadzeniu 

Mesjańskim. 

 

Prawidłowa perspektywa: osoba i funkcja 

 

To często się zdarza, przynajmniej w kręgach ewangelicznych, że czyni się rozróżnienie 

między osobą, a pełnioną funkcją. Pragnę powiedzieć, że jest to prawidłowe – rozróżnienie 

tego rodzaju należy czynić. Ale, co wydaje mi się, zbyt często się zdarza, to zbyt wielki 

nacisk jest kładziony na funkcję (czy rolę), a zbyt mały na osobowość. Myślę, że wszyscy 

zgadzamy się, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako równych pod względem 

osobowości, ale zróżnicowanych lub różnych (możemy nawet powiedzieć „nierównych”) pod 

względem funkcji czy roli. To zagadnienie oczywiście będzie w większości stanowić 

podstawę naszej dalszej dyskusji. Ale do czego tutaj zmierzam to fakt, że funkcja czy rola w 

żaden sposób nie determinuje osobistej zasługi czy wartości. Ten, który służy, na przykład, 

nie jest poniżej tego, któremu usłużono. Sam Mesjasz jest tego najlepszym przykładem, jak 

również Jego słowa, że największy w Królestwie jest ten, który służy (Ewangelia Mateusza 

23:11). Co jednak często się zdarza (i jest to skutkiem grzechu), to cicha deprecjacja kobiet, 

która prowadzi do podwójnego błędu: niebiblijnego ograniczenia ich funkcji i braku uznania 

roli danej im przez Boga. Jedynie moc Słowa Bożego używanego przez Ruach uwolni 

zarówno mężczyzn jak i kobiety posłusznych Torze, od tyranii cielesnego myślenia (skutek 

kary w Edenie), które w niektórych miejscach ogranicza kobiety oraz uniemożliwia im 

realizację własnych pragnień i zobowiązań – służenia Bogu jako równoprawnych członków w 

Jego Kehilah. 

 

C. Kobieta w relacji ze swoim mężem 
 

1. 1 Koryntian 7 
 

Miszna (interpretacja i zastosowanie prawa przekazywane ustnie w narodzie Izraela) ma 

wiele do powiedzenia w kwestii praw męża w związku małżeńskim. Ma znacznie mniej do 

powiedzenia na temat praw kobiety. Jednakże wydaje się, że w 1 Koryntian rozdział 7, 

apostoł Paweł porusza podobną listę tematów tak, jak Miszna w kwestiach dotyczących 

kobiecej roli w rodzinie oraz społeczeństwie
14

. 

 

Aczkolwiek, perspektywa Pawła znacznie różni się od tej prezentowanej w Misznie. 

Podczas, gdy żydowskie prawo określa bardzo szczegółowo obowiązki żony wobec męża, 

włączając w to ile razy w ciągu tygodnia powinna ona wypełniać „obowiązki małżeńskie” (w 

zależności od zawodu męża), Paweł podaje wymagania wobec obojga, męża i żony. Po raz 

kolejny, równość męża i żony jest podkreślona. 

                                                 
14

 Por. m.Ketubot 5.5 i następne. 
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Wzajemne poddanie się sobie i władza jest przesłaniem 1 Koryntian 7:2-5 

 

a. Równość w zakresie odpowiedzialności małżeńskiej 
 

Przyjrzyjmy się uważnie wersetowi 2: „Jednak ze względu na niebezpieczeństwo 

wszeteczeństwa (greckie πορνεία, porneia, to samo słowo użyte w Ewangelii  

Mateusza 19:9 jako powód do rozwodu), niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj 

ma własnego męża”. 

 

• Terminologia jest dokładnie taka sama dla obojga, mężczyzny i kobiety. Pojęcie 

„mieć” oznacza „posiadanie” czy „własność”. To oznacza, że mąż „należy” do żony w 

taki sam sposób, jak żona „należy” do męża. Jest to w całkowitej sprzeczności 

zarówno wobec judaistycznej, jak i grecko-rzymskiej mentalności, która postrzegała 

żonę jako własność męża, ale nigdy odwrotnie. 

 

b.  Równa odpowiedzialność w służbie względem siebie (werset 3) 
 

• Po raz kolejny napomnienia apostoła są skierowane zarówno do męża, jak i do żony. 

Oboje mają zobowiązania dane przez Boga (dosłownie „zrealizować jego/jej 

obowiązek” – podobna konstrukcja jest użyta w Rzymian 13:7) do wypełnienia na 

rzecz drugiego, 

 

• Obowiązki są wypełniane wzajemnie, bo nawołania są skierowane jednakowo do 

każdego z nich. Nie ma nic w tym wersecie co sprawia, że mąż jest tym, który 

„utrzymuje porządek” i dopilnowuje, że jej obowiązki są wykonywane w związku 

małżeńskim. Paweł przekazuje to napomnienie przy założeniu, że ma miejsce 

prawdziwa „wspólnota”. 

 

c.  Równość we władzy (werset 4) 
 

• Po raz kolejny apostoł kieruje dokładnie taką samą treść do obojga: „Nie żona 

rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym 

ciałem, lecz żona”, 

 

• To przeciwstawia się Misznie, która nigdy nie daje władzy kobiecie w związku 

małżeńskim. Paweł mówi o małżeństwie na nowej płaszczyźnie, małżeństwie 

zbudowanym na tym, że zarówno mąż jak i żona, są równymi członkami ciała 

Mesjasza, a zatem oboje poddają się pod Niego jako ich ostateczny autorytet. 

 

W szerszym kontekście tego rozdziału, można zobaczyć dalszy kontrast pomiędzy 

Pawłem, a opinią większości rabinicznego judaizmu jego czasów: rozważenie kwestii 

rozwodu jest dane kobiecie. W przypadku, gdy niewierzący chce „odejść” (werset 5 [BT]), 

powinien mieć prawo do odejścia, pozostały małżonek „nie jest związany” (ta sama 

terminologia jest użyta w Rzymian 7:2). Paweł wyraźnie wyjaśnia, że odnosi się to nie tylko 

do pozostałego męża, ale również żony, do których kieruje uwagę „brat czy siostra”. 

 

1 Koryntian rozdział 7, jasno naucza następującego: 

 

• W małżeństwie żona ma równe z mężem małżeńskie obowiązki oraz powinności. Jest 

jemu w tym równa, 
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• W zakresie małżeńskich „obowiązków” żona ma tyle samo „do powiedzenia”, co i 

mąż. Nie jest tylko jej powinnością zaspokajanie potrzeb męża, to jest równie tak 

samo jego obowiązek, aby zaspokajać jej potrzeby. Średniowieczny pogląd, że kobieta 

została dana mężczyźnie głównie, aby zaspokajać jego pożądliwości seksualne jest 

tutaj całkowicie odrzucony. W Mesjaszu, więź małżeńska jest jednym w czystej 

wzajemności, zarówno mąż jak i żona dążą do wspólnego celu – wzrostu w świętości. 

 

2. Efezjan 5:21 i następne / Kolosan 3:18-19 
 

Kwestia „Zwierzchnictwa” 

 

Gdy przystępujemy do dyskusji na temat relacji kobiety do mężczyzny w sferze 

małżeńskiej, to zaczynamy wgłębiać się w tematykę, co do której istnieje bezpośrednie 

biblijne nauczanie. A jednak mimo, że jest specyficzne nauczanie na temat roli żony, męża i 

dzieci w rodzinie, to są to nadal biblijne napomnienia odlane w formie wiecznych zasad, które 

jednostki muszą zastosować w ich własnym czasie i miejscu. 

 

Efezjan rozdział 5 oraz Kolosan rozdział 3, są to dwa podstawowe teksty zajmujące się 

kwestią poddania się żon swoim własnym mężom. 

 

Do tych dwóch tekstów można dodać 1 Piotra 3:1.5, jak również Tytusa 2:5. Zostaną one 

omówione w celu ustalenia: 

 

• co to znaczy „być poddanym [uległym]”? 

 

• i określenia, jak to funkcjonuje w kontekście równości (co już zostało ustalone na 

podstawie Pisma)? 

 

Przystępując do Efezjan 5:21 i następnych, doszliśmy do bardzo istotnego tekstu w tej 

całej dyskusji. Ale okazuje się, czytając ten fragment, że wstępna dyskusja musi poprzedzić 

nasze studium pojęcia „poddania [uległości]”. To wstępne studium związane jest z koncepcją 

męża jako „głowy” (greckie κεφαλή, kefalé) żony. Dzisiaj toczona jest bardzo gorąca 

dyskusja nad tym, co Paweł miał na myśli przez tę metaforę. 

 

Współczesną dyskusję można podsumować w dwóch przeciwstawnych nagłówkach: albo 

„głowa” (κεφαλή, kefalé) oznacza (1) „źródło” i tym samym „dostawcę, utrzymującego, 

podtrzymującego” lub (2) „władzę”, „władcę”. 

 

 1. Argument lingwistyczny: 

 

• Osoby, które podtrzymują ten punkt widzenia wskazują na fakt, że w klasycznej grece 

(używanej przez pisarzy literackich od 300 r. p.n.e. do 600 r. n.e.) κεφαλή jest 

czasami stosowany do określenia „źródła”, podobnie jak w języku polskim używamy 

„górny” tak, jak chociażby w wyrażeniu „górne dopływy rzeki” [w języku angielskim 

słowo głowa, head, może oznaczać również źródło rzeki], 

 

• Drugi argument lingwistyczny opiera się na rozróżnieniu między greckim κεφαλή 

(„głowa, góra, najwyższy punkt”) i ἀρχή (arché, „władca, przywódca, punkt 

wyjścia”). Podczas, gdy κεφαλή może czasami oznaczać przywódcę wojskowego, 
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który „jest pierwszym w walce”, to uważa się, że gdy kiedykolwiek występuje 

koncepcja „władcy” czy „panowania nad”, to greka używa ἀρχή, 

 

• Mówi się, że ten argument jest poparty sposobem w jaki tłumacze Septuaginty 

stosowali κεφαλή i ἀρχή: ponieważ w języku hebrajskim istnieje tylko jedno słowo 

na określenie „głowa” (רֹאׁש, ro’sz), to jeśli κεφαλή i ἀρχή są synonimami, to 

powinny być używane w Septuagincie bez rozróżnienia. Aczkolwiek, nie wydaje się, 

aby to miało miejsce. Kiedy słowo רֹאׁש jest stosowane do określenia „przywództwa” 

i „władzy”, to pojawia się regularnie ἀρχή. Gdy רֹאׁש oznacza „źródło”, 

„utrzymujący” lub „pierwszy w walce”, używane jest κεφαλή, 

 

• Ponieważ nigdzie nie jest powiedziane, że mąż jest ἀρχή nad żoną, ale tylko 

κεφαλή, to jest przyjęte, że to oznacza „źródło” czy „utrzymujący” bez idei „władcy” 

czy „panowania nad”. 

 

2. Argument kulturowy 

 

• Uważa się, że w starożytnym świecie to serce, nie głowa, było siedliskiem inteligencji 

i woli. Przywództwo nie byłoby symbolizowane jako umieszczone w „głowie”, ale 

raczej w „sercu”. Tylko współcześnie używany język [polski] nadał „głowie” to 

znaczenie. Zatem, gdy Paweł używa κεφαλή w opisie relacji męża do żony, to nie 

może tego wiązać ze znaczeniem „przywódca”, „władca”, „panowanie nad”, czyli 

znaczeniem istniejącym jedynie w epoce nowożytnej. 

 

3. Argument paralelizmu 

 

• W badanych fragmentach są wersety, które jak się uważa, kładą akcent na znaczenie 

„źródło” dla słowa κεφαλή. Na przykład w Kolosan 2:19 oraz w Efezjan 4:16, 

κεφαλή jest użyte w kontekście dostarczania organizmowi wszystkiego, czego 

potrzebuje, tym samym podkreślając znaczenie „źródło”, „zaopatrzyciel”. Podobnie w 

1 Koryntian 11:8.12, ponieważ powiedziane jest, że kobieta jest „z” mężczyzny, 

koncepcja źródła jest podtrzymana. Argument jest po prostu następujący: w każdym z 

miejsc, gdzie jest powiedziane, że mąż jest głową (κεφαλή) żony, występuje idea 

„źródła” lub „podtrzymującego” w najbliższym lub bezpośrednim kontekście. 

 

Polemika z tymi argumentami 

 

1. Argument lingwistyczny 

 

• To prawda, że dla słowa κεφαλή, można odnaleźć w klasycznej grece znaczenie 

„źródło” czy „utrzymujący”. Ale prawdą jest również to, że znaczenie „władca” czy 

„panowanie nad” też można tam odnaleźć. Wayne Grudem wymienił 32 przykłady
15

. 

Wydaje się, że sama analiza lingwistyczna tego słowa nie rozstrzygnie sporu, 

 

                                                 
15

 „Does Kephale (‘head’) Mean ‘Source’ or ‘Authority Over’ in Greek Literature? A Survey of 2336 Examples” 

Appendix 1, in George W. Knight III, The Role Relationship of Men and Women (Chicago: Moody, 1985). 
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• Twierdzenie, że Septuaginta regularnie używała ἀρχή dla określenia „panowania 

nad” czy „wyższego rangą” i κεφαλή na oznaczenie „fizycznej głowy” czy 

„pierwszego w walce”, nie znajduje potwierdzenia w badaniach
16

. Prawdą jest, że są 

to znaczenia dla tego słowa, ale wydaje się również, że poprzez „pierwszego w walce” 

rozumie się „przywódcę wojskowego”, co oznacza „władzę nad”. Zauważmy to na 

przykładzie Księgi Sędziów 11:11. 

 

2. Argument kulturowy 

 

Ponownie, badania potwierdzają, że nawet człowiek w starożytności wyobrażał sobie 

„głowę” w znaczeniu „władza nad”. Na przykład Filon z Aleksandrii (30 r. p.n.e. – 45 r. n.e.) 

pisze: „Jako, że głowa w żywym organizmie jest miejscem rządzącym, więc Ptolemeusz stał 

się głową wśród królów”
17

. Inne tego przykłady są również dostępne. 

 

3. Argument paralelizmu 

 

Prawdą jest, że konteksty tych fragmentów, które używają słowa κεφαλή dla opisania 

relacji męża ze swoją żoną również zawierają sens „głowy” jako „podtrzymującego”. Ale to 

nie wyklucza możliwości, że „głowa” w tych fragmentach niesie ze sobą koncepcję „władcy” 

czy „panowania nad”. 

 

Kwintesencja zagadnienia 

 

Chociaż, może okazać się niemożliwym dogmatyczne wskazanie znaczenia słowa 

κεφαλή w tych tekstach, to wydaje się, na podstawie wszystkich tych danych, że następujące 

stwierdzenia są prawdziwe: 

 

1. Paweł konsekwentnie wybiera używanie κεφαλή zamiast ἀρχή, aby opisać rolę 

męża wobec żony i żony wobec męża. To nie może być pomijane. Takim właśnie 

wyborem, on zdecydowanie komunikuje, że mąż jest „głową” żony w sposób, który 

stoi w sprzeczności z powszechnym sposobem „panowania nad” w kulturze grecko-

rzymskiej, 

 

2. Nie można zaprzeczyć, że κεφαλή niesie ze sobą ideę „źródła”, „podtrzymującego”, 

„przywódcy (pierwszego w walce)”, i „zaopatrzyciela ciała”, wszystkie w analogii do 

pierwotnego znaczenia tego słowa, a mianowicie „głowy” (w sensie fizycznym). W 

ten sam sposób, jak czyjaś głowa nie działa niezależnie od własnego ciała (poza 

przypadkiem egzekucji przez ścięcie głowy!), więc konsekwentne stosowanie przez 

Pawła słowa do określenia męża jako głowy żony podkreśla zjednoczenie tych dwojga 

w jedno, 

 

3. Podobnie nie można zaprzeczyć, że κεφαλή może również oznaczać pojęcie 

„przywództwa” lub „panowania nad”, aczkolwiek nigdy nie jest to na bazie wyższej 

                                                 
16

 Należy zwrócić uwagę na nieco nieprawidłowe badanie Bristowa, What Did Paul Really Say About Women 

(Harper and Row, 1988) s. 37 i następne; i nr 2, s. 122. Co ciekawe, większość z tych, którzy chcą widzieć 

κεφαλή jako „źródło” uzasadnia, że w Septuagincie te dwa słowa są używane zamiennie, i ponieważ ἀρχή 

czasami oznacza „źródło”, tłumacze Septuaginty musieli sądzić, że κεφαλή może także mieć to samo 

znaczenie! Zobacz Bacchiocchi, s. 113 i następne. 
17

 Zobacz Bacchiocchi, s. 113. 
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rangi, czy lub większej wartości (co może mieć miejsce w przypadku, gdyby zostało 

wykorzystane ἀρχή), 

 

4. Wydaje się, że Pismo Święte uczy nas, że mąż jest głową żony ponieważ: 

 

• Jest to jego obowiązkiem, aby oddać życie za nią (Efezjan 5:25) w ten sam sposób, 

jak „pierwszy na polu walki” dobrowolnie kładzie swoje życie za swoje oddziały, 

 

• Jest to jego obowiązek, aby wspierać [utrzymywać] swoją żonę jako najwyższą 

wartość dla niego samego (w ten sam sposób w jaki ceni swoje własne ciało, Efezjan 

5:29), 

 

• Bóg, który jest Bogiem porządku, suwerennie wyznaczył mężczyznę na ogólną 

władzę w małżeństwie i dlatego odpowiedzialność za ogólny kierunek w 

małżeństwie spoczywa na jego barkach (1 Koryntian rozdział 7, już studiowany, 

pokazuje, że są obszary panowania dane kobiecie bezpośrednio przez Boga. Inne 

obszary władzy mogą również być jej, po wzajemnym uzgodnieniu w ramach 

małżeństwa). Ta decyzja nie jest wyjaśniona w Piśmie Świętym, ale jest ogłaszana 

jako oparta wprost na wolnym i suwerennym Bożym wyborze. Wszystko wskazuje 

na to, że jeśli On wybrałby kobietę, aby była „głową” mężczyzny, to zostałaby 

stworzona całkowicie zdolna do wypełnienia takiej roli. 

 

3. Mesjasz jako wzór „Zwierzchnictwa” 
 

Ponieważ Pismo Święte jasno stwierdza, że mąż ma funkcjonować jako głowa żony, 

dobrze byłoby pokrótce opisać sposób, w jaki ma funkcjonować w tej roli. Efezjan rozdział 5 

naucza nas, podając nam Mesjasza jako wzór do naśladowania. Jednak, jak to często bywa, 

oczywiste jest, że mąż nie może nigdy być głową żony dokładnie w ten sam sposób, w jaki 

Mesjasz jest głową Zgromadzenia Mesjańskiego. Mąż nigdy nie będzie „Zbawicielem” 

swojej żony (5:23) tak, jak Mesjasz jest w Kościele. Nie będzie mógł żądać poddania się na 

tym samym poziomie, ponieważ poddanie się Mesjaszowi jest oparte ostatecznie na Jego 

doskonałości. On nigdy nie popełnia błędów ani nie wiedzie na manowce. Tego niestety nie 

można powiedzieć nawet o najlepszym mężu. 

 

Niemniej jednak, pomimo faktu, że ta ilustracja nieuchronnie w pewnym momencie 

rozdziela się, to Paweł czyni paralelę między relacją Kościoła i Mesjasza do relacji żony i 

męża oraz napomina żonę, aby „poddała się” mężowi [BW była uległa] jako jej głowie, 

podobnie jak Kościół „poddaje się” Mesjaszowi jako Jego głowie (5:24). 

 

Mając ten wzór na uwadze, zwierzchnictwo męża można ogólnie podsumować jako to 

polegające na: 

 

1. Gotowości męża do postawienia swojej żony ponad siebie i tym samym, 

2. Jego gotowości do położenia swojego życia za nią, 

3. Pragnieniu męża, aby ujrzeć swoją żonę oczyszczoną i upodobnioną na obraz 

Mesjasza, 

4. Postrzeganą przez wszystkich jako wspaniałą i piękną, świętą i nieskalaną. 
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Mesjasz stał się Głową Zgromadzenia Mesjańskiego, które jest Jego ciałem, w akcie 

oddania Swojego życia za nie (por. Rzymian 1:4; Hebrajczyków 2:9-18; Efezjan 1:19-23; 

Filipian 2:5-11). Ze względu na Jego gotowość poddania się planowi zbawienia 

przygotowanemu przez Ojca, Mesjasz zajął należne Mu miejsce triumfu jako Głowa 

Zgromadzenia Mesjańskiego. Ale to miejsce triumfu przyszło dopiero wtedy, gdy 

dobrowolnie cierpiał i umarł za Swoją oblubienicę. To jest wzorzec zwierzchnictwa dla męża 

– nie jest głową tylko dlatego, że jest mężczyzną – jest głową, ponieważ w Mesjaszu został 

powołany do poświęcenia wszystkiego, co niezbędne do dokonania w swojej żonie tego, co 

Bóg pragnie jako żywego obrazu Samego Mesjasza. To właśnie w tym rodzaju 

„zwierzchnictwa”, zwierzchnictwa, które obejmuje zarówno „utrzymywanie” i „panowanie”, 

„źródło” i „przywództwo”, mąż funkcjonuje w roli danej mu przez Boga. I to temu 

zwierzchnictwu, żona ma być podległa. 

 

„Żony niechaj będą poddane swoim mężom” [BW – uległe] 

 

Teraz, po omówieniu kwestii „zwierzchnictwa” (i miejmy nadzieję, lepszym jej 

zrozumieniu), możemy przyjrzeć się tematowi „poddania się”, nakazywanego w listach 

Pawła. 

 

Podstawowymi tekstami są: Efezjan 5:21 i następne; Kolosan 3:18; Tytusa 2:5 i 1 Piotra 

3:1-5. We wszystkich tych fragmentach, użyto tego samego greckiego słowa. Jest to 

ὑποτάσσω (hupotassó), co dosłownie oznacza „stać pod”, a tym samym „ujarzmić, 

podporządkowywać” (strona czynna) i „być ujarzmionym, podporządkowanym” (w stronie 

biernej). Najbardziej interesujący dla naszego badania jest fakt, że w każdym przypadku, 

gdzie żonie nakazuje się być poddaną swojemu mężowi, słowo nie występuje ani w stronie 

czynnej, ani w biernej, ale w stronie medialnej
18

. Te trzy strony w języku greckim można 

przedstawić następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 2 

 

W związku z tym, możemy zwrócić uwagę na następujące: 

 

• Nigdzie Pismo Święte nie nawołuje, czy nawet sugeruje, żeby mężowie aktywnie 

podporządkowywali sobie swoje żony, 

 

• Wszystkie napomnienia dotyczące poddania się żony mężowi skierowane są do żony, 

 

                                                 
18

 Strona medialna – istniejąca w języku praindoeuropejskim strona gramatyczna. Charakterystyczną cechą 

strony medialnej jest to, że obiekt czynności pozornie jest podmiotem w zdaniu (wyrażonej za pomocą strony 

zwrotnej), mimo iż faktycznie jest on bliższy obiektowi strony biernej. W języku polskim strona medialna 

istniała do niedawna, obecnie jednak jest już konstrukcją mocno przestarzałą. [przyp. tłum. za Wikipedia] 
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• Strona medialna (która jest konsekwentnie stosowana) sygnalizuje, że napomnienie 

przychodzi do żony jako wymagające jej dobrowolnego poddania się Bożemu 

porządkowi dotyczącemu małżeństwa. 

 

Ponownie Pismo Święte przeciwstawia się kulturze z pierwszego wieku. Odwołanie się 

do żony, aby poddała się swojemu mężowi zakłada, (1) że jest ona równa, do czego takie 

odwołanie może być wniesione i (2) że jej poddanie nie jest z góry założonym faktem 

opartym na jej naturalnej pośledniości i podporządkowaniu. Zwykle w pierwszym wieku nie 

byłoby odwołania do żon, aby poddały się swoim mężom – byłby to zarówno przyjęty, jak i 

prawny fakt. Kobieta nie była zachęcana do tego – po prostu nie miała innego wyboru. 

Delikatne nawołania apostoła stoją w opozycji do mentalności kultury z pierwszego wieku 

„kobiety – jako własności”. 

 

Efezjan 5:21 i następne 

 

Ten tekst wydaje się być kluczowym, a tym samym uzasadnione jest poświęcenie mu 

baczniejszej uwagi. Sposób w jaki Paweł skonstruował ten tekst jest ważny dla jego 

właściwej interpretacji. Chociaż istnieje wiele możliwości na to, jak budować zdania w grece, 

poniższe rozumienie wydaje mi się najbardziej wiarygodne, w oparciu o to, co studiowałem i 

w świetle tego, co inni pisali o tym fragmencie. 

 

W wersecie 18 zawarty jest czasownik wiodący w formie polecenia (tryb rozkazujący). 

„Bądźcie pełni ducha”. Po tym poleceniu jest kilka imiesłowów przysłówkowych, które 

odnoszą się do tego polecenia (pokazując jak polecenie jest wypełniane w życiu codziennym). 

Te imiesłowy to: (werset 19) „rozmawiając ze sobą”, (werset 20) „dziękując”, (werset 21) 

„ulegając jedni drugim” [będąc poddani jedni drugim – BG]. Możemy sparafrazować to 

strukturalnie w ten oto sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3 

 

5:21 Kluczowy nagłówek sekcji zaczyna się przez pokazanie tego, że nawet w 

małżeństwie istnieje wzajemne poddanie się. Chociaż określenie „poddawać 

się” (ὑποτάσσω, hupotassó), nie jest stosowany tutaj bezpośrednio do męża, 

tak jak do żony, to należy mieć na uwadze dwie rzeczy: (1) jest użyty w 

stosunku do męża w wersecie 21, ponieważ jest on postrzegany jako część 

całości, i (2) fakt, że mąż jest zobowiązany kochać (ἀγαπάω, agapaó) swoją 

żonę, wskazuje, że tak jak Mesjasz, musi on poddać całe swoje życie jej dobru 

– dla zaspokajania jej potrzeb, spełniania jej życia i ukształtowania na obraz 

Mesjasza. W pełnym tego słowa znaczeniu, poddanie się wymagane od męża, 

przewyższa to wymagane od żony, w ten sam sposób, jak poddanie Mesjasza 
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wobec krzyża, może przewyższać cokolwiek wymaganego od Mesjańskiego 

Zgromadzenia w jego poddaniu się Panu. 

 

5:22 Należy zauważyć, że czasownik „poddawać się”, faktycznie nie występuje w 

samym wersecie. Musi on zostać uzupełniony z wersetu 21 (i słusznie). Paweł 

czyni to, aby pokazać, że werset 21 jest jakby nagłówkiem, w ramach którego 

pragnie dalej pouczyć nas o relacji małżeńskiej. 

 

5:33 W kontekście ofiarnej miłości męża do żony, żona jest pouczona, aby „bała się” 

męża. [BW poważała] Ta postawa bojaźni rozwija się, gdy żona rozpoznaje do 

jakiego stopnia jej mąż będzie gotów poświęcić się, aby zobaczyć jej życie 

spełnione i jej piękno rozwinięte pod każdym względem. To oczywiście jest 

naszkicowane z wzorca Mesjasza i Zgromadzenia Mesjańskiego. Kiedy 

Zgromadzenie Mesjańskie rozważa śmierć oraz agonię Mesjasza w swoje 

miejsce, to zgina kolana w pełnym uwielbieniu przed Tym, Który tak mocno je 

umiłował. To nie jest rodzaj uciążliwego poddania się, jak pośledniejszy 

przełożonemu, ale raczej płynące z głębi serca zadziwienie, że taka miłość 

powinna zwiększyć swój zasięg i być doświadczana. 

 

 Słowo końcowe o „poddaniu” 

 

Przesłanie Mesjasza jest takie, że poddanie powinno charakteryzować życie wierzącego, 

najprościej dlatego, że taka jest cecha charakterystyczna życia Samego Mesjasza. Cały plan 

zbawienia opiera się na fakcie, że Mesjasz poddał się Ojcu, był posłuszny Jego woli, 

przyszedł na ziemię, umarł, powstał z martwych, wstąpił do nieba, gdzie oczekuje na Swój 

powrót, aby zabrać Swoją oblubienicę do Siebie. Zatem wzorzec Mesjasza jest poddaniem się 

Ojcu. 

 

W ten sam sposób ci, którzy naśladują Mesjasza, muszą charakteryzować się w swoim 

życiu przez wzorzec poddania. Wszyscy muszą być sobie nawzajem poddani (Efezjan 5:21), 

każdy musi uważać inną osobę za ważniejszego niż on/ona sam/a (Filipian 2:3), wszyscy 

muszą poddać się władzy danej przez Boga (Rzymian 13:1; Hebrajczyków 13:7). 

 

Poddanie tedy, w ogólnym tego słowa znaczeniu, nie może być utożsamiane z „byciem 

posłusznym”. A raczej, jak Efezjan 5:21 czyni oczywistym, poddanie się żony mężowi jest w 

kontekście ogólnego poddania się sobie nawzajem, i to poddanie się pociąga za sobą pełne 

miłości wsparcie i zachętę, a także wyrażone uznanie. Nie ma najmniejszego sensu zrównanie 

„bądźcie sobie nawzajem posłuszni” z „bądźcie sobie wzajemnie poddani”. To ciekawe, że 

nigdzie w Pismach Apostolskich nie ma nakazu, żeby żona była „posłuszna” swojemu 

mężowi. Jest to natomiast w przeciwieństwie do dzieci (Kolosan 3:20) i niewolników 

(Kolosan 3:22; porównaj z Efezjan 6:1 i następne), którzy są regularnie wzywani, aby być 

„posłusznymi” odpowiednio rodzicom oraz panom. Podczas, gdy kultura grecko-rzymska 

umieściłaby żony na jednej płaszczyźnie z dziećmi i niewolnikami, Paweł z pewnością nie. W 

roli poddania się, żona funkcjonuje jako równy partner swojego męża, w pełnej miłości 

wspólnocie, dążąc do realizacji zadań, które Bóg dał im obojgu. 

 

Wreszcie, poddanie nie może być definiowane w kontekście zgodnym z Torą jako 

określającego niższego rangą i mniej godnego pozycją. Po pierwsze i najważniejsze, Mesjasz 

w poddaniu się Ojcu, nie jest w żaden sposób pomniejszy od Ojca. Wzajemne poddanie 

odzwierciedla obraz Boga postrzegany jako wzajemne poddanie się Trójcy. Co więcej, 
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chwała Mesjasza jest systematycznie wychwalana na tej podstawie, że był gotów do 

posłuszeństwa Ojcu i poddania się Jego woli, bez względu na koszty. Miłość Mesjasza jest w 

tym szczególnym fakcie najżywiej okazana. Tak też w życiu wierzącego, żona poddając się 

swojemu mężowi podąża śladami Mesjasza. Jak mogłoby to być postrzegane jako wrzucanie 

jej na gorszą pozycję? I mąż, poddający się potrzebom i opiece swojej żonie, jak to może być 

poniżające? To jest droga do wielkości (Ewangelia Mateusza 20:26). Przeciwnie, postawa 

egoizmu, która przejawia się w chęci, aby „było to po mojemu”, czy „aby być postrzeganym 

jako najważniejszy”, tylko wypełnia nieuniknione skutki grzechu opisane w ogrodzie: 

 

„Będziesz próbowała wymusić na mężu swój plan, ale on będzie panował nad tobą”. 

 

Prawdziwie Boże małżeństwo jest raczej takie, które cechuje taki sam sposób w jaki Sam 

Mesjasz z miłością odnosi się do Swojej oblubienicy; i poprzez to, sposób w jaki ona docenia, 

szanuje i naśladuje Go. To jest obraz poddania. 

 

D. Kobiety w relacji z Mesjańskim Zgromadzeniem 
 

1. Kwestia Równości – Galacjan 3:28 
 

Galacjan 3:28 jest „kluczowym” wersetem, ale był nieco nadużywany przez bardziej 

liberalną stronę ruchu feministycznego. Badanie tego wersetu w kontekście, w którym się 

znajduje, pomoże umieścić go we właściwej perspektywie. 

 

Paweł w tym wielkim liście (napisanym blisko czasu, w którym pisał List do Rzymian), 

podaje podstawowe nauki, jak „dostać się do” Bożej rodziny, i jak „pozostać w” niej. 

Poczucie obowiązku wobec ustanowionej przez człowieka halachy, którą niektórzy z 

żydowskich wierzących wnieśli do Zgromadzenia Mesjańskiego, niekiedy kwestionowało 

nauczanie Pawła. Wierzący pełni bojaźni Bożej, niezaznajomieni ze szczególnymi rodzajami 

tradycyjnej halachy, żyli życiem wiary zgodnie z wytycznymi Tory, zwłaszcza tak, jak 

nauczał i interpretował Jeszua. To, że nie chcieli ugiąć się wobec tego czy tamtego przepisu 

halachy powodowało niemałe tarcia. To właśnie w tym kontekście Paweł pisze w celu 

wyjaśnienia podstaw statusu „do” (tj. włączenia do ludu Bożego) i jak ta metoda 

(usprawiedliwienie przez wiarę tych, którzy są wybranymi Bożymi) wpisuje się w życie 

zgodne z Torą, ale może mieć niewielką lub żadnej części wspólnej z pozabiblijną halachą. 
 

W związku z tym, Paweł potrzebował w Liście do Galacjan ustalić dwie rzeczy: 

 

• że usprawiedliwienie jest tylko na podstawie wiary w Mesjasza, usprawiedliwienie, 

które jest fundamentem do uświęcenia, i 

• że ta doktryna jest prawdą dla wszystkich, bez względu na jego/jej pochodzenie 

religijne czy kulturowe. 

 

W rozdziale 3, Paweł w szczególności zajmuje się Torą, ponieważ odnosi się to do 

obietnicy Boga danej Abrahamowi pokazując, że nawet Abraham został usprawiedliwiony 

niezależnie (faktycznie „przed”, por. Rzymian rozdział 4) od nadania Tory, ponieważ Tora 

została dana 430 lat po przymierzu zawartym z Abrahamem. Nasz werset (28) pojawia się 

jako wniosek: obietnice Mesjasza zawarte w Nowym Przymierzu przychodzą tylko na 

podstawie samej wiary. I jest to prawdą dla wszystkich, czy to Żyda czy Greka, niewolnika 

czy wolnego, mężczyzny czy kobiety. W związku z tym, o ile chodzi o usprawiedliwienie, nie 

ma rozróżnienia (por. Rzymian 3:22), ale wszyscy są postrzegani jako równi: są jednakowymi 
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grzesznikami, tak samo usprawiedliwionymi przez wiarę, ponieważ wszyscy są równi w 

Mesjaszu Jeszua. 

 

Teraz to stwierdzenie jest ważne dla naszego badania. Potwierdza ono słowa Piotra w jego 

Liście – 1 Piotra 3:7 – że żony są „dziedziczkami łaski żywota” razem z mężami. Równość 

pod względem osobowości jest ustalona ponad wszelką wątpliwość. Ponadto, równość jako 

odpowiedzialnych spadkobierców w łasce Bożej, a zatem w Jego służbie i królestwie została 

także ustalona. 

 

Jednakże jest to błędem egzegetycznym nauczać, że ten werset w jakiś sposób niweluje 

wszystkie różnice pomiędzy mężczyzną, a kobietą określone w życiu. Tego z pewnością 

Paweł tutaj nie naucza. Funkcja czy rola pozostaną nadal różne tak, jak cechy fizyczne, 

pragnienia, troski itp. Stwierdzenie Pawła nie ma na celu usunięcie istotnych różnic w celu 

oraz porządku stworzenia mężczyzny i kobiety. Ma na celu wymazanie na zawsze 

przekonania, że kobieta jest mniej ważna, mniejszej wartości, lub personalnie mniej warta dla 

Boga niż mężczyzna. W Bożej ekonomii zbawienia (i to jest samym sercem Bożego 

działania), nie ma rozróżnienia między mężczyzną, a kobietą, w taki sam sposób, jak nie ma 

różnicy między Żydem, a poganinem, niewolnikiem czy wolnym. I poprzez ten werset 

jedność w Mesjaszu jest również podkreślona. W ciele Mesjasza my wszyscy musimy sobie 

zdać sprawę z tego, że każdy członek, niezależnie od pozycji w życiu, jest tak samo ważny, 

jak każdy inny członek. Tylko, gdy uznajemy siebie nawzajem w tej roli „ważności”, to 

będziemy czerpać korzyści z tej wyjątkowej posługi każdego we „wspólnym zaopatrzeniu” 

(Efezjan 4:16). 

 

2. Kwestie „Milczenia/Nauczania” – „Władzy” 
 

a. 1 Koryntian 11:1 i następne
19

 
 

1 Koryntian rozdział 11 jest kluczowym tekstem w kwestii roli kobiet w Kościele. Nikt 

temu nie zaprzecza! W podobny sposób nikt nie zaprzecza, że 1 Koryntian rozdział 11, 

sprawia trudności interpretacyjne. Należy wystrzegać się wszystkich, którzy dogmatycznie 

twierdzą, że mają „poufne” informacje o tym fragmencie. Najlepsi uczeni i komentatorzy 

zmagali się z tym fragmentem – a przynajmniej z jego częściami – przez prawie 2000 lat i jest 

co najmniej aroganckim ze strony danej osoby twierdzenie, że on czy ona posiedli teraz 

objawienie na ten temat. 

 

W gąszczu dzieł poświęconych temu fragmentowi jednak można stwierdzić, że pojawiło 

się sporo zamieszania skierowanego do ogółu czytelników. Wszystko, począwszy od 

absolutnej męskiej wyższości i żeńskiej bezwartościowości (jak interpretowali to niektórzy 

wcześni ojcowie Kościoła), po sugestię odrzucenia całego rozdziału jako żałosnego przykładu 

własnego androcentryzmu Pawła, którego on sam nie był w pełni świadomy
20

. Obu tych 

skrajności należy oczywiście unikać, przede wszystkim dlatego, że sam tekst, gdy jest 

studiowany w świetle bezpośredniego kontekstu oraz nauczania Pisma Świętego jako całości, 

po prostu nie może ich wspierać. 

 

                                                 
19

 Zobacz moje opracowanie zatytułowane: „Shall I Remove My Kippah: A Messianic Intepretation of 1 Cor 

11”, które jest dostępne na http://www.torahresource.com. 
20

 Jak zasugerował Belzikian w 1986 roku na krajowym spotkaniu ETS w Atlancie. 
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Ale czego naucza nas tutaj Paweł? Po pierwsze, spójrzmy na bezpośredni kontekst. 

Pierwszy List do Koryntian został napisany, aby pouczyć zgromadzenie, które z jednej strony 

czyniło rzeczy godne pochwały, ale z drugiej również pozwalało elementom pychy i grzechu, 

aby zagościły w zgromadzeniu. Pewne rozłamy miały miejsce, które w przypadku 

zlekceważenia, mogły spowodować znaczne uszkodzenie ciała. Paweł odnosi się właśnie do 

tych kwestii praktycznego życia w społeczności, uświęconego życia i porządku w 

Zgromadzeniu Mesjańskim. 

 

W części bezpośrednio poprzedzającej rozdział 11, Paweł zajmuje się fizyczną relacją w 

małżeństwie (rozdział 7), ślubem córki-dziewicy (rozdział 7), wolnością od ludzkich nakazów 

– halachy w kwestii kaszrutu (rozdział 8), prawem do wspierania przywódców w 

Zgromadzeniu Mesjańskim, jak również ich wolnością w nie przyjmowaniu wsparcia 

finansowego (rozdział 9), jednością ciała wyrażoną w Sederze Paschalnym (rozdział 10) i 

zaleceniem, aby nie obrażać siebie nawzajem w sprawowaniu wolności jednostki (rozdział 

10). We wszystkich tych przypadkach, Paweł wskazał siebie jako przykład tego, który 

dobrowolnie zrzeka się swoich praw, aby umożliwić ewangelii wolność dostępu do różnych 

grup (9:19 i następne; 10:23 i następne). 

 

Gdy rozdział 11 zaczyna się słowami: „Bądźcie naśladowcami moimi,” to 

najprawdopodobniej odnosi się do tego aspektu apostoła – gotowości porzucenia swojej 

wolności w pewnych obszarach różnic kulturowych dla dobra ewangelii. Paweł odczuwał 

wolność w przyjmowaniu różnych osądów dotyczących kaszrutu halachicznego (zawsze 

oczywiście o ile pokrywało się to z podstawową halachą Tory), ale był ostrożny w kwestii 

swoich nawyków żywieniowych w przypadku tych, którzy w swoim sumieniu nie byli tak 

wolni jak on był (10:23-33; szczególnie 32-33). Taki początek sprawia, że jest się czujnym na 

fakt, iż Paweł zbliża się do tematu, co do którego istniał spór o podstawę wykładni, jedna z 

tych interpretacji (i z pewnością ujęto tutaj kwestie kulturowe), co do których musiał być 

ostrożny, aby nie obrazić członków o innych przekonaniach. Przecież społeczność apostolska 

była czymś nowym w tym kontekście: była to żydowska wspólnota, w której nie-Żydom dano 

pełny wstęp i równy status. Podczas, gdy wszyscy wiedli życie zgodne z Torą, wiele, wiele 

tradycji halachy, które były pozabiblijne, pod wieloma względami stały się znakiem 

rozpoznawczym różnych nurtów judaizmu z czasów Pawła. Włączanie do wspólnoty 

członków, którzy nie tylko nie żyli zgodnie z przepisami rabinicznej halachy, ale co więcej, 

nie mieli pojęcia, że taka halacha kiedykolwiek istniała, bez wątpienia powodowało wiele 

sytuacji, które wymagały sporo „wyrozumiałości” po każdej ze stron. 

 

Elementy kulturowe przedstawione przez Pawła w tej części, mają związek ze sposobem, 

w jaki ludzie byli ubrani, gdy gromadzili się na modlitwę. Fakt, że zarówno poprzedzający 

kontekst i następujący po naszym rozdziale dotyczą sposobu w jaki mesjańska społeczność 

celebrowała Seder Paschalny, jest dowodem na to, że kwestia, której dotyka tutaj Paweł jest 

przewidziana jako mająca miejsce podczas zgromadzeń mesjańskich wierzących, gdy razem 

świętowali i modlili się. Kwestia ubioru, jak to było w przypadku wielu innych aspektów 

wspólnoty wierzących, była przedmiotem zainteresowania Pawła tylko w tym zakresie, gdy 

(1) miała wpływ na innych wierzących w ich naśladowaniu Mesjasza i (2) co przekazywała o 

Mesjaszu jako Głowie Kehilah. Prawdopodobnie nic nie było ważniejsze dla apostoła przy 

omawianiu apostolskiego zgromadzenia mesjańskiego, niż absolutne zwierzchnictwo 

Mesjasza. Dlatego wszystko, co mogło powodować „mieszane przesłanie” w sprawie Jego 

suwerennego panowania nad Mesjańskim Zgromadzeniem, wymagało zmiany. 
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Kwestia długości włosów w żydowskiej społeczności miała znaczenie. Długie włosy u 

mężczyzny sygnalizowały ślub Nazyrejczyka. Poza tym konkretnym przypadkiem, było to nie 

na miejscu w I wieku n.e. Co więcej, w kulturze rzymskiej i greckiej, długie włosy u 

mężczyzny były powszechną oznaką homoseksualizmu. Wiemy, że Paweł nie mógłby 

zakazać mężczyźnie przykrywania głowy tkaniną czy kapeluszem, ponieważ tałes był 

powszechny w jego czasach
21

, a każdy kapłan, który służył w Świątyni nakładał turban czy 

zawój (Exodus 28:4 i następne). 

 

Wobec kobiety, żydowskie prawo wymagało, aby miała włosy upięte na głowie, ponieważ 

długie, swobodnie spływające włosy były uważane za niezwykle zmysłowe. Rzeczywiście w 

niektórych dziełach włosy, które były „rozpuszczone”, zostały przyrównane do nagości. 

Miszna mówi, że mężczyzna mógłby się rozwieść ze swoją żoną i nie zwracać jej posagu, 

gdyby przekroczyła ona zarówno Torę Mojżesza, jak i obyczaj żydowski. W ramach 

żydowskiego obyczaju włączane jest następujące zachowanie: „Jeśli ona wyjdzie z 

rozpuszczonymi włosami, albo jeśli będzie się kręcić po ulicy, albo podtrzymywać rozmowę 

ze wszystkimi mężczyznami”
22

. Talmud
23

 odnotowuje wyznanie pobożnej matki, której 

dwóch synów sprawowało funkcję arcykapłanów, która mówi, że pomyślność jej synów była 

wynikiem jej pobożności, potwierdzonej przez fakt, że: „W ciągu dni mojego życia, belki 

mojego domu nie widziały warkoczy moich włosów”. To odpowiada rabinicznej chęci 

stawiania „murów”, aby strzec micwot: jeżeli halacha zabrania wychodzenia z domu z 

rozpuszczonymi włosami, bezpieczniej jest wykonać dodatkowy krok i nigdy nie rozpuszczać 

włosów, nawet w domu. Najwyraźniej było to zwyczajem dla niektórych żydowskich kobiet. 

Tak więc, zgodnie z prawem żydowskim, nie widywano kobiety w miejscu publicznym z 

krótkimi włosami. Mogła je mieć zaplecione i spięte na głowie lub przykryć głowę tak, aby 

nie było widać włosów. Miało to zastosowanie również podczas modlitwy, choć nie jako 

oznakę jej poddania Mojżeszowi i Torze, ale raczej trzymanie jej z dala od bycia zmysłową, 

rozpraszając uwagę w miejscu modlitwy. 

 

Tyle o żydowskich obyczajach, ale co z greckimi i rzymskimi? Co ciekawe, niektóre z 

nich są podobne. Dla Greczynki czy Rzymianki, zwłaszcza bogatej, posiadanie długich 

włosów uznawane było za eleganckie. Działo się tak, ponieważ długie włosy uważano za 

zmysłowe, ale również dlatego, że było zwyczajem bogatych heterai (uznane prostytutki, 

które uważano za wysoce kulturalne) wplatanie złota i pereł w swoje włosy jako sposób na 

pokazanie swojego bogactwa. Zwyczaj ten zaczął być naśladowany ogólnie przez kobiety, jak 

można by oczekiwać tego w kulturze, w której mężczyźni poświęcali stałą uwagę takim 

stylom. Napomnienia Piotra (1 Piotra 3:3) i Pawła (1 Tymoteusza 2:9) są bez wątpienia 

kierowane szczególnie pod adresem tego obyczaju, ponieważ przesłanie przekazywane 

poprzez naśladowanie heterai było całkowicie przeciwne sercu mesjańskiej społeczności, 

jako zgromadzeniu uświęconych ludzi żyjących w świętej wspólnocie. 

                                                 
21

 Bristow, s. 79. Źródła rabiniczne wskazują, że mężczyzna powinien mieć zakrytą głowę podczas modlitwy, 

jako pokazanie jego miejsca podporządkowania Mojżeszowi, który zakrył swoją głowę (i twarz), gdy schodził 

z Góry Synaj (por. Midrasz Rabbah Leviticus 23.6). Yanin zasugerował, że okrycia znalezione w Jaskini 

Listów mogły być używane jako okrycie modlitewne lub jako tałes (Y. Yadin, The Finds from the Bar Kokhba 

Period in the Cave of the Letters (Jerozolima, 1963), s. 223). W czasach Miszny powszechne było noszenie 

tałesu lub szala modlitewnego, zarówno w domu, jak i w miejscach publicznych. (Dzisiaj nadal praktykowane 

przez ortodoksyjnych Żydów). Tak więc, Żyd z nakrytą głową podczas modlitwy, pokazywał swoje poddanie 

Torze i Mojżeszowi, jako pośrednikowi, przez którego oddawał chwałę Bogu. Czy tałes (szal modlitewny) był 

powszechnym elementem używanym podczas modlitw w czasach przed zniszczeniem świątyni, jest wciąż 

przedmiotem dyskusji. 
22

 m.Ketubot 7.6. 
23

 b.Yoma 47a. 
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Podobnie, zarówno żydowskim, jak i pogańskim obyczajem pierwszego wieku było to, że 

pospolite prostytutki (niewykształcone kobiety, które uprawiały nierząd z własnej inicjatywy i 

nie były wyszkolone w szkołach heterai) nosiły bardzo krótkie włosy. W Rzymie było prawo, 

że prostytutki (czy pospolite czy heterai) farbowały włosy na żółto, i z czasem ten zwyczaj 

stał się powszechny nawet wśród zamężnych kobiet, gdzie rozjaśnianie włosów wodą tlenioną 

czy noszenie blond peruk stało się modą. 

 

Gdy powrócimy do 1 Koryntian rozdział 11 i przeczytamy fragment z jego krótkim tłem 

historycznym to możemy zrozumieć po pierwsze, dlaczego istniał problem, i po drugie, 

dlaczego Paweł odczuwał potrzebę poruszenia go w swoim liście. 

 

Po pierwsze, w zgromadzeniu składającym się zarówno z Żydów jak i pogan, należy 

zrozumieć jak mogło dojść do zamieszania w tej kwestii. Żydowski mężczyzna, który 

spoglądał na pogańską kobietę modlącą się z rozpuszczonymi włosami (długimi, luźno 

opadającymi) uznałby ją natychmiast za lekceważącą przestrogi o zmysłowości. Poganin, 

który zobaczył Żydówkę ze splecionymi włosami, mógł się zastanawiać, dlaczego naśladuje 

styl heterai, jeśli w rzeczywistości szczerze zamierza wielbić Boga. Kobieta w zgromadzeniu, 

która została wybawiona z prostytucji (i jeśli przyjaźń Mesjasza z prostytutkami jest 

wskazaniem jakiegoś wzorca, to musimy założyć, że wiele z nich odnalazło swoją drogę do 

Mesjańskiego Zgromadzenia, gdy dobra nowina ewangelii uwolniła je z ich życia w niewoli 

grzechu!) i miała ogoloną głowę, to była traktowana jako ohydna i pozbawiona szacunku 

przez wszystkich. 

 

Jak to często bywa, Paweł przebija się przez tę gmatwaninę kulturowych nakazów i 

zakazów, i przechodzi do sedna sprawy: największe znaczenie ma to, co nasza fryzura mówi 

o Mesjaszu oraz naszej relacji z Nim. Ogólne przesłanie jest następujące: musimy 

przekazywać innym, czy to przez nasze słowa, czyny, a nawet jak nosimy nasze włosy, że 

jesteśmy w pełnym zadowolenia poddaniu władzom, które Bóg umieścił nad nami. Zobaczmy 

jak ten temat jest opracowany w naszym tekście. 

 

w. 3 Paweł rozpoczyna poprzez poparcie sposobu, w jaki Bóg ustanowił władzę w 

wierzącej społeczności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 4 

 

Ponieważ słowa oznaczające „mężczyzna” i „kobieta” są takie same jak „mąż” i „żona”, 

trudno jest czasami rozpoznać dokładnie jak je przetłumaczyć. Jednakże struktura władzy, 

którą ustanowił Bóg jest definitywnie w kontekście ustanowionych instytucji, tj. małżeństwa, 

rodziny, wspólnoty wierzących, rządu, itp., a więc to, co Paweł mówi w tym kontekście 

najprawdopodobniej ogranicza się do relacji męża i żony. 
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w. 4 Po określeniu struktury władzy zarówno w społeczności wiary jak i małżeństwie 

(mąż – żona), Paweł kontynuuje pokazując, jak fryzura kulturowo komunikuje 

stosunek danej osoby do tej władzy. 

 

„Każdy mężczyzna, który ma (coś) opadającego z jego głowy (wyrażenie, które tutaj 

oznacza długie włosy) modląc się czy prorokując hańbi swoją głowę”. 

 

Pytanie:  Kto jest głową mężczyzny? 

Odpowiedź: Mesjasz jest głową mężczyzny (tzn. każdy mąż odpowiada przed 

Mesjaszem, jeśli nie wypełnia roli męża). 

Pytanie:  W jaki sposób hańbi swoją głowę mając włosy opadające z głowy? 

Odpowiedź:  Z wyjątkiem mężczyzny, który uczestniczy w ślubach Nazyrejczyka, 

długie włosy były oznaką homoseksualizmu. 

 

w. 5 Ale każda kobieta (żona) modląc się lub prorokując, która nie ma nic opada-

jącego z jej głowy (wyrażenie oznaczające długie włosy) hańbi swoją głowę; 

bo jest to tak samo jakby miała ogoloną głowę. 

 

Pytanie:  Kto jest głową kobiety (żony)? 

Odpowiedź:  Jej mąż. 

Pytanie:   W jaki sposób ona hańbi swoją głowę nie mając nic opadającego (tzn. 

długich włosów) z jej (fizycznej) głowy podczas modlitwy? 

Odpowiedź:  Jej wygląd jest taki, jak prostytutek z pierwszego wieku, które 

charakteryzowały się ogolonymi głowami lub krótkimi włosami. 

 

w. 6 Ten werset jest poparciem dla wniosku z wersetu 5. Jeśli kobieta zamierza 

wyglądać bardzo zmysłowo (poprzez obcięcie włosów lub bardzo krótką 

fryzurę), to może równie dobrze posunąć się dalej i wyglądać jak prostytutka 

zupełnie goląc swoje włosy. Oznacza to, że jeśli zmysłowość jest tym, do 

czego dążysz, to niewielka jej miara jest tak samo zła jak jej ogrom. W 

żydowskiej kulturze, długie kobiece włosy (czy to rozpuszczone czy zaplecione 

na głowie) były oznaką skromności. Tak więc kobiety, które zostały uznane za 

nierządnice, były golone jako przedmiot hańby. Należy również zauważyć, że 

w rytuale podejrzenia żony (Numeri rozdział 5), kobieta rozwiązuje swoje 

włosy (rozpuszcza) jako część ceremonii. Włosy musiały mieć jakieś znaczenie 

w całej sprawie skromności i kwestiach moralnych. 

 

w. 7 Ale to nie jest właściwe. Żona, szczególnie żona przestrzegająca Tory, 

najwyraźniej chce okazać swoją miłość i poddanie swojej głowie, to jest 

swojemu mężowi. Jej pragnieniem jest oddanie mu czci i chwały. Ta idea 

oddawania chwały jest tutaj podstawowym tematem Pawła. To dlatego w 

wersecie 3 wymienia rzeczy w określonej kolejności: Mesjasz jest Głową 

mężczyzny, mężczyzna jest głową kobiety, Bóg jest Głową Mesjasza. 

 

Musimy oprzeć się pokusie, aby nadać temu wersetowi interpretację, która traktuje go 

jako opowiadającego całą historię. To znaczy, kiedy jest powiedziane, że mężczyzna jest 

„obrazem i chwałą Boga”, to nie wskazuje to, że kobieta nie została również stworzona na 

obraz Boga – Genesis 1:26 dowodzi tego jednoznacznie. Podobnie, gdy werset mówi, że żona 

jest chwałą męża, to nie należy rozumieć, że jedynym celem, który żona ma w życiu jest 
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oddawanie chwały swojemu mężowi (choć z pewnością wszystko co czyni jako dla Pana, 

przyniesie chwałę jej mężowi). 

 

Werset 7 składa się z dwóch wyrażeń: 

 

1. „Z jednej strony mężczyzna nie powinien mieć długich włosów opadających z jego 

głowy, będąc obrazem i chwałą Boga, 

 

2. Odpowiednio do tego, chwałą mężczyzny jest jego żona”. 

 

 W pierwszym wyrażeniu, należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: 

 

1. Paweł ma na myśli Genesis rozdział 1 i 2. Zastępuje „podobieństwo” „chwałą” w 

zdaniu z Genesis 1:26, aczkolwiek, ponieważ jego głównym tematem w tym rozdziale 

jest sprawa oddawania czci (prawidłowa postawa wobec władzy danej przez Boga), 

Adam, gdy został stworzony jako pierwszy, oddał cześć Bogu jako korona Jego 

stworzenia (pamiętajmy, że stworzenie człowieka w Genesis rozdział 1 jest 

postrzegane jako punkt kulminacyjny). Pod względem struktury władzy we 

wspólnocie wierzących, człowiek (mężczyzna) ma podjąć autorytatywną pozycję 

zwierzchnictwa ze wszystkim, co to za sobą pociąga (ofiary, oddawanie samego siebie 

tak, jak Mesjasz jest Głową Zgromadzenia Mesjańskiego), 

 

2. Mężczyzna modlący się z długimi włosami wysyła mieszane sygnały: z wyjątkiem 

tego, który jest w trakcie ślubu Nazyreatu (a będzie rozpoznawany w społeczności, 

ponieważ nie będzie spożywał ani pił niczego z owocu winorośli), długie włosy u 

mężczyzny sygnalizowałyby życie w nierządzie. Ale jeśli modlitwa w zgromadzeniu 

ma świadczyć o poddaniu się Mesjaszowi i Ojcu, wtedy najwyraźniej istnieje konflikt. 

 

W odniesieniu do drugiego wyrażenia: 

 

1. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zobaczenie tutaj relacji małżeńskiej 

(pamiętajmy, te słowa można tłumaczyć jako: „mężczyzna/mąż, kobieta/żona”), 

 

2. Ponownie, w kontekście historii z Genesis, kobieta staje się chwałą mężczyzny, 

ponieważ tylko w niej on odnajduje cel swojego stworzenia, tj. aby ukazywać obraz 

Boga. Adam jest uszczęśliwiony, gdy widzi Chawę, bo w końcu ma kogoś, kto jest 

jemu podobny. Raduje się (odbiera chwałę) z faktu, że ona została tak stworzona, aby 

była jemu podobna, w taki sam sposób w jaki on został stworzony, aby być podobny 

Bogu (tj. na Jego obraz). Tak więc, gdy Paweł określa tutaj żonę jako chwałę męża, to 

uwypukla zasadniczą równość w wartości stworzenia, i z pewnością jest to sprzeczne 

z kulturą jego czasów, 

 

3. Wersety 8 i 9 dowodzą tego samego punktu: kobieta jest chwałą mężczyzny, 

ponieważ została stworzona, aby uzupełnić to, czego brakowało w nim. Odwrotna 

[teza] nie jest prawdziwa. Mężczyzna nie został stworzony, aby wypełnić braki lub 

wady kobiety. 

 

w. 10 W związku z tym, kobieta powinna mieć władzę na swojej głowie ze względu 

na anioły. 
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Ten werset spowodował wiele (jeśli nie większość) prawdziwego zamieszania. Należy 

zauważyć, co następuje: 

 

1. Jest to typ wersetu – konkluzji, stwierdzającego założenie argumentacji apostoła. To 

w zasadzie mówi: „Na podstawie tego, co właśnie zostało stwierdzone, jest 

oczywistym, że kobieta powinna mieć władzę na swojej głowie”, 

 

2. Wiele tłumaczeń zawiera słowo „znak” [BW oznaka]. Grecki tekst dosłownie mówi, 

że kobieta „powinna mieć na głowie władzę”. Czym jest ta władza? Najbardziej 

prawdopodobne wydaje się, że ta władza przebrzmiewa w 1 Koryntian rozdział 7, 

gdzie żonie jest dana władza nad mężem w relacji cielesnej w małżeństwie. Ale jak 

byłoby to widoczne w sposobie w jaki żona modli się i prorokuje? Ponownie, 

wkraczają tutaj aspekty kulturowe. Kobieta, która modliła się mając długie włosy 

komunikowała, że ona, podobnie jak jej mąż, była poddana władzy męża. Kobieta 

modląca się z krótkimi włosami lub z ogoloną głową (a więc wyglądając jak 

prostytutka), wysyłałaby mieszane sygnały: jest ona poddana swojemu mężowi czy 

nie? Tak więc, kiedy przystraja się w ten sposób, że każdy wie, iż jest zamężna (długie 

włosy), to również komunikuje, że jest tą, która ma władzę nad swoim mężem jak 

pokazano w 1 Koryntian rozdział 7. Po prostu, kiedy ona oddaje cześć, wszystko 

powinno uznawać poprzez jej styl uczesania, że przyłączyła się do swojego męża w 

poddaniu się jego zwierzchnictwu, i że jako połączeni ona uznaje władzę w 

Zgromadzeniu Mesjańskim, jak również w swoim małżeństwie. 

 

Co z kwestią wyrażenia „ze względu na aniołów”? Zaoferowano wiele interpretacji: 

 

a. W średniowieczu uważano, że anioły mogły odczuwać pokusę zmysłowości (por. 

Genesis rozdział 6), gdy zobaczyły kobietę z krótkimi włosami, dlatego one miały je 

zakrywać, 

 

b. Wielu odnosi to do przedstawicielstwa aniołów w nadawaniu Tory (Dzieje 

Apostolskie 7:53; Galacjan 3:19). Ponieważ Tora została przekazana za 

pośrednictwem aniołów, to zgodnie z rabiniczną interpretacją, pokazało to hierarchię 

w niebie jako wzorzec dla świata. Zatem najpierw jest Bóg, potem aniołowie, potem 

człowiek (mężczyzna), potem kobieta i na końcu wszelkie stworzenie. Dla kobiety 

modlenie się, jak gdyby była niepoddana mężczyźnie, byłoby naruszeniem łańcucha 

dowodzenia ustanowionego przez Boga, 

 

c. Inni powiązali to z ukazaniem się aniołów kobietom po zmartwychwstaniu
24

. Tak 

więc, ponieważ aniołowie rozmawiali z kobietami na temat zmartwychwstałego 

Mesjasza, „ze względu na aniołów” oznacza dodatkowy dowód, że kobiety mają 

władzę na swoich głowach, 

 

d. Chciałbym zaproponować dodatkowe wyjaśnienie. 1 Piotra 1:10 i następne, oznacza, 

że aniołowie bardzo pragną zobaczyć, w jaki sposób zbawienie zapowiedziane przez 

proroków w Tanach wydarzy się w Zgromadzeniu Mesjańskim. W podobny sposób 

Paweł wskazuje w Efezjan 3:10, że „władze i zwierzchności” w okręgach niebieskich 

poznają plan Boży nie przez bezpośrednie objawienie od Niego, ale obserwując 

Zgromadzenie Mesjańskie! Tak więc jest możliwe, że Paweł dodając wyrażenie „ze 
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 Bristow, do 1 Koryntian 11:10. 



34  Rola kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim 

względu na aniołów” zamierza nam dać do zrozumienia, że przesłanie czyjegoś ubioru 

jest lekcją nie tylko dla samego zgromadzenia, ale również dla zastępów niebieskich. 

Sądzę, że jest to co najmniej możliwe. 

 

w. 11-12 Te dwa wersety czynią oczywistym, że Paweł nie zamierzał nauczać o 

pośledniejszej pozycji kobiet w społeczności wierzących, ani też, pod żadnym 

względem, nie uważał ich jako tych o mniejszej wartości. Ani mężczyzna 

(mąż) ani kobieta (żona) nie jest niezależna, i dlatego to nie powinno tak 

funkcjonować. Po raz kolejny Paweł powraca do stworzenia jako dowodu na 

to. Kobieta pierwotnie pochodzi od mężczyzny (Chawa została ukształtowana 

z żebra Adama), ale wszyscy mężczyźni narodzili się z kobiety. Jest zatem 

istotna równość pod względem pochodzenia. Ostatnie wyrażenie wersetu 12 

pokazuje to: „ a wszystko jest z Boga”. Nie ma więc miejsca na chlubienie się 

czy stawianie siebie jako pana nad innymi. Każdy musi funkcjonować w 

obrębie struktury władzy danej przez Boga i własna funkcja w ramach tej 

struktury powinna dowodzić serca gotowego do oddania chwały Bogu. 

 

w. 13 Paweł rozpoczyna swoje wnioski końcowe, ale podaje dodatkowe nauczanie. 

Wydaje się, że instruuje zgromadzenie, aby przyjęło halachę, że kobiety 

powinny mieć długie włosy, ale żydowska część kongregacji powinna 

zrozumieć, iż posiadanie długich włosów (swobodnie spływających, a nie 

zaplecionych na głowie) jest do przyjęcia. Jeśli Żydówki chciały zaplatać 

swoje długie włosy, było to w porządku, ale należało zostawić nieco swobody, 

aby pozwolić nie-Żydówkom nosić niezaplecione włosy. W każdym razie, 

długie włosy kobiety sygnalizowały w obydwu kulturach, że była ona 

zamężna i że uznawała swoją pozycję poddania wobec męża. 

 

W istocie, tradycja przykrywania swoich włosów (powszechna w niektórych żydowskich 

społecznościach), nie była wymagana wobec wszystkich (choć dozwolona dla tych, którzy 

chcieli naśladować ten zwyczaj), bo Paweł sugeruje, że długie kobiece włosy stanowią same 

w sobie przykrycie. 

 

Co więcej, z wersetu 15 jasno wynika, że długie kobiece włosy (w tej szczególnej 

kulturze) zostały dane jako jej „chwała” [BT chluba] (co mogło również oznaczać „piękno” 

czy „cześć”). Oznacza to, że one czyniły ją wyraźnie „kobiecą”, i było to postrzegane jako 

bardzo pociągające. W tym znaczeniu, ponieważ było to oznaką jej kobiecości, 

funkcjonowało to jako substytut okrywającego ubrania. Greckie słowo ἀντὶ (anti) w 

wyrażeniu „włosy są jej dane jako okrycie” oznacza „w miejsce” lub „zamiast”, dając „włosy 

są jej dane zamiast okrycia”. 

 

Wydaje się, że Paweł prosił naród żydowski, aby akceptował kobietę, która przyszła do 

zgromadzenia z długimi, rozpuszczonymi włosami, coś bez wątpienia bardzo powszechnego 

wśród wierzących z pogan, ponieważ z jej punktu widzenia okazywała (w sferze jej kultury), 

że jest żoną, a nie rozwiązłą kobietą (jak sugerowałaby to ogolona głowa czy zaplecione, 

kolorowe włosy heterai). 

 

Dalsza uwaga do wersetu 14: słowo „natura” to φύσις (fusis) i oznacza „to, co występuje 

regularnie” lub „to, co jest dawnym zwyczajem”. Szczerze, jeśli „natura” tutaj miała oznaczać 

„naturalny”, czy „kreacjonistyczny” porządek, nie byłoby sensu w tym retorycznym pytaniu, 

ponieważ porządek stworzenia nie naucza, że mężczyzna powinien mieć krótkie włosy. 



Rola kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim  35 

Wskazuje to jednoznacznie na fakt, że Paweł mówi tutaj w kontekście kulturowym, ponieważ 

kultura rzymska zaiste mówiła, iż mężczyźni powinni mieć krótkie włosy. Owidiusz, rzymski 

poeta (43 r. p.n.e. – 17 r. n.e.) napisał w swoim traktacie Sztuka kochania: „Nie pozwól, aby 

twoje włosy rosły długie, a kiedy odwiedzasz fryzjera, bądź stałym klientem tylko 

najlepszego. Nie pozwól mu szarpać swojej brody”
25

. 

 

Następnie, z kulturowego punktu widzenia, Paweł prosił wierzących pełnych bojaźni 

Bożej, aby byli świadomi tego, w jaki sposób ich żydowscy bracia i siostry będą patrzeć na 

ich ubrania oraz sposób uczesania, i wymagał tego samego zrozumienia wobec żydowskiego 

punktu widzenia. Wydaje się, że on pertraktuje o nieco poluzowania z obydwu stron tak, aby 

bezpośrednie zwierzchnictwo Mesjasza było głównym skupieniem uwagi, a potem władza, 

którą umieścił w Zgromadzeniu Mesjańskim. 

 

Końcowa uwaga: tego fragmentu nie należy brać do określania halachy jak kobiety 

powinny czesać swoje włosy! W naszej obecnej kulturze, krótkie włosy nie są powszechną 

cechą prostytutek. W rzeczywistości, długie, rozpuszczone włosy są uważane w naszej 

kulturze za bardziej zmysłowe niż włosy krótkie. Ponadto, zaplatanie włosów również nie jest 

uważane za rozwiązłość. Zatem ten fragment nie powinien być używany do określenia jak 

pobożne kobiety powinny nosić swoje włosy w Zgromadzeniu Mesjańskim, ale raczej 

powinien funkcjonować dla podkreślenia potrzeby demonstrowania poddania władzom 

danym przez Boga. Jeśli jakiekolwiek kulturowe elementy mogą sygnalizować poddanie z 

jednej strony, to należy tego przestrzegać. I z drugiej strony, gdy jakiekolwiek rzeczy są 

oznakami buntu w naszej kulturze, to należy tego unikać. 

 

b. 1 Koryntian 14:27 i następne 
 

Po przestudiowaniu 1 Koryntian rozdział 11, mogliśmy zobaczyć, że: 

 

1. Paweł chciał, aby kobiety funkcjonowały w swoich poszczególnych rolach w ramach 

struktury władzy z Mesjaszem jako Głową, 

 

2. Kobiety i mężczyźni mieli obowiązek pokazywać w swojej działalności w 

zgromadzonym ciele, sposób w jaki razem funkcjonują, nie jako niezależne jednostki, 

ale jako ludzie prawdziwie zależni od siebie nawzajem, 

 

3. Zakłada się, że kobiety będą modlić się i prorokować podczas zgromadzenia. 

 

W związku z tym, napotykamy na pewną trudność, gdy w 1 Koryntian 14:34 ten sam apostoł 

pisze: 

 

„Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić; lecz 

niech będą poddane, jak i zakon mówi”. 

 

W podobny sposób Paweł nakazuje kobietom być cicho w Zgromadzeniu Mesjańskim w 1 

Tymoteusza rozdział 2 (który będziemy studiowali jako następny). 
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 Cytat z Bristowa, s. 81. 
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Co mamy o tym myśleć? Czy apostoł zaprzecza sam sobie? Czy cisza [milczenie] oznacza 

milczenie [ciszę]? Jeśli kobietom nie wolno mówić, to jak spełnią nakaz Pawła w Efezjan 

5:19, aby „rozmawiać ze sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne”? 

 

Pewne wstępne kwestie interpretacji 

 

1. Jedną z najważniejszych zasad interpretacji Biblii jest porównywanie Pisma z 

Pismem. Nie każdy fragment sam się interpretuje. Całość Pisma Świętego musi rzucić 

światło na poszczególne części. Jest to prawdą szczególnie wtedy, gdy wydaje się, że 

jeden fragment przeczy innemu (jak to ma miejsce w naszym niniejszym tekście), 

 

2. Słowa czerpią swoje znaczenie z kontekstu, w którym występują. Musimy zatem 

pozwolić, aby zamierzone przez autora znaczenie użytego słowa zostało wyłonione z 

kontekstu. Kiedy Paweł użył słowa „milczenie” (greckie σιγάω, sigaó i pochodne), 

co miał na myśli? „Po cichu”, „kilka słów” czy może miał na myśli „milczenie”, tj. 

całkowity brak mówienia czy korzystania z głosu? Musimy pozwolić, aby kontekst w 

którym pojawia się słowo, dostarczył jego prawidłowego znaczenia i tym samym jego 

właściwe stosowanie do ogólnego pytania na temat roli kobiet w Zgromadzeniu 

Mesjańskim. 

 

Sam fragment – 1 Koryntian 14:26-35 

 

Dogłębne studium tego tekstu jest poza zakresem tego artykułu, ale chcę przyjrzeć się 

kilku ważnym aspektom tego najistotniejszego tekstu, gdy skupiamy się na roli kobiet w 

Mesjańskim Zgromadzeniu. 

 

Po pierwsze, jak wspomniano powyżej, mamy do czynienia z czymś, co wydaje się być 

bardzo wyraźną sprzecznością w liście Pawła. Zaledwie trzy rozdziały wcześniej pisze on 

instrukcje o tym, jak kobiety mają się modlić i prorokować (tj. z długimi włosami jako znaku 

ich poddania swoim mężom), podczas, gdy tutaj wydaje się, że żąda on, aby milczały. 

Wierząc, że Słowo Boże nie jest wewnętrznie sprzeczne, musimy jak najszybciej poszukać 

rozwiązania tej pozornej rozbieżności. 

 

Słowo użyte w 34 wersecie na określenie „niech milczą” (σιγάω, sigaó) oznacza 

dokładnie to – „cisza”! To znaczy, całkowitą ciszę – nie mówienie, żadnej werbalnej 

komunikacji. Spośród tych, którzy starają się nauczać, że ten fragment zakazuje kobietom 

mówić w Zgromadzeniu Mesjańskim, nigdy nie widziałem, aby pozwolili na jasne 

wyjaśnienie tego słowa „cisza”. Oznacza to, że gdy ktoś uważa na podstawie tego słowa, że 

kobieta nie może mówić w zgromadzeniu, musi również zakazać jej modlenia się, 

prorokowania, śpiewu, zadawania pytań czy jakiejkolwiek innej werbalnej komunikacji. Ale 

inne Pisma pozwalają kobietom modlić się, prorokować, rozmawiać jedne z drugimi i 

śpiewać. Zatem należy szukać innego wyjaśnienia. Sam fragment daje nam odpowiedź. 

 

w. 26 Główny sens tego wersetu jest zgodny z tym, czego naucza Paweł w całym 

tym fragmencie: „Cokolwiek czynicie w zgromadzeniu, powinno być 

czynione dla dobra całości, szczególnie ku zbudowaniu”. Najlepszym 

sposobem budowania siebie nawzajem jest to, aby panował porządek, który 

mówi o porządku w Bożym stworzeniu i zarządzaniu Jego królestwem. 

 



Rola kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim  37 

w. 27-28 W tych wersetach, Paweł podaje instrukcje tym, którzy będą budowali ciało 

poprzez korzystanie z daru języków. Niektórzy uważają, że jest to temat kilku 

następnych wersetów, ale wydaje się dość oczywiste, że Paweł przechodzi do 

kwestii służby proroczej. 

 

w. 29 W tym wersecie, Paweł odnosi się do posługi proroczej w zgromadzeniu. Ten 

werset jest kluczowy dla zrozumienia struktury najbliższego fragmentu. 

Myślę, że jest to jasne, że dwie części tego wersetu nakreślają strukturę 

następnych wersetów. Może to być przedstawione w następującej formie 

graficznej: 

 

Prorocy niech mówią dwaj albo trzej A inni niech osądzają 
(poniższe wersety opisują, jak prorocy mają mówić) (poniższe wersety opisują, jak osądzić dane proroctwo) 

w. 30 Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących 

otrzymał objawienie, pierwszy niech 

milczy (sigaó); 

w. 34 Niech niewiasty na zgromadzeniach 

milczą (sigaó) 

w. 31 Możecie bowiem kolejno wszyscy 

prorokować, aby się wszyscy czegoś 

nauczyli i wszyscy zachęty doznali. 

bo nie pozwala się im mówić; 

w. 32 A duchy proroków są poddane pro-

rokom; 

lecz niech będą poddane, jak i zakon 

mówi. 

w. 33 Albowiem Bóg nie jest Bogiem nie-

porządku, ale pokoju. Jak we wszyst-

kich zborach świętych. 

w. 35 A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, 

niech pytają w domu swoich mężów, 

bo nie przystoi kobiecie w zborze 

mówić. 

 

Nie jest trudnym zauważenie, w jaki sposób jest zaprojektowana struktura. Pierwsza część 

wersetu 29 przekazuje prorokom instrukcje o przemawianiu. W drugiej części omówiono 

kwestię osądzania (dosłownie „przesiewania”) proroctw. Moja propozycja
26

 jest taka, aby 

wersety 30-33 nawiązywały do pierwszej części wskazówek Pawła w wersecie 29, to jest 

szczegółowych informacji na temat sposobu w jaki przemawiają prorocy, a wersety 34-35 

nakreślały dokładnie, w jaki sposób osąd miał być przekazywany na temat proroctw, gdy te 

były wygłaszane. 

 

Można teraz zrozumieć, jak „milczenie” jest interpretowane w tym o to schemacie. 

Kobiety mają pozostać absolutnie cicho, jeśli chodzi o osądzanie proroctw wygłaszanych 

przez mężczyzn proroków. Tak więc w skrócie to, co jest tutaj zakazane, to słowny osąd 

proroctwa przez kobiety w zgromadzeniu, praktyka, która mogła postawić je na pozycji nie 

uznanej władzy nad mężczyznami. 

 

Ktoś mógłby słusznie zapytać: „Dlaczego Paweł zabronił kobietom przekazywania osądu 

proroctw, które wygłaszali mężczyźni w zgromadzeniu? Najwyraźniej uważał, że kobiety 

posiadają zdolności intelektualne do przeprowadzenia krytycznej analizy tego aspektu życia 

społeczności”. 

 

Odpowiedź na to pytanie ponownie tkwi w kwestii władzy, zwierzchnictwa i ostatecznie, 

zwierzchnictwa Mesjasza nad Mesjańskim Zgromadzeniem. Sposób w jaki funkcjonuje 
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 Oparte na dwóch przekazach Wayne’a Grudema: The Gift of Prophecy in 1 Corinthians (University Press of 

America, 1982) i The Gift of Prophecy in the New Testament and Today, (Crossway Books, 1988). 
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zgromadzenie ma komunikować zwierzchnictwo Mesjasza. Można sobie wyobrazić, że Bóg 

w Swojej nieskończonej mądrości i mocy twórczej, mógł posłać Swoją córkę, a nie Swojego 

Syna. To znaczy, że z natury rzeczy nie ma nic gorszego w płci żeńskiej, co uniemożliwiłoby 

Bogu ujawnienie Mesjasza jako kobiety. Wszakże Mesjasz przyszedł w postaci człowieka 

(Filipian 2:5-8) i „kobieta” kwalifikuje się jako rodzaj ludzki zgodnie z Genesis rozdział 1. 

Ale faktem pozostaje, że posłał Swojego Syna, nie Swoją córkę, i z tego powodu porządek, 

który On ustanowił w Swoim Zgromadzeniu Mesjańskim jest taki, że Jego Syn jest Głową, a 

więc męska władza jest ustanowiona we wspólnocie wierzących przede wszystkim po to, aby 

świadczyć o zwierzchnictwie Mesjasza, Syna. Ponieważ Jeszua jest Głową zgromadzenia, 

męskie przywództwo na poziomie ludzkim pozostaje w zgodzie z ogólnym projektem. 

 

Służba prorocka w Pismach Apostolskich różna od tej w Tanach 

 

W Tanach, prorok jest rzecznikiem Boga. Bóg wkłada Swoje słowa w usta proroka i 

prorok przemawia do ludu. W związku z tym, należało go naśladować bez zastrzeżeń lub 

potępić jako fałszywego proroka (Deuteronomium 18:18-20; Numeri 22:38; Księga Ezechiela 

2:7; Księga Jeremiasza 1:9). Nieposłuszeństwo wobec proroka Bożego w Tanach było 

nieposłuszeństwem wobec Samego Boga (Deuteronomium 18:19; 1 Księga Samuela 8:7; 1 

Księga Królewska 20:36). 

 

Ponadto, prorocy są regularnie wspominani jako autorzy Tanach (Ewangelia Łukasza 

24:27). Ale kiedy nastała era apostolska, to żadna księga nie została napisana przez 

„proroka”. Ci „apostołowie” funkcjonowali w tym samym autorytatywnym charakterze jak 

prorocy w Tanach, jak chociażby wskazują Galacjan 1:8-9.11-12; 1 Koryntian 2:13; 2 

Koryntian 13:3; 1 Tesaloniczan 2:13; 4:8; 2 Piotra 3:2. Skąd ta zmiana w tytułach? 

Najbardziej oczywistą odpowiedzią jest to, że w greckiej kulturze pierwszego wieku, wiele 

tajemnych kultów miało swoich proroków, którzy przemawiali będąc w transie. Dosłowne 

znaczenie greckiego słowa prorok to: „Ten, który mówi w wyniku zewnętrznego, duchowego 

wpływu”. Nie jest to zła definicja, o ile ktoś jest w stanie rozróżniać duchy. Ale wydaje się, 

że to słowo popadło w niełaskę w społeczności wierzących, i słowo „apostoł” było używane 

na określenie tych, którzy posiadali najwyższy ziemski autorytet w Zgromadzeniu 

Mesjańskim. Paweł odróżnia swój autorytet jako apostoła w porównaniu ze słowami proroka-

rezydenta w Koryncie (1 Koryntian 14:37). Prorok może mieć swoje przemyślenia, ale słowa 

Pawła są „przykazaniem Pańskim”. 

 

Oczywiste jest, że w Zgromadzeniu Mesjańskim byli prorocy. Ci ludzie funkcjonowali, 

jak wskazuje greckie słowo, będąc pod wpływem zewnętrznego ducha, w tym przypadku, 

Ruach HaKodesz. Ale Pisma Apostolskie jasno mówią, że ci, którzy funkcjonowali w 

Zgromadzeniu Mesjańskim jako prorocy, czynili to nie jako władza, ale jako ci, których 

słowa należało osądzać czy przesiewać. 

 

Ci, którzy przemówili „przez Ruach” do Pawła w Dziejach Apostolskich 21:4, 

powiedzieli mu, aby nie szedł do Jerozolimy, ale on i tak poszedł. Czy Paweł nie posłuchałby 

głosu tego, który „przemawiał przez Ruach”, gdyby takie określenie dawało najwyższą 

władzę? Dwukrotnie w naszym obecnym tekście, jak i w 1 Tesaloniczan 5:20-21 Paweł 

napomina swoich czytelników, aby badali uważnie proroctwa – przesiali je i zachowali 

jedynie to, co jest dobre, odrzucając to, co złe. Tego nigdy nie powiedziano by o proroctwach 

z Tanachu, które należało przyjąć bez wahania jako Słowo samego Boga. 
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Czym jest zatem apostolskie proroctwo? Wydaje się – na podstawie 1 Koryntian rozdział 

14 – że apostolskie proroctwo wiąże się z wrażeniami, które danej osobie być może, zostały 

poddane do jego/jej umysłu przez Ruach podczas wspólnego zebrania w zgromadzonym 

ciele. Te wrażenia mogą odnosić się do Pisma Świętego odczytywanego lub nauczanego, lub 

do pewnych kwestii, które ogólnie wystąpiły w życiu wierzącej społeczności. Taka osoba 

następnie podzieliłaby się tym wrażeniem, nakłaniając zgromadzenie, aby słuchało i osądzało, 

co zostało powiedziane. Takie wrażenie można słusznie nazwać „objawieniem”, nawet tak, 

jak to słowo jest użyte w Rzymian 1:17-18. Należy jednak zwrócić uwagę, że: proroctwo 

pociąga za sobą dzielenie się odczuciami i myślami, które zostały podpowiedziane 

(podsunięte) do własnego serca lub umysłu, ale które nie zostały dane ciału jako: „Tak mówi 

Pan”. Z tego powodu, ponieważ autorytarna halacha przez którą należało zarządzać 

Zgromadzeniem Mesjańskim była tą podawaną przez apostołów w ich nauczaniach, to 

kobiety mogły prorokować i jeszcze nie być postrzegane jako działające na autorytarnej 

pozycji, czymś zarezerwowanym w zgromadzeniu dla mężczyzn. Ale i o to chodzi w naszym 

bezpośrednim tekście, publiczne osądzanie przez kobietę proroctwa jako błędnego, jako 

niegodnego przyjęcia przez zgromadzenie, było w rzeczywistości działaniem w autorytecie. 

Było to prawdą szczególnie, gdy kobieta miała kwestionować ważność proroctwa 

poczynionego przez mężczyznę. Co więcej, nawet zadawanie pytań prorokowi mogło 

prowadzić niektórych do wniosków, że kobieta nie zgadzała się, czy osądzała proroctwo. 

Dlatego, aby uniknąć nieporozumień w kwestii autorytetu, Paweł w tym tekście nakazuje 

kobietom, aby milczały w tej konkretnej dziedzinie osądzania proroctw. Jeśli miały pytania, 

mogły je zadawać w domu. 

 

Oczywiście nie oznacza to, że kobiety miały milczeć w każdym aspekcie życia w 

synagodze, ale to polecenie dotyczyło ich w takim samym stopniu jak wszystkich ludzi, aby 

milczeli, w wersecie 28 (w odniesieniu do mówienia językami) zakazuje im mówienia 

wszystkim na raz. Nie sugeruje to również, że kobiety nie mają zdolności intelektualnych, lub 

wykształcenia, aby odpowiednio oceniać proroctwa. Całym zagadnieniem jest władza – 

zwierzchnictwo Mesjasza nad Jego Mesjańskim Zgromadzeniem, rzeczywistość najlepiej 

zilustrowana w ustanowieniu męskiej władzy zarówno w Zgromadzeniu Mesjańskim jak i w 

domu. Paweł strzeże tej ilustracji nieustępliwie i należało unikać wszelkiego działania w 

lokalnym zgromadzeniu, które mogłoby to naruszyć. 

 

c. 1 Tymoteusza 2:8-15 
 

Nie jest przesadą powiedzenie, że 1 Tymoteusza 2:8-15 stanowi prawdopodobnie 

najczęściej dyskutowany fragment podczas studiowania roli kobiet w Zgromadzeniu 

Mesjańskim. Liczba artykułów i rozdziałów poświęconych temu ustępowi w ciągu ostatnich 

10. lat jest wręcz zdumiewająca! 

 

Nasza metoda badania tego fragmentu będzie następująca: 

 

1. Przyjrzenie się samemu tekstowi, jego strukturze, interpretacji i znaczeniu 

poszczególnych wyrażeń (słów), 

 

2. Podsumowanie ogólnej interpretacji tekstu w świetle naszego wcześniejszego studium 

na temat roli kobiet, 
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3. Omówienie apostolskiego zastosowania „nauczania” i „władzy” jako podstawy do 

formułowania praktycznych sposobów do naśladowania przesłania tekstu przez 

mężczyzn i kobiety w Zgromadzeniu Mesjańskim. 

 

Sam tekst (1 Tymoteusza 2:8-15) 
 

Rozdział rozpoczyna się napomnieniem przez Pawła, aby „modlić się za wszystkich 

ludzi”, by wspólnota wierząca mogła wieść życie „ciche i spokojne we wszelkiej pobożności i 

uczciwości”. 

 

Potem, kontynuuje w swoich nawołaniach skierowanych do Mesjańskiego Zgromadzenia 

w Efezie z dalszymi napomnieniami, nie tylko o osobistą modlitwę (w. 1), ale również 

publiczną modlitwę, to znaczy, modlitwę w trakcie uwielbienia (oddawania czci) zebranego 

ciała Mesjasza. Werset 8 rozpoczyna się usilną prośbą do mężczyzn (greckie άνήρ, anér = 

„mężczyzna” lub „mąż”), aby modlili się „na każdym miejscu” (najbardziej prawdopodobne 

„na każdym miejscu, gdzie gromadzi się mesjańska wspólnota”
27

). Sposób w jaki mężczyźni 

mieli się modlić było „wznosząc czyste ręce”, metaforyczny język na „z czystym lub 

nieskalanym życiem (sercem)” (por. Psalm 23:3-4). 

 

Werset 9 zaczyna się od „podobnie” (ὡσαύτως, hósautós), gdy Paweł zwraca swoją 

uwagę na kobiety (greckie γυνή, guné = „kobieta” lub „żona”). Na podstawie początku 

„podobnie”, najlepszym wydaje się, aby zrozumieć ciąg myślowy Pawła jest kontynuacja od 

jego poprzedniego napomnienia skierowanego do mężczyzn. Zatem uwzględniając zapis, że 

„chcę tedy, aby się mężczyźni modlili”, możemy zrozumieć werset 9 jako oznaczający „chcę 

tedy, aby podobnie się kobiety modliły”. I tak jak z jego napomnieniem skierowanym do 

mężczyzn, tak tutaj kontynuuje, podając instrukcje kobietom dotyczące ich pokazywania 

światu życia w czystości i świętości, ponieważ łączą się one we wspólnych modlitwach. Dla 

kobiet sposób strojenia się byłby ważnym wskazaniem ich właściwych motywów w 

modlitwach. 

 

Zatem wersety 9-10 odpowiadają dokładnie napomnieniom „czystych rąk” danym 

mężczyznom. W obydwu przypadkach, świadectwo własnego życia postrzegane przez to, jak 

ktoś prowadzi się podczas wspólnych zebrań, jest papierkiem lakmusowym własnych 

motywów angażowania się w grupową modlitwę. Paweł mówi o strojeniu się kobiet jak 

dotyczyło to społeczeństwa pierwszego wieku grecko-rzymskiej i żydowskiej kultury, coś, co 

zostało już wcześniej omówione w nawiązaniu do 1 Koryntian rozdział 7. 

 

W wersetach 11-12 Paweł kontynuuje swoje instrukcje dla kobiet, koncentrując się teraz 

na kwestii „instrukcji” czy „nauczania”. Pierwsze zalecenie jest takie: „Kobieta niech się uczy 

w cichości i w pełnej uległości”. Należy zwrócić uwagę na następujące szczegóły: 

 

(1) Wyrażenie: „Kobieta niech się uczy”, zawiera tryb rozkazujący czy polecenie (3. 

osoba liczby pojedynczej tryb rozkazujący). W języku polskim nie mamy 

czasowników w 3. osobie w trybie rozkazującym, tylko w drugiej osobie obu liczb i 1. 

osobie liczby mnogiej, zatem trudno jest nam przetłumaczyć z języka greckiego bez 

dokładania partykuły „niech”. To samo odnosi się do popularnej frazy z Objawienia 1-

3: „Kto ma uszy niechaj słucha”. To polecenie do 3. osoby ma moc oddziaływania jak 
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„Słuchajcie! Usłyszcie! Każdy kto ma uszy!”. Podobnie, w tym tekście jest polecenie, 

aby nauczać kobiety. Możemy to sparafrazować: „Kobieta: ma być nauczana!” 

Podejście apostolskie w kwestii tej halachy jest zgodne z opinią mniejszości mędrców, 

przeciwnej do większości, którzy generalnie uważali, że studiowanie Tory powinno 

być przede wszystkim domeną mężczyzn. Kobiety miały być nauczane Tory w 

obszarach, za które były odpowiedzialne (dom, rodzinna czystość, itp.), ale nie we 

wszystkich aspektach Tory. Najwyraźniej Paweł zajął stanowisko mniejszości, które 

podkreślało równość między mężczyznami i kobietami w kwestiach studiowania oraz 

szkolenia, 

 

(2) Tekst podaje dwie prawidłowe reakcje kobiety otrzymującej instrukcje: 

a. „w cichości” (greckie ἡσυχία, hésuchia), 

b. „w uległości” [BT w poddaniu] (ὑποτάσσω, hupotassó). Badaliśmy już to drugie 

słowo tłumaczone jako „poddanie” (patrz powyżej). Ma to charakteryzować życie 

wszystkich, ponieważ poddają się jedni drugim, pragnąc tego samego poddanego 

serca Mesjasza, gdy poddał się woli Ojca dla Swojego życia. 

 

Jednak słowo „cicho” (hésuchia) sprawiło pewne problemy. To tutaj, nawiasem 

mówiąc, jest to samo greckie słowo, które jest użyte w wersecie 2, jak również w 

wersecie 12 tegoż samego rozdziału. Jest to inne słowo niż użyte do określenia ciszy 

w 1 Koryntian 14:34 (greckie σιγάω, sigaó). Oznacza to: „cichy, spokojny, nie 

głośny”. Wszędzie, gdzie w pismach apostolskich Paweł użył tego słowa, to ma ono 

takie właśnie znaczenie (por. 2 Tesaloniczan 3:12, jedyne inne miejsce, gdzie Paweł 

stosuje to słowo). To samo znaczenie jest potwierdzone w greckiej literaturze z 

pierwszego wieku
28

. 

 

(3) „Cisza” i „poddanie” są odpowiednie dla każdego, kto znajduje się w sytuacji uczenia 

się. Kobiety w Zgromadzeniu Mesjańskim w pierwszym wieku bez wątpienia na ogół 

były niewykształcone, ponieważ społeczeństwo, w którym żyły uważało rzetelną 

akademicką edukację za coś, poza zasięgiem możliwości kobiety. Ponieważ kobietom 

przyznano równy status w społeczności mesjańskiej, to jednak konieczne było 

napomnienie ich, aby przyjmowały nauczania liderów, nie w goryczy za lata ich 

tłamszenia, ale jak przystoi każdemu kto twierdzi, że ma pobożność (jak wskazuje 

język grecki w wersecie 10), powinny uczyć się w duchu pokory i wdzięczności. 

 

Jest to wyraźnie rabiniczny aksjomat, że prawdziwa nauka ma miejsce w królestwie 

spokoju, to jest dyscyplina zajmowania się własną nauką, i nie za bardzo tą innych. To musi 

być to, co Paweł wyraża, gdy upomina Tesaloniczan (2 Tesaloniczan 3:12), aby pracowali w 

„w cichości”, to znaczy bez plotkowania. Stanowi to przeciwieństwo do „wścibskich” [NBG] 

tylko co wcześniej wymienionych. 

 

Nauka w tym sensie jest chwalona przez rabinów. W m.Abot 1:17 Szymon, syn rabiego 

Gamaliela komentuje: 

 

Przez wszystkie dni mojego życia dorastałem wśród mędrców i nie znalazłem nic 

lepszego dla człowieka poza ciszą, i nie wykładanie [Tory] jest główną rzeczą, ale 

wykonywanie [tego]; i ten który mnoży słowa powoduje grzech. 
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W m.Abot 3:13 R jest cytowana wypowiedź Akiby:  

 

Tradycja jest murem [ogrodzeniem] wokół Tory; dziesięciny są murem wokół 

bogactwa; śluby są murem wokół abstynencji; murem wokół mądrości jest milczenie. 

 

To było w zgodzie z mądrością Tanach, ponieważ Przypowieści Salomona 17:27-28 mówią, 

że: 

 

„Kto oszczędza swych słów jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha jest 

roztropny. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy 

zamyka usta”. 

 

Z tegoż rabini dowodzą, że: „Milczenie jest lepsze dla mądrych i o wieleż bardziej dla 

głupców”
29

. 

 

Werset 12 zaczyna się od bezokolicznika „nauczać”, kładąc na to specjalny nacisk. Paweł 

naturalnie umieszcza to słowo na początku zdania, aby wskazać temat jego następnego 

napomnienia. Kobiety mają być nauczane, ale są dalsze instrukcje co do ich roli w nauczaniu. 

Paweł pisze tak: „Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać”. Omówimy dokładniej, co Paweł 

rozumie poprzez „nauczanie”, ale tutaj okazuje się, że Paweł odmawia kobietom tej roli, 

niezależnie od tego do jakiego wniosku dojdziemy, co niesie za sobą „nauczanie”. Czasownik 

„nie pozwalam” jest w czasie teraźniejszym, i dlatego niektórzy przetłumaczyli to w sensie 

chwilowym: „Obecnie nie pozwalam kobietom nauczać”
30

 lub czas teraźniejszy można 

zrozumieć jako obecnie w zwyczaju: „To jest moje stanowisko, że kobietom nie wolno 

nauczać”. Ci, którzy uważają, że Paweł ogranicza ten zakaz w szczególności do tych w 

Efezie, to jednak nie przywiązują należytej wagi do ogólnej struktury akapitu. Napomnienie 

Pawła dotyczące modlitwy nie wydaje się być czasowo uwarunkowane, więc wątpliwe jest, 

że ten zakaz powinien być rozumiany jako „odnoszący się do kobiet, które nauczają 

nieprawdy” w Efezie. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że Paweł używa tej terminologii 

do wyrażenia władzy apostolskiej, którą aktualnie sprawował w nadzorowaniu Zgromadzeń 

Mesjańskich będących pod jego opieką. 

 

Drugim aspektem tego zakazu w wersecie 12 jest to, że apostoł nie pozwala kobiecie 

„wynosić się nad męża” [BG władzy mieć nad mężem] (greckie αὐθεντέω, authenteó). 

Niestety jest to jedyny przypadek w Pismach Apostolskich, gdzie jest użyte to słowo, więc nie 

mamy pomocy z odpowiadających im fragmentów w celu określenia jego dokładnego 

znaczenia. Podobnie literatura grecka, zarówna klasyczna jak i koine, używa tego słowa 

oszczędnie. Aczkolwiek, „mieć władzę nad” wydaje się być potwierdzone częściej niż inne 

znaczenia w literaturze greckiej
31

. Fakt, że słowo to również oznaczało „mordować”
32

 w kilku 

przypadkach, jak również „działać jak prostytutka świątynna”
33

 daje poczucie, że to słowo 

może nieść znaczenie „dominowania”, „pokonania”, „uczynić bezsilnym”. Na tej podstawie 

wiele współczesnych przekładów zinterpretowało to jako „panować nad” [narzucać swoją 

wolę]. Chociaż nie ma tutaj podstaw do dogmatyzmu, wydaje się, na podstawie wszystkich 

                                                 
29

 b.Pesachim 99a. 
30

 Zobacz J. B. Payne, „Liberatarian Women in Ephesus: A Response to Douglas J. Moo’s Article, ‘1 Tim 2:11–

15: Meaning and Significance’”, Trinity Journal 2 NS, 2 (1981), s. 170 i następne. 
31

 Zobacz Knight, „Authenteó in Reference to Women in 1 Tim 2:12”, NTS 20 (1984), 143-157. 
32

 Zobacz artykuł Moo w Trinity Journal, NS, 1 (1980), 62-83. 
33

 Catherine C. Kroeger, „Ancient Heresies and a Strange Greek Verb”, Reformed Journal 29 (marzec 1979), 

12–15; „1 Tim 2:12–A Classicist’s View”, w Women, Authority, and the Bible, s. 225 i następne. 
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danych, że „mieć władzę w sposób zniewalający” jest najbardziej prawdopodobne jako to, co 

Paweł zamierzał przekazać poprzez zastosowanie greckiego αὐθεντέω. 

 

Gramatyka wersetu 12 nie wymusza pojęcia dwóch odrębnych elementów „nauczania” i 

„posiadania władzy nad”, chociaż jest to możliwe. Aczkolwiek kontekst wydaje się 

wskazywać, że „nauczanie” jest zabronione, ponieważ ta działalność doprowadziłaby do 

pozycji władzy. Można to sparafrazować tak: „Nie pozwalam (obecnie) kobiecie nauczać, 

ponieważ poprzez to działanie byłaby ona umieszczona na stanowisku władzy nad 

mężczyzną”. 

 

Werset 12 kończy się tam, gdzie Paweł rozpoczął w swoich napomnieniach do kobiet, a 

mianowicie, w stanie spokoju. Jak wspomniano powyżej, nie oznacza to „brak werbalnej 

komunikacji”. Jeśli Paweł miałby to na myśli, to najprawdopodobniej użyłby greckiego słowa 

wywodzącego się z sigaó (σιγάω), tak, jak to uczynił w 1 Koryntian 14:34 i następnych. 

Zamiast hésuchia (słowo użyte tutaj), które oznacza charakter życia i serca – łagodny i 

spokojny duch przed Panem i współwyznawcami. 

 

Wersety 13-14 są następnie podane przez apostoła jako uzasadnienie dla jego zaleceń 

dotyczących kobiet. Strukturalnie, „dowody” przedstawione w tej części dołączają się do 

wiodącego wersetu zdania składowego, który jest w trybie rozkazującym wersetu 11. Słowo 

„bo” (γάρ, gar), które zaczyna werset 13 powinno jak najbardziej naturalnie być 

rozpatrywane w ten sposób, chociaż są tacy, którzy uważają, że „bo” jest użyte tutaj do 

wprowadzenia przykładu. To prawda, że gar może być używane w ten sposób
34

. Najczęściej 

jednak gar, gdy występuje po wyrażeniu w trybie oznajmującym lub rozkazującym 

(niezależnie nakazującym czy przeczącym) przedstawia podstawę dla takich oświadczeń i/lub 

nakazów. To właśnie znajdujemy tutaj: Paweł wydaje polecenie („kobiety mają być 

nauczane”), a potem następuje podanie logicznych i teologicznych powodów, dlaczego należy 

przestrzegać nakazu. 

 

Pierwszym powodem jest pierwszeństwo „ukształtowania” Adama (greckie πλάσσω, 

plassó) przed Ewą. Interesujące jest to, że Paweł faktycznie używa tego słowa, ponieważ za 

każdym innym razem, gdy mówi o stworzeniu, używa greckiego słowa κτίζω (ktizó) lub 

jednego z jego pochodnych. W rzeczywistości słowo plassó jest użyte jeszcze tylko jeden raz 

w Pismach Apostolskich, w Rzymian 9:20, o garncarzu formującym naczynie (jako ilustracja 

Boga kształtującego osobę). Walter Kaiser sugeruje
35

, że powodem dla którego Paweł używa 

go jest to, iż chce się skupić na „kolejności edukacji, nie na kolejności stworzenia”. To 

znaczy, najpierw Bóg „uformował” w Adamie poczucie Jego boskiej osoby, a potem uczynił 

to samo z Chawą. Koncept Kaisera może nieco naciągać tekst, ale jest to ciekawe, że Paweł 

używa tutaj plassó („formować”), zamiast ktizó („tworzyć”). Moja własna propozycja jest 

taka, że Paweł skupia się na Genesis rozdział 2. Wg mnie powód tego jest oparty na fakcie, że 

w opisie stworzenia w Septuagincie użyte jest plassó w Genesis 2:7.8.15.19. Pamiętajmy, że 

w 2 rozdziale Genesis, Pismo skupia uwagę na rodzaju ludzkim, jako wyraźnie mężczyźnie i 

kobiecie, jak również ich partnerstwie w panowaniu nad stworzeniem. Pierwszeństwo Adama 

w stworzeniu jest po raz pierwszy odkrywane w 2 rozdziale Genesis, nie w 1. Zatem 

nauczanie 2 rozdziału Genesis, że kobieta została stworzona, ponieważ mężczyzna nie miał 

możliwości funkcjonowania na obraz Boga, jest wykorzystane przez Pawła w niniejszej 

kwestii. To nie jest tak, jak gdyby Chawa była gorsza (przedstawione przez fakt bycia 
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 Payne, „Libertarian Women at Ephesus”, s. 170 i następne. 
35

 Walter Kaiser i Bruce Walke, „Shared Leadership or Male Headship”, CT 30 (3 października, 1986), 12–13. 
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stworzoną jako druga), ale że była równa (wynika z faktu, że odpowiadała Adamowi w relacji 

jeden do jednego). Tak więc ją też należy uczyć Pisma. 

 

Werset 14 podaje drugi powód, dlaczego kobiety powinny być nauczane w Zgromadzeniu 

Mesjańskim: „I nie Adam został zwiedziony, ale kobieta została całkiem zwiedziona (i) stała 

się grzesznikiem” (moje tłumaczenie/parafraza). Ci, którzy twierdzą, że to najlepiej 

reprezentuje argument na poparcie, dlaczego kobiety nie powinny nauczać, są pod silną 

presją, aby wyjaśnić jak taki „dowód” funkcjonuje w ich argumentacji. Można byłoby 

zrozumieć dlaczego kobiety mają nie nauczać, jeśli ten werset mówiłby nam, że kobiety ze 

swej natury są stworzone jako łatwe do oszukania (jak Chawa). Ale jak może z tego wynikać, 

że mężczyźni (jak Adam) są od stworzenia przeznaczeni do bycia nauczycielami, skoro (jak 

Adam) świadomie grzeszą? Ponownie wydaje się, że Paweł daje nam powód, dlaczego 

kobiety powinny być nauczane w Zgromadzeniu Mesjańskim. Jeśli Chawa zgrzeszyła 

pierwsza, ponieważ została oszukana (jak wskazuje tekst) i jeśli została oszukana, ponieważ 

nie była nauczana (przez Adama), to z tego wynika, że w społeczności mesjańskiej taka 

sytuacja nie powinna być powielana. Niektórzy w tym rozumowaniu posunęli się o krok 

dalej, Kaiser
36

 uważa, że gdy kobiety są właściwie nauczane i tak chronione przed 

zwiedzeniem, które nieuchronnie powstaje z niewiedzy, to nadają się one do tego, aby 

nauczać. Ale jak długo – podobnie jak Chawa – pozostają one zwiedzione, to niech nie ważą 

się nauczać, ponieważ poprowadzą ludzi na manowce. 

 

Ale gdy kobiety są wykształcone, to czy są wtedy wolne od zakazu Pawła, aby nauczać? 

Podczas, gdy jest to bieżąca tendencja w interpretacji tego fragmentu, sądzę, że sens tego 

tekstu jest temu przeciwny. To dlatego, że Paweł zestawia tutaj „nauczanie” z „posiadaniem 

władzy nad mężczyzną”. Problem więc – wydaje mi się – ma do czynienia przede wszystkim 

z tą kwestią „władzy”. Tak jak mąż jest „głową” żony, tak Mesjasz jest „głową” 

Zgromadzenia Mesjańskiego. Jako „głowa” On powołał liderów do działania jako władze, 

liderów, którym należy być posłusznym (Hebrajczyków 13:17; 1 Tesaloniczan 5:12). Ci 

liderzy funkcjonują jako ilustracja przywództwa Samego Mesjasza – w pokornej służbie, 

ofiarnie oddani, jako pasterze usługujący owcom pod okiem Pasterza. Tak więc jak 

małżeństwo jest obrazem relacji pomiędzy Mesjaszem i Jego Kehilah, tak przywództwo w 

Zgromadzeniu Mesjańskim ilustruje Zwierzchnictwo Mesjasza (lub przynajmniej powinno!). 

Mój argument jest po prostu taki: umieszczenie kobiety na miejscu władzy w Zgromadzeniu 

Mesjańskim (tj. nad mężczyznami) pociąga ryzyko zniekształcenia ilustracji, że małżeństwo 

przestawia Mesjasza i Jego Kehilah. Jeśli ona jest władzą w Zgromadzeniu Mesjańskim, to 

czyż nie jest również w domu? I jeśli jest to prawdą, to jak jej małżeństwo jest obrazem 

Mesjasza i Zgromadzenia Mesjańskiego (Efezjan 5:25 i następne, zwłaszcza w. 32)? Tak więc 

ja wierzę, że Paweł zabrania kobiecie zajęcia pozycji oficjalnego nauczyciela w 

Zgromadzeniu Mesjańskim (tj. biskupa), nauczyciela, który funkcjonuje jako regularnie 

wprowadzający ciało w autorytatywną apostolską doktrynę, lider, któremu przysługuje 

władza. 

 

Werset 15 jest bardzo trudny, zaiste! Nikt jeszcze nie stwierdził, że wie dogmatycznie, co 

w pełni Paweł rozumiał przez ten końcowy werset. Ma on wpływ na nasze studium, ale nie 

tak znaczący jak poprzednio omawiane wersety. W związku z tym, podam tylko krótki 

komentarz na temat jego interpretacji. 
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 Ibid. 
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Po pierwsze, w razie, gdyby którykolwiek czytelnik myślał, że Paweł pozycjonuje 

wszystkie kobiety na pośledniejszej pozycji co do ich wartości, to pokazuje on całkiem 

wyraźnie przez werset 15, że ogólnie kobiety (ja przyjmuję, że „ona” odnosi się do całego 

rodu kobiecego, ponieważ w wersecie 13 Paweł wymienił Chawę, ale w wersecie 14 powraca 

do „kobiety” jako terminu rodzajowego) zaiste mają uznaną wartość, która przewyższa (jeśli 
możemy mówić ilościowo) szkody wyrządzone poprzez bycie częścią upadku. Ta wartość 

kobiety jest tutaj wyrażona przez apostoła jako powiązana z nią jako tą, która daje życie 

(wydawanie dziecka na świat). Teraz to nie oznacza, że kobieta znajduje swoją jedyną 

wartość w rodzeniu dzieci. Jednak co to oznacza, że nawet, gdy ród kobiecy otrzymał złą 

sławę z powodu grzechu Chawy, to otrzymuje on wielkie usprawiedliwienie za centralne 

miejsce, które zajmuje w przynoszeniu nowego życia w każdym pokoleniu. Ona „dostąpi 

zbawienia”, ma zarówno doczesne, jak i wieczne aspekty, jak sądzę. Greckie słowo σῴζω 

(sózó) jest najczęściej używane jako wieczne zbawienie, chociaż czasami wydaje się mieć 

szersze znaczenie (por. 1 Koryntian 7:16; 1 Tymoteusza 4:16; Jakuba 5:15). To wydaje się 

odnosić do doczesnego wybawienia, jak i wiecznego zbawienia. Sądzę zatem, że w tym 

wersecie pozycję wartości rodu kobiecego można odnaleźć w związku z tym, że jest źródłem, 

z którego wytryskuje wszelkie życie. 

 

Wcześni ojcowie kościoła, niemalże bez wyjątku, odnosili ten werset do narodzin 

Mesjasza, jak sądzę słusznie, chociaż niekoniecznie jest to wyłączne znaczenie, które apostoł 

miał na myśli. Ich uzasadnienie tej interpretacji wynika z faktu, że greckie słowo 

τεκνογονία (teknogonia) „macierzyństwo” jest określone (posiada przedimek określony), a 

zatem „to macierzyństwo”. Niemniej jednak abstrakcyjne rzeczowniki w grece są często 

określone, więc obecność przedimka może niekoniecznie wskazywać na szczególne 

narodziny, tj. narodziny Mesjasza. Jednak zgodnie z patrystyczną interpretacją jest prawdą, że 

nawet, gdy Chawa sprowadziła grzech na rasę ludzką poprzez swoje zwiedzenie, to otrzymała 

obietnicę odkupiciela (Genesis 3:15) i nadała bieg pokoleniom, które ostatecznie przyniosły 

Mesjasza. Zatem Maria pokazała za wszystkie pokolenia najwyższe miejsce zajmowane przez 

kobiety w ekonomii Bożego odkupieńczego celu. Wszystko to, jak sądzę, jest częścią tego, co 

Paweł chce, abyśmy poznali w tym kończącym akapit wersecie. 

 

Ogólne podsumowanie 1 Tymoteusza 2:8-15 
 

Zatem fragment ten naucza nas następującego: 

 

1. Kobiety powinny modlić się (oddawać cześć) jak mężczyźni – ze świętym sercem i 

życiem. Będzie to najlepiej widoczne (zwłaszcza z perspektywy pierwszego wieku, 

ale również we współczesnym świecie) poprzez sposób, w jaki kobiety przyozdabiają 

się. Podobnie jak mężczyźni, powinny one „przyoblec się w Pana Jeszuę Mesjasza i 

nie czynić starania o ciało” (Rzymian 13:14), 

 

2. Kobiety mają być nauczane. Powinny one zatem zaakceptować to miejsce nauczania 

jako niezbędne dla własnego rozwoju osobistego i wyposażenia ich do wypełnienia 

służby, która jest ich równym obowiązkiem w Kehilah Mesjasza, 

 

3. Kobiety, które są nauczane, bez wątpienia zyskają ogromne umiejętności do dzielenia 

się i przekazywania tej wiedzy. To muszą czynić, ale nie jako uznane władze w 

Zgromadzeniu Mesjańskim, ponieważ to zniekształciłoby wzorzec ustalony w 

Zgromadzeniu Mesjańskim przez Mesjasza, jego Głowę. To autorytatywne 

przywództwo jest najczęściej sprawowane w autorytatywnym nauczaniu doktryny 
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apostolskiej. Z tego powodu kobietom nie zezwala się pełnienia oficjalnej funkcji 

uznanego nauczyciela w Zgromadzeniu Mesjańskim, tj. funkcji biskupa [dosł. 

nadzorcy] (dla którego kwalifikacje są określone w 1 Tymoteusza 3:1-7). 

 

d. Nauczanie w Pismach Apostolskich 
 

Gdy zaczynamy mówić o „nauczaniu”, to łatwo jest zobaczyć jak może zapanować 

zamieszanie. Trudno jest dojść do zwięzłej definicji „nauczania” w kręgu Zgromadzenia 

Mesjańskiego. Moim celem w niniejszej części konspektu jest nakreślenie w skrócie użycia 

terminu „nauczanie” (greckie διδάσκω, didaskó) w Pismach Apostolskich. Mam nadzieję 

pokazać, że: 

 

1. To samo słowo jest używane w Pismach Apostolskich na dwa różne sposoby, 

 

2. Na początku działania apostolskiej, mesjańskiej synagogi, „nauczyciel” był tytułem 

nadawanym tym na wyznaczonych stanowiskach władzy, 

 

3. Odkąd słowo „starszy” (greckie „presbuteros”) zostało związane z liderami w 

Kościele, słowo „nauczyciel” wyszło z użycia, ale było jedną z głównych (jeśli nie 

główną) funkcji starszych czy biskupów, 

 

4. To „techniczne” użycie terminu „nauczanie, nauczyciel” istniało obok powszechnego 

zastosowania tego słowa, nawet takiego jak dzisiaj w naszym języku. 

 

„Nauczać” jest używane w Pismach Apostolskich na dwa różne sposoby: 

 

1. Nauczać = Władza 

 

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w 

modlitwach” – Dzieje Apostolskie 2:42 

 

„W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami …” – Dzieje 

Apostolskie 13:1 

 

„Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że 

otrzymamy surowszy wyrok” – Jakuba 3:1 

 

Należy zauważyć, że „autorytatywne nauczanie” w Pismach Apostolskich nigdy nie jest 

oparte na „objawieniu”, ale raczej na spisanym Słowie. 

 

„A Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, nauczając i zwiastując wraz z wieloma 

innymi Słowo Pańskie” – Dzieje Apostolskie 15:35 

 

„I przebywał tam rok i sześć miesięcy, nauczając wśród nich Słowa Bożego” – 

Dzieje Apostolskie 18:11 

 

„Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu 

potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej …” –  

Hebrajczyków 5:12 
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„Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano …” – 

Rzymian 15:4 

 

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki …” – 2 Tymote-

usza 3:16 

 

„A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym 

zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać” – 2 Tymoteusza 2:2 

 

Nie jest trudne zobaczenie wagi przywiązywanej do nauczania przez apostołów w 

początkach Zgromadzenia Mesjańskiego. Nauczanie stanowiło przekazywanie ustalonych 

apostolskich doktryn. Dlatego Tymoteusz jest wielokrotnie wzywany przez Pawła do 

„nakazywania i nauczania” (1 Tymoteusza 4:11) czy „nauczania i zachęcania” (1 Tymoteusza 

6:2). Paweł „nauczał” w każdym Zgromadzeniu Mesjańskim (1 Koryntian 4:17). Zatem ten 

aspekt nauczania – w pierwotnym znaczeniu – najpierw dostarczał doktrynalnych i etycznych 

norm, według których Mesjańskie Zgromadzenie było regulowane. Tak więc wśród starszych, 

ci, którzy trudzili się w słowie i nauczaniu, byli pierwszymi do oddania im podwójnej czci, i 

tak ważna była ta funkcja, że umiejętność nauczania jest wymagana od każdego biskupa (1 

Tymoteusza 3:2; 5:17). Tymoteusz ma baczyć na swoje nauczanie (1 Tymoteusza 4:16). 

 

W starożytnym zgromadzeniu Izraela, prorocy byli ustanowieni jako Boży głos do 

narodu. Byli miarą, według której wszystko odmierzano – ogłaszali oni: „Tak mówi Pan”. W 

apostolskim Zgromadzeniu Mesjańskim apostołowie byli ustanowieni w sposób 

autorytatywny jako Boży rzecznicy do Jego świętych. Prorocy i apostołowie przekazali 

Zgromadzeniu Mesjańskiemu spisane Słowo Boże, Pismo Święte. To są właśnie podstawy 

władzy w Zgromadzeniu Mesjańskim. Dlatego ci, którzy pozostają na tym oficjalnym 

stanowisku [urząd] jako „nauczyciele” doktryny apostolskiej, funkcjonują w sferze władzy 

jako ci, którzy nauczają z Biblii Boże Zgromadzenie Mesjańskie. Czasami terminy „uczyć”, 

„nauczyciel”, „nauczanie”, niosą ze sobą ten aspekt autorytatywnego urzędu tego, który 

ogłasza apostolskie doktryny Zgromadzeniu Mesjańskiemu. 

 

2. Nauczać = Przekazywanie faktów 

 

Takie użycie terminu „nauczać” zbliża się bardziej do pospolitego znaczenia w naszym 

własnym języku i mówi o przekazywaniu faktów między dwojgiem ludzi. 

 

„Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości 

nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni 

duchowne,…” – Kolosan 3:16 

 

„Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak 

najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a 

uczyć innych dobrego” – Tytusa 2:3 [BT] 

 

„Czyż sama natura (dawny zwyczaj) nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli 
zapuszcza włosy, przynosi to wstyd …” – 1 Koryntian 11:14 
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„Nauczyciel” – pozycja władzy w początkach Zgromadzenia Mesjańskiego 

 

Wydaje się z wersetów wymienionych powyżej, że na samym początku apostolskich 

Zgromadzeń Mesjańskich, ci, którzy funkcjonowali jako nauczyciele doktryny apostolskiej 

(ci, którzy byli uczniami lub bliskimi współpracownikami apostołów) działali w oficjalnym 

charakterze. Dzieje Apostolskie 13:1 najprawdopodobniej interpretowano by w ten sam 

sposób jak Jakuba 3:1, gdzie Jakub zalicza sam siebie do grupy oznaczonej jako 

„nauczyciele”. W 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, powoływanie starszych w każdym 

Kehilah (starsi w rozdziale 11 w kościele jerozolimskim byli zapewne tą starszyzną 

żydowską, która uwierzyła w Jeszuę) zastąpiło tytuł „nauczyciel”, który był zbyt ogólny, aby 

być opisowym. To znaczy, Paweł uznał, że w pewnym sensie wszyscy byli nauczycielami i 

wszyscy mieli się uczyć od siebie nawzajem. Dlatego „starszy” (a dokładniej „biskup”, 

ἐπίσκοπος, episkopos) stał się tytułem tych, którzy będą odpowiedzialni za przestrzeganie i 

nauczanie doktryny apostolskiej. Z tego powodu Paweł włącza „dobry nauczyciel” [NBG 

zdolny do nauczania] jako jedno z wymagań wobec starszego czy biskupa (1 Tymoteusza 

3:2). Po 14 rozdziale Dziejów Apostolskich słowo „nauczyciel” nie jest już nigdzie użyte jako 

stanowisko w Kościele, ta funkcja jest domniemana jako działalność starszych. 

 

Koncept „nauczania” aczkolwiek zachował nadal swoje autorytatywne znaczenie, jak 

wskazują na to cytaty z Pisma wymienione powyżej. Miało to być najwyższym priorytetem 

pośród tych, którzy funkcjonowali w Zgromadzeniu Mesjańskim jako starsi czy biskupi, tak 

bardzo, że ci którzy trudnili się słowem i nauczaniem mieli być otoczeni opieką jako pierwsi, 

jeśli nie było wystarczającego zaopatrzenia dla całej grupy starszych (1 Tymoteusza 5:17). 

 

Podsumowanie 
 

To, czego zakazuje 1 Tymoteusza 2:12, nie jest powszechną definicją „nauczania”, to 

znaczy przekazywania faktów. Jest to niemożliwe, jeśli weźmie się pod uwagę, że w 

pospolitym znaczeniu tego słowa nauczamy, gdy modlimy się, śpiewamy, prorokujemy, 

świadczymy, oddajemy chwałę, a nawet to jak się ubieramy i jak się prowadzimy. Nasze 

życia są „listami” poświadczającymi Bożą łaskę. Dlatego „nauczamy”, w powszechnym 

rozumieniu tego słowa, we wszystkim co robimy. Gdyby ta powszechna definicja została 

umiejscowiona zamiast tego słowa w 1 Tymoteusza 2:12, wtedy kobiety nie miałyby w ogóle 

miejsca w Zgromadzeniu Mesjańskim, bo nawet ich obecność byłaby sprzeczna z zakazem 

Pisma. 

 

Ale wydaje mi się oczywiste, że to, co jest zakazane w 1 Tymoteusza 2:12, to zajmowanie 

przez kobietę autorytatywnego stanowiska nauczania w Kościele, nawet, gdy wydaje się, że 

kobieta pod każdym względem kwalifikuje się do tego (zarówno, jeśli chodzi o życie, jak i o 

umiejętności). Ten autorytatywny urząd (nazwany tytułem „starszego” lub „nadzorcy = 

biskupa”) jest zarezerwowany dla mężczyzn nie dlatego, że są lepsi, lub bardziej 

wykwalifikowani, ale dlatego, że w ekonomii Zgromadzenia Mesjańskiego, Bóg ustanowił 

pewne ilustracje relacji pomiędzy Jego Synem i Jego Kehilah. Najważniejszą ilustracją jest ta 

małżeńska, gdzie dwoje staje się jednym, ale gdzie mąż funkcjonuje jako „głowa” żony. 

Gdyby kobietom wolno było zająć pozycję władzy w Zgromadzeniu Mesjańskim, ten obraz 

byłby niejasny, jak i samo przesłanie. Z tego powodu i tylko z tego powodu, kobiety mają 

funkcjonować na innych stanowiskach nauczania, ale nie na oficjalnym urzędzie starszego 

czy biskupa [nadzorcy]. 
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E. Kobiety w relacji ze społeczeństwem 
 

1. Tytusa 2:3-5 
 

W Liście do Tytusa, apostoł Paweł przedkłada spis kilku instrukcji, które zajmują się 

praktycznymi aspektami życia w Zgromadzeniu Mesjańskim. Dotyczą one nie tylko kwestii 

przywództwa, ale również życia rodzinnego, serca i duszy społeczności mesjańskiej. 

 

W jego napomnieniu do starszych kobiet w 2:3-5, widzimy szczegółowe instrukcje 

dotyczące roli kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim, jak również w społeczeństwie. 

Oczywiście, dla naśladowców Jeszuy z pierwszego wieku, nie było rozdziału między 

„Synagogą”, a „Społeczeństwem”, ponieważ oni doświadczali tego. To znaczy, Kehilah czy 

Synagoga była ich życiem na co dzień, nie tylko w Szabat. Oznacza to więcej niż tylko „życie 

dla Mesjasza każdego dnia tygodnia”. W mesjańskiej społeczności, dźwiganie nawzajem 

swoich brzemion jest codziennym obowiązkiem, a nie tylko wtedy, gdy Mesjańskie 

Zgromadzenie zbiera się na nauczanie i wspólnotę. Staje się więc oczywiste, dlaczego listy 

Pawła do Zgromadzenia Mesjańskiego regularnie dotykają rodzinnej strony zagadnienia. 

 

Starsze kobiety są napomniane po pierwsze w odniesieniu do ich własnego zachowania, a 

później w kwestii ich obowiązków wobec młodszych kobiet. Jest to typowy porządek rzeczy 

dla apostoła w stosunku do tych, którzy są nauczycielami. Do Tymoteusza Paweł pisze tak: 

 

„Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie 

zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” – 1 Tymoteusza 4:16 

 

W podobny sposób, przed wezwaniem starszych kobiet do [spełniania] ich obowiązków jako 

nauczycieli młodszych kobiet, najpierw muszą one przyjrzeć się własnemu życiu, pobożności 

i świętości przed Panem. 

 

Pierwsze słowo to „czcigodne” [EIB] (greckie ἱεροπρεπής, hieroprepés), które 

dosłownie oznacza „święty jak kapłan”
37

, przetłumaczone w BW jako „godna postawa jak 

przystoi świętym”. Zatem ich styl życia miał określać kogoś, kto regularnie włącza się w 

„święte obowiązki”. „Nie mają być skłonne do obmowy”, to w rzeczywistości „nie 

diaboliczne” czy „demoniczne” (greckie διάβολος, diabolos)
38

. „Oszczerstwo” czy 

„obmowa” jest oczywiście podstawowym znakiem samego szatana. Kolejny zwrot, 

„zniewolone nadużywaniem wina” [EIB], wskazuje na możliwy problem w tej kulturze 

wobec tych, mogących mieć dużo wolnego czasu, który spędzają bezczynnie. (Czy byłoby to 

zbyt wielką przesadą, zastąpienie tego w naszej kulturze przez „zniewolony telewizją”?). 

Końcowe napomnienie tego wersetu to „uczące tego, co szlachetne” [EIB], stanowiące jedno 

słowo w grece (καλοδιδάσκαλος, kalodidaskalos). To złożone słowo składa się z 

pospolitego słowa „nauczyciel”, do którego jest dołączone słowo „dobry”, nie jako 

przymiotnik, ale jako opisujący treść tego, co jest nauczane. Należy zauważyć, że to słowo 

wiąże się z ogólnymi napomnieniami wersetu 3., dlatego gramatycznie nie jest konieczne 

umieszczanie tego nauczania tylko w sferze domowej. Te starsze kobiety mają być 

„nauczycielami tego, co szlachetne, niech uczą młodsze kobiety….”. Oznacza to, że ich życie 

jako nauczycieli dobrego, kształtuje podstawę do zachęcania młodszych kobiet w pełnionych 

przez nich obowiązkach. 

                                                 
37

 Według BDAG, „ἱεροπρεπής” 
38

 por. 1 Tymoteusza 3:11; 2 Tymoteusza 3:3 dla tego samego wyrażenia. 
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Te napomnienia do starszych kobiet wskazują na kilka rzeczy, na przykład, że: 

 

1. Kobiety muszą rozważać swoje duchowe życie przed Panem, aby mogły kwalifikować 

się do działania w tym charakterze, gdy doświadczenie dało im platformę do 

nauczania młodszych kobiet, 

 

2. Starsze kobiety powinny być ustanowione jako „nauczyciele dobrego”, aby były 

odbierane przez młodsze kobiety jako godne, gdy przychodzą z nauczaniem. 

 

W wersetach 4 i 5 kobiety są poinstruowane, aby pouczały, zachęcały (greckie 

σωφρονίζω) młodsze kobiety do siedmiu rzeczy. Słowo „pouczać” pokazuje, że 

„nauczanie” nakazane w wersecie 3 jest realizowane przez życie starszych kobiet. Słowo 

σωφρονίζω (sófronizó) wiąże się ze zdyscyplinowanym życiem, które jest oparte na 

przyzwoitości, prawości i tym samym jest dobrym świadectwem (jak zawsze sedno sprawy 

dla Pawła). 

 

Greckie słowo „młodsze kobiety” (νέος, neos), może w rzeczywistości wskazywać na 

„świeżo poślubione”
39

. 

 

Te siedem powinności wymagane wobec starszych kobiet to: 

 

1. Kochać swoich mężów (greckie φίλανδρος, filandros) – jest to oczywiste miejsce, 

aby rozpocząć. Wzajemna relacja między mężem i żoną jest nauczaniem w ramach 

społeczności mesjańskiej, które stało w sprzeczności do większości hellenistycznego 

społeczeństwa, a także pierwszowiecznych społeczności żydowskich w nim. Korekty 

były bez wątpienia trudne, zarówno dla męża jak i żony, gdy próbowali wyzwolić się 

z pęt tradycji swojej kultury. Ale to nie jest tylko jakaś szczególna kultura, która 

nauczała nierówności między mężczyzną, a kobietą. Jest to aspekt upadłej ludzkiej 

natury, i tak samo ma się to w naszych czasach. Pary małżeńskie we współczesnych 

mesjańskich wspólnotach muszą również starać się pokonywać pogląd o męskiej 

wyższości w związku małżeńskim, 

 

2. Kochać swoje dzieci (greckie φιλότεκνος, filoteknos) – po raz kolejny, praktyczne 

aspekty relacji podjęte z nowej perspektywy w mesjańskiej wspólnocie. Zadania 

kulturowo spadające na niewolników teraz stają się przywilejem i obowiązkiem 

rodziców (por. Efezjan 6:1 i następne). Mąż i żona już nie będą więcej funkcjonowali 

jako osobne jednostki w społeczeństwie, ani ich dzieci nie będą postrzegane jako te o 

niewielkiej lub żadnej wartości. Oni również muszą okazywać obecność Mesjasza w 

swoim życiu, gdy są karmieni i ukształtowani przez miłość Mesjasza. Coś, co było w 

kulturze pierwszego wieku niewdzięcznym zadaniem przekazywanym niewolnikom i 

opiekunom domowym, jest obecnie traktowane priorytetowo jako wymagające 

najwięcej energii i czasu ze strony rodziców, ale szczególnie żony. Kochanie dzieci (i 

wszystko, co słowo „miłość” pociąga za sobą), zostaje ustanowione jako honorowe 

miejsce żony, która teraz podchodzi do swoich obowiązków z nowym uznaniem w 

sercu pozyskanym przez miłość Mesjasza. Ten obowiązek nie jest dla tych, którzy nie 

mają nic lepszego do roboty – ten obowiązek zasługuje, zaiste wymaga, tych 
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 BDAG, „νέος” 
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najlepszych. Niech kobieta poprawia się pod każdym względem – i po cóż? – dla 

miłości swoich dzieci, 

 

3. Aby były „rozsądne” [EIB] [BW wstrzemięźliwe] (σώφρων, sófrón) – jest to słowo 

często tłumaczone jako „trzeźwo-myślący”, „rozumny” w starszych tłumaczeniach i 

jest to wymóg wobec tych, którzy starają się o stanowisko biskupa (nadzorcy, 1 

Tymoteusza 3:2). Jest to typowe słowo dla Pawła, opisujące prawidłowe postawy i 

działania, wypływające ze zdyscyplinowanego życia wzrostu w Mesjaszu, życia, które 

uczy i praktykuje Bożą mądrość, 

 

4. Czyste (moralnie, ceremonialnie) (ἁγνός, hagnos) – to samo słowo jest użyte, aby 

napomnieć Tymoteusza w 1 Tymoteusza 5:22. Jest to ogólne słowo na pobożność 

Tory, która opisuje, co jest dobre (Filipian 4:8) i jaka jest mądrość opisana w Jakuba 

3:17. Oznacza to „nieskalana”, „święta”, „bez skazy”. Równie dobrze może okazać 

się, że te dwa powyższe słowa występują w kolejności poleceń dotyczących mężów i 

dzieci tak, że dotyczą każdego odpowiednio. To znaczy, kochać swojego męża będzie 

wymagało rozsądku w życiu, dyscypliny w posłuszeństwie Bogu nawet, jeśli jest to 

trudne. Odpowiednio pouczać dzieci, wymaga czystego życia. Dzieci widzą 

natychmiast niekonsekwencję i nasze życie przemawia o ileż głośniej, niż nasze 

słowa! 

 

5. Pracująca w domu (οἰκουργός, oikourgos) – to słowo składa się z greckich słów 

„dom” i „pracownik”. W naszym obecnym badaniu ważne jest, aby zadać pytanie: 

„Czy Paweł zabrania kobiecie działalności poza domem, a w szczególności 

zawodowej aktywności poza domem?” Chciałbym podejść do tego pytania z kilkoma 

uwagami: 

 

a. Wydaje się całkiem oczywiste, że Paweł mówi tutaj do kobiet, które funkcjonują 

jako matki. W tym nie odnosi się do samotnych kobiet, ani przede wszystkim do 

kobiet bezdzietnych. Fakt, że dotyka on kwestię „miłowania dzieci” jako jednego z 

wcześniejszych zaleceń, którego należy nauczać, jest wystarczającym tego 

wskaźnikiem, 

 

b. „Dom” w Izraelu z pierwszego wieku jest czymś nieco odmiennym niż to, co 

wyobrażamy sobie w naszej kulturze, ale nie całkowicie różnym. Poprzez „dom”, 

bez wątpienia jest rozumiana sfera rodzinnego mieszkania i wspólnoty. Ponieważ 

„rodzina” w bliskowschodniej kulturze ma o wiele szerszą definicję, niż nasza 

(szczególnie w kwestiach praktycznych), pracujący w domu oznacza „pracujący 

wewnątrz sfery własnej rodziny”. To mogło obejmować dowolną ilość rzeczy, 

włączając rodzinny handel czy biznes, w którym kobiety w gospodarstwach 

domowych odgrywały bez wątpienia znaczącą rolę, 

 

c. Co jest dość oczywiste, (przynajmniej takie wydaje się dla mnie), że Paweł chciał, 

aby żony uświadomiły sobie, że ich dzieci i rodziny stanowiły bardzo poważne 

powołanie dla nich. Zostały one ustanowione jako główni szafarze wielkiego daru 

i odpowiedzialności, którego nie należało brać za rzecz oczywistą czy 

zaniedbywać. Teraz z tą ogromną ilością wolności przyznanej kobietom w 

Zgromadzeniu Mesjańskim, Paweł potrzebował pouczyć je (poprzez starsze 

kobiety), że zamiast opuszczenia domowej sfery, która w przeszłości trzymała je 

jako kulturowych więźniów, teraz powinny traktować swoje domy jako 
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wyzwolone miejsca, w których Bóg chce, aby nauczały najważniejszych ludzi w 

ich życiu – ich rodziny, a w szczególności dzieci, 

 

d. Werset ten nie powinien być postrzegany jako żelazna norma dla każdej kobiety. 

Jak wspomniano powyżej, podstawową grupą tutaj, do której jest to adresowane są 

żony, które są matkami. Pisma Apostolskie dają dobre przykłady tych, które 

funkcjonowały poza domem jako uczniowie Mesjasza i współpracownicy 

apostołów (Ewangelia Łukasza 8:1-3; Rzymian 16:1-15). Co więcej, osoby 

samotne (por. 1 Koryntian rozdział 7) powinny pozostać samotne, jeśli zostały 

obdarzone takim darem duchowym, aby były wolne do służby w Zgromadzeniu 

Mesjańskim w zakresie, w którym zamężne kobiety nie mogą tego czynić. To 

niewątpliwie oznacza w zakresie poza domem (por. zwłaszcza 1 Koryntian 7:33-

34), 

 

e. Wydaje mi się, że jeśli żony mają dzieci, to ich domowy jak również duchowy 

dobrostan staje się ich głównym priorytetem, o ile chodzi o Pana. Zaniedbywanie 

ich w tym, czy przenoszenie tego zadania na innych (przedszkola, żłobki, itp.) w 

najlepszym wypadku wydaje się być źle przemyślanym. Trzeba uczciwie zadać 

sobie pytanie „co jest wyższym priorytetem?” „Dlaczego muszę pracować, jakie są 

moje powody?” „Więcej pieniędzy, i przez to więcej rzeczy?” Może twój styl 

życia wymaga zmiany? „Samorealizacja, samodoskonalenie?” Sądzę, że znasz na 

to odpowiedź! To, co musimy wszyscy mocno zakorzenić w naszych umysłach, to 

jest priorytet jaki Bóg kładzie na rodzicielstwo – On zawsze go pokładał i zawsze 

będzie (por. Księga Izajasza 66:13; Ewangelia Mateusza 6:9). 

 

6. Dobre (ἀγαθός, agathos) – inne greckie słowo na „dobry z natury”, tutaj 

najprawdopodobniej oznacza „ze szczerego serca”, „dzielący się”. Otwarty dom 

często świadczy o otwartym domu, 

 

7. „Poddane swoim mężom” [BW uległe] (ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν) – 

(patrz materiał powyżej na temat rozumienia „poddania”). 

 

2. 1 Tymoteusza 5:14 
 

Jeszcze jeden werset, który zasługuje na komentarz w tym miejscu to 1 Tymoteusza 5:14. 

Instrukcje apostoła Pawła dotyczące wdów prowadzą go do komentarzy na temat młodych 

wdów (tych poniżej 60. roku życia, werset 9), które chciały być umieszczone na liście wdów 

pod opieką Zgromadzenia Mesjańskiego. Paweł ostrzega przed tym, ponieważ młodsze 

wdowy niewątpliwie będą miały ochotę wyjść ponownie za mąż po tym, gdy ustanie smutek 

po poprzednim małżeństwie, i następnie będą postawione w niepewnej sytuacji, otrzymawszy 

wcześniej już przez dłuższy czas wsparcie ze strony Zgromadzenia Mesjańskiego. Zatem 

Paweł poucza młodsze kobiety, aby ponownie wychodziły za mąż i dołącza (w wersecie 14) 

dodatkowe pouczenia, aby: „Rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi 

powodu do obmowy”. 

 

Początkowo brzmi to dosyć androcentrycznie, to rodzaj uwagi typu: „do garów i dzieci”. 

Ale oczywiście apostoł nie mówi w ten sposób. Paweł zna Boską ekonomię wzmacniania 

Zgromadzenia Mesjańskiego poprzez budowanie silnych rodzin. Rodzenie dzieci zatem jest 

naturalnym biegiem wydarzeń w małżeństwie, a Paweł mówi tutaj o normie. Mogą w 
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rzeczywistości wystąpić wyjątki od tej zasady. Niektóre wdowy pragną pozostać wolne (jak 

w napomnieniu Pawła w 1 Koryntian rozdział 7) i poświęcić się służbie Panu całym swoim 

czasem, talentami i energią. Inne mogły już się okazać niezdolne do posiadania dzieci. To nie 

muszą się kłopotać tym, że nie ma sposobu na wypełnianie praw Pana w tym Piśmie. A raczej 

Paweł mówi w kategoriach ogólnych, które mają zastosowanie w większości przypadków, w 

których młoda kobieta owdowiała. 

 

Końcowe określenie „zarządzać domem” (greckie οἰκοδεσποτέω, oikodespoteó) 

oznacza dosłownie „rządzić domem”, składa się z greckich słów „dom” i „despota” lub 

„kierownik”. Jest to wyraźnie miejsce władzy w domu, które Paweł niewątpliwie przewidział 

jako dzielone między mężem i żoną jako współpracownikami w Bożym królestwie. Jednak 

nawet w tej równości istnieje poczucie, że żona jest postrzegana jako rządząca w domu, co 

mąż powinien w pełni brać pod uwagę. Jak zaznacza Evans: 

 

Ten czasownik występuje tylko tutaj w Nowym Testamencie, ale rzeczownik 

οἰκοδεσπότης (oikodespotés) występuje 12 razy i „oznacza „pan domu”, który ma 

kontrolę nad οἶκος (oikos) (gospodarstwem domowym) w najszerszym znaczeniu”. 

Mimo, że mąż jest częścią gospodarstwa domowego i nie jest wyraźnie wyłączony spod 

władzy żony, która jest tutaj wspomniana, wydaje się prawdopodobne, że „kiedy żony 

„rządzą swoim gospodarstwem domowym” to nie rezygnują ze swojego poddania, ale 

postępują jak żeński odpowiednik swojego męża, gospodarza”. Niemniej jednak użycie 

tak silnego słowa zdaje się pokazywać, że Paweł postrzegał męża i żonę jako stojących 

razem w swoim zarządzaniu gospodarstwem domowym i wskazuje wyraźnie, że 

podejmowanie decyzji i zarządzanie nie były w żadnym wypadku wyłącznym 

przywilejem męża. 



54  Rola kobiet w Zgromadzeniu Mesjańskim 

Indeks wyrażeń obcych 
 

‘adam 9..................................................�ָדם 

‘adamah ָדָמה ............................................9 

‘ezer 9.....................................................ֶעֶזר 

‘isz ִאיׁש ................................................9, 10 

‘iszah 10................................................ִאָּׁשה 

agapaó ἀγαπάω .....................................24 

agathos ἀγαθός......................................52 

anér άνήρ................................................40 

anti ἀντὶ ..................................................34 

arché ἀρχή ............................19, 20, 21, 22 

authenteó αὐθεντέω ........................42, 43 

banah ָּבַנה ...................................................9 

diabolos διάβολος .................................49 

didaskó διδάσκω ....................................46 

episkopos ἐπίσκοπος ............................48 

filandros φίλανδρος ..............................50 

filoteknos φιλότεκνος...........................50 

fusis φύσις..............................................34 

gar γάρ....................................................43 

guné γυνή ...............................................40 

hagnos ἁγνός .........................................51 

hésuchia ἡσυχία.....................................41 

hieroprepés ἱεροπρεπής ....................... 49 

hósautós ὡσαύτως ................................ 40 

hupotassó ὑποτάσσω ................ 23, 24, 41 

kalodidaskalos καλοδιδάσκαλος......... 49 

kefalé κεφαλή ........................... 19, 20, 21 

ktizó κτίζω ............................................. 43 

neged ֶנֶגד ................................................... 9 

neos νέος................................................ 50 

oikodespoteó οἰκοδεσποτέω ................ 53 

oikodespotés οἰκοδεσπότης ................. 53 

oikos οἶκος ............................................. 53 

oikourgos οἰκουργός............................. 51 

plassó πλάσσω ...................................... 43 

porneia πορνεία .................................... 18 

ro’sz רֹאׁש ............................................... 20 

sigaó σιγάω ............................... 36, 41, 43 

sófronizó σωφρονίζω ........................... 50 

sófrón σώφρων...................................... 51 

sózó σῴζω.............................................. 45 

teknogonia τεκνογονία ........................ 45 

zakar ָזָכר.................................................... 9 

 


