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WPROWADZENIE 

 

 

Jezus Chrystus głosił radykalnie nową naukę w wielu dziedzinach. Jedną z nich 

jest małżeństwo. Aby się o tym przekonać, wystarczy zestawić poglądy ówczesnego 

judaizmu oraz świata pogańskiego z nauką Jezusa oraz poglądami wczesnego 

Kościoła.  

Nowotestamentalne wypowiedzi na temat małżeństwa były już przedmiotem 

bardzo licznych opracowań, zarówno naukowych jak i popularyzatorskich. 

Szczególnie trudne teksty z Ewangelii Mateusza (Mt 5,31-321 i 19,92) oraz Pierwszego 

Listu do Koryntian (1 Kor 7,15-16)3 były tak często analizowane, że trudno już 

wszystko przeczytać, co na ich temat napisano4.  

Także w polskiej literaturze biblijnej teksty te doczekały się żywego 

zainteresowania5. Wydaje się jednak, że warto pokusić się o syntetyczne zestawienie 

poglądów świata starożytnego, żydowskiego i grecko-rzymskiego z nauczaniem 

Jezusa i nauką pierwotnego Kościoła, co powinno ukazać oryginalność doktryny 

chrześcijańskiej. 

 

                                                
1 Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam 
powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a 
kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 
2 A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia 
cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. 
3 Lecz jeśliby strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie! Nie jest skrępowany ani „brat”, ani 
„siostra” w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. A skądże zresztą możesz 
wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę? 
4Wyboru najważniejszych książek i artykułów dotyczących tekstów biblijnych o małżeństwie, zwłaszcza 
kwestii rozwodów (w odniesieniu do Mt 5,31-32) dokonali m.in. J.P. Meier, Law and History in 
Matthew’s Gospel. A Redactional Study of Mt. 5: 17-48 (ABb 71), Rome 1976, 140n. oraz C. Marucci, 
Parole di Gesù sul divorzio. Ricerche scritturistiche previe ad un ripensamento teologico, canonistico 
e pastorale della dottrina cattolica dell'indissolubilità del matrimonio (Aloisiana 16), Napoli 1982, 
169-173. 
 Zob. też bibliografię w: N. Baumert, Ehelosigkeit und Ehe im Herrn. Eine Neuinterpretation von 1 
Kor 7 (FB 47), Würzburg 1984.  
Bardzo obszerne (ss. 718) jest dzieło: P. Dacquino, Storia del matrimonio cristiano alla luce della 
Bibbia, Leumann 1984; A. Tosato, Il matrimonio israelitico: una teoria generale (Analecta Biblica 
100), Roma 2001. 
5 Zob. bibliografię w języku polskim załączoną na końcu książki. 
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I. MAŁŻEŃSTWO W JUDAIZMIE W POCZĄTKACH 

ERY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ6 

 

 

1. Monogamia i poligamia 

 

Rodzina była w Izraelu podstawową komórką społeczeństwa. Zasadniczym 

zadaniem młodego mężczyzny było zawarcie małżeństwa. Obok małżeństw 

monogamicznych praktykowano także związki poligamiczne. Starożytni Hebrajczycy 

uważali, że mężczyzna może mieć kilka żon7. Abraham miał trzy żony, Jakub cztery. 

Królowie miewali liczne haremy, Salomon miał żony i nałożnice (Pierwsza Księga 

Królewska - 1 Krl 11,1-3)8. Bigamia, czyli małżeństwo z dwiema żonami, zostało 

uznane za legalne w Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 21,15-17)9.  

Zwykłych Izraelitów stać było zazwyczaj tylko na jedną lub dwie żony. Za 

wzięciem drugiej żony przemawiały względy praktyczne: pozyskiwano ręce do pracy. 

Także chęć posiadania dużej liczby dzieci przemawiała za dwiema żonami. W 

przypadku bezdzietności jednej żony lub posiadania przez nią samych córek był to 

motyw dodatkowy. 

Różne tradycje przekazał nieco później Talmud. W traktacie Jewamot 

znajdujemy sprzeczne opinie. Jeden z rabbich mówi, że „mąż może poślubić tyle 

kobiet, ile zechce”. Inny ograniczał tę możliwość do czterech żon dla zwykłego 

mężczyzny, osiemnastu dla króla. 

                                                
6 Opracowane na podstawie: H. Daniel-Rops, Życie w Palestynie w czasach Chrystusa, Warszawa 
2001, 106-125; M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Wrocław 2003, 166-170; R. de 
Vaux, Instytucje Starego Testamentu, tł. T. Brzegowy, Poznań 2004, 34-48. 
7 R. de Vaux, tamże, 34n. stwierdza, że obyczaje okresu patriarchalnego były mniej rygorystyczne niż 
zwyczaje Mezopotamii tego samego okresu. 
8 Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, 
Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: „Nie 
łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim 
bogom”. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta 
żon drugorzędnych. 
9 Jeśli jaki mąż będzie miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą niekochaną, i one urodzą mu synów - 
kochana i niekochana - a pierworodnym będzie syn niekochanej - to w dniu przekazywania 
dziedzictwa nie może za pierworodnego uznać syna kochanej, gdy pierworodnym jest syn 
niekochanej. Jeśli pierworodnym jest syn niekochanej, musi mu przyznać podwójną część 
wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną jego siły. On ma prawo do pierworodztwa. 
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Istniał też nurt tradycji religijnej przedstawiającej jednożeństwo jako związek 

idealny. Opowiadanie o stworzeniu pierwszej pary ludzkiej ukazuje małżeństwo 

monogamiczne: 
 

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał 
wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z 
żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził 
do mężczyzny, mężczyzna powiedział:  
„Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!  
Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”.  
 Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą 
żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.  (Księga Rodzaju - Rdz 2, 21-24).  
 

W Księdze Tobiasza występują tylko związki monogamiczne. Arcykapłan mógł 

mieć tylko jedną żonę. 

Wydaje się, że w czasach Chrystusa przeważała monogamia. W I wieku po Chr. 

pewna liczba mężczyzn żyła w bezżeństwie. Należeli do nich esseńczycy oraz 

nazirejczycy, którzy po złożeniu ślubu żyli w celibacie lub zachowywali 

wstrzemięźliwość przynajmniej przez pewien czas. 

 

2. Prawo małżeńskie 

 

Już Prawo Starego Testamentu ustanowiło przeszkody do małżeństwa oraz 

nakładało pewne zobowiązania. Obyczaj nakazywał poślubić krewną . Małżeństwa 

między krewnymi były częste, np. małżeństwo Izaaka i Rebeki, Jakuba z Leą i 

Rachelą. Nie ma jednak w Pięcioksięgu przepisu prawnego w tej sprawie. 

Zakazane były jednak małżeństwa pomiędzy bliskimi krewnymi. Ogólna zasada 

głosiła: „Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić 

jego nagość” (Kpł 18,6). Były też w Księdze Kapłańskiej (rozdz. 18) zakazy 

szczegółowo sformułowane. Zakazane były związki: syna z matką (Prawo nie 

wspominało o związku ojca z córką), syna z którąkolwiek z żon jego ojca, mężczyzny z 

siostrą rodzoną lub przyrodnią (chociaż Abraham pojął za żonę siostrę przyrodnią 

Sarę!), siostrzeńca z ciotką, mężczyzny z wnuczką, z synową, z bratową (wyjątek 

stanowiło prawo lewiratu). Nie był zakazany ożenek wuja z siostrzenicą (dość częsty w 

praktyce). Wzbronione było pojmowanie dwóch sióstr za żony. Zakazy te były 
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przestrzegane w czasach Chrystusa. Dopuszczający się czynów kazirodczych w 

starożytnym Izraelu byli karani śmiercią, nawet paleni żywcem (Kpł 20,11-14)10.  

Żyd nie powinien żenić się z poganką, choć w dawnym Izraeli zdarzały się 

małżeństwa egzogamiczne, czyli zawarte z osobami nie należącymi do narodu 

wybranego. Pierworodny syn Abrahama urodził się z Egipcjanki, Mojżesz wziął za 

żonę Madianitkę, Rut była Moabitką, Batszeba, cudzołożna małżonka Dawida, 

prawdopodobnie była Hetytką, Salomon posiadał cudzoziemki w swym haremie: 

Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Hetytki. Taka praktyka niosła zagrożenie 

dla życia religijnego (1 Krl 11,4)11 i została surowo zabroniona przez Prawo (Wj 34,15-

1612; Pwt 7,3-413). Wyjątek zrobiono dla branek wojennych, które można było brać za 

żony po odprawieniu ceremonii symbolizującej porzucenie dawnego środowiska (Pwt 

21,10-14)14. 

Zakazy nie były jednak przestrzegane. Przeciwko małżeństwom z 

cudzoziemkami gwałtownie wystąpił Nehemiasz po powrocie z niewoli babilońskiej. 

Posiadających cudzoziemskie żony pobił, targał ich za włosy i zaklinał na Boga: Nie 

wydawajcie córek swoich za ich synów! Nie bierzcie córek ich dla synów swoich ani 

dla siebie za żony! (Ne 13,25). Córki dziedziczące posiadłość mogły wychodzić za mąż 

jedynie w swoim pokoleniu (Lb 36,6-9)15. 

Ideałem było więc małżeństwo endogamiczne, zawarte pomiędzy osobami tego 

samego narodu, choć zdarzały się wyjątki. Uderza fakt, że ani Nowy Testament, ani 

                                                
10 Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią 
oboje, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią 
ukarany śmiercią: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z 
mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę 
śmierć na siebie ściągnęli. Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i 
ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was.   
11 Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego 
nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. 
12 Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą uprawiać nierząd z 
bogami obcymi i składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię do spożywania z ich ofiary. A także 
nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, 
nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi. 
13 Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie 
weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom 
obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. 
14 Por. R. de Vaux, dz. cyt. 41. 
15 Oto, co Pan rozporządził w sprawie córek Selofchada: Mogą wyjść za mąż, jeśli zechcą, ale mogą 
poślubić jedynie męża z rodu swego pokolenia, aby dziedzictwo Izraelitów nie przechodziło z jednego 
pokolenia na drugie. Owszem, każdy Izraelita winien utrzymać dziedzictwo swego pokolenia. Każda 
panna, która posiada w jakimś pokoleniu dziedzictwo, może wziąć męża tylko z rodu swego 
pokolenia, by Izraelici zachowali dziedzictwo swoich przodków i aby majątek dziedziczny nie 
przechodził z jednego pokolenia na drugie. Owszem, pokolenia Izraelitów winny się trzymać swoich 
posiadłości dziedzicznych”. Córki Selofchada postąpiły według rozkazu Pana, wydanego Mojżeszowi. 
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żaden traktat Talmudu nic nie mówią o starym zakazie małżeństw egzogamicznych, 

zawartych z cudzoziemcami. Być może można to tłumaczyć tym, że było to oczywiste. 

Żydzi odnosili się z odrazą do wszystkiego, co pogańskie, także do małżeństw z 

cudzoziemcami16. 

Izraelita mógł być zmuszony do zawarcia małżeństwa, nawet gdy nie miał na to 

ochoty. Wynikało to z prawa lewiratu, sformułowanego w Księdze Powtórzonego 

Prawa (Pwt 25,5-10): 
 

Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie i jeden z nich umrze, a nie będzie 
miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego, spoza 
rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie ją sobie za żonę, 
dopełniając obowiązku lewiratu. A najstarszemu synowi, którego ona 
urodzi, nadadzą imię zmarłego brata, by nie zaginęło jego imię w 
Izraelu. Jeśli nie będzie chciał ten mężczyzna wziąć swej bratowej za 
żonę, pójdzie bratowa do bramy miasta, do starszych i powie: „Nie 
mam szwagra, który by podtrzymał imię brata swego w Izraelu. 
Szwagier nie chce na moją korzyść dopełnić obowiązku, jaki ciąży na 
nim”. Starsi tego miasta zawezwą go i przemówią do niego. Jeśli będzie 
obstawał przy swoim i powie: „Nie chcę jej poślubić”, pójdzie do niego 
bratowa na oczach starszych, zdejmie mu sandał z nogi, plunie mu w 
twarz i powie: „Tak się postępuje z człowiekiem, który nie chce 
odbudować domu swego brata”. I będzie nazwane imię jego w Izraelu: 
„Dom tego, któremu zzuto sandał”. 
 

Jeśli zmarły mężczyzna nie pozostawił syna, jego brat miał obowiązek poślubić 

wdowę, a pierwszy syn urodzony z tego związku uważany był za syna zmarłego.  

Prawo lewiratu obowiązywało w czasach Chrystusa. Świadczy o tym pytanie 

zadane Jezusowi, czyją żoną będzie po zmartwychwstaniu niewiasta, która miała za 

mężów kolejno siedmiu braci: 

 

Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak 
nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, 
niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż 
było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. 
Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie 
zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy 
zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo 
siedmiu miało ją za żonę”. Jezus im rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście w 
błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z 
martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak 
aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie 
czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa „O krzaku”, jak Bóg 

                                                
16 Por. H. Daniel-Rops, 110. 
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powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie 
jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie” (Mk 
12,18)17. 
 

Specjalne obostrzenia obowiązywały członków pokoleń kapłańskich. Według 

Księgi Kapłańskiej (Kpł 21,7)18 nie mogli oni brać za żonę kobiety, która oddawała się 

nierządowi lub została porzucona przez męża. Ez 44,22 dodaje jeszcze wdowy, z 

wyjątkiem wdów po kapłanie19. Arcykapłan mógł wziąć za żonę tylko dziewicę spośród 

córek Izraela. 

 

3. Dwa etapy zawierania małżeństwa: od zaręczyn do zaślubin 

 

Małżeństwo zawierano bardzo wcześnie. Najodpowiedniejszym momentem dla 

mężczyzny było ukończenie osiemnastu lat. Liberalni uczeni w Piśmie uważali, że 

można czekać z ożenkiem do dwudziestu czterech lat, natomiast rygoryści rzucali 

gromy na dwudziestoletnich młodzieńców, którzy nie byli jeszcze żonaci. Dziewczęta 

wydawano za mąż, gdy osiągnęły dojrzałość; według Prawa w wieku dwunastu i pół 

roku. Późniejsi rabini ustalili minimalny wiek dziewczyny na dwanaście lat, chłopców 

- trzynaście lat. 

O zawarciu związku 

małżeńskiego decydowali 

ojcowie pana młodego i panny 

młodej. Według późniejszych 

rabinów ojciec miał obowiązek 

znaleźć żonę dla syna. 

Inicjatywa mogła wyjść także 

od młodzieńca, nigdy od 

dziewczyny.  

Zawarcie małżeństwa 

poprzedzały zaręczyny. W 

Biblii hebrajskiej słowo ,aras - 

zaręczyny występuje 11 razy. Zaręczyny pociągały za sobą skutki prawne. Według 

                                                
17 Por. także Mt 22,23; Łk 20,27. 
18 Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez 
męża, bo [kapłan] jest poświęcony Bogu. 
19 Nie będą brać sobie za żonę wdowy lub porzuconej, lecz tylko dziewicę z potomstwa domu Izraela; 
jednak mogą poślubić wdowę, która jest wdową po kapłanie. 
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Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 20,7) młody mężczyzna, który się zaręczył z 

dziewczyną, ale jej jeszcze nie poślubił, był zwolniony z wyruszania na wojnę20. Tekst 

1 Księgi Samuela (1 Sm 18,21) prawdopodobnie przechowuje formułę wypowiadaną 

podczas zaręczyn przez ojca dziewczyny: Dzisiaj staniesz się moim zięciem21.  

Narzeczeni mieli prawa i obowiązki prawie takie jak małżonkowie. Mieszkali 

oddzielnie i wzbronione było współżycie. Narzeczona, podejrzana o niewierność, 

poddawana była „próbie gorzkiej wody”, przewidzianej przez Lb 5,11-3122. 

Narzeczona, uznana winną wiarołomstwa, była - podobnie jak małżonka - 

kamienowana. Z drugiej strony korzystała z ochrony prawa. Gdy narzeczony chciał ją 

oddalić, musiał jej wręczyć akt rozwodowy. Jeśli narzeczony umarł, miała prawa jak 

wdowa. 

Podczas zaręczyn ustalano warunki, na jakich miało dojść do zawarcia 

małżeństwa. Młodzieniec obowiązany był złożyć ojcu przyszłej małżonki dar zwany 

                                                
20 Kto żonę poślubił, a jeszcze jej nie sprowadził do siebie, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na 
wojnie, a kto inny by ją sprowadził do siebie. 
21 Por. R. de Vaux, 43. 
22 Rzekł znowu Pan do Mojżesza: „Tak mów do Izraelitów: Gdy mąż ma żonę rozpustną i ta go 
zdradzi  przez to, że inny mężczyzna z nią obcuje cieleśnie wylewając nasienie, a nie spostrzegł tego 
jej mąż, i dopuściła się nieczystości w ukryciu, gdyż nie było świadka, który by ją pochwycił na 
gorącym uczynku - gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie podejrzewać żonę swoją, w 
wypadku gdy rzeczywiście się splamiła, lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła -  wówczas 
winien mąż przyprowadzić żonę swoją do kapłana i przynieść jako dar ofiarny za nią dziesiątą część 
efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy ani też nie położy kadzidła, gdyż jest to ofiara 
posądzenia, ofiara wyjawienia, która ma wykazać winę. Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się 
kobiecie i stawi ją przed Panem. Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego, 
weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody. Teraz postawi kapłan 
kobietę przed Panem, odkryje jej włosy i położy na jej ręce ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia; wodę 
zaś gorzką, niosącą klątwę, kapłan będzie trzymał w swym ręku. Wtedy zaprzysięgnie kobietę i 
powie do niej: Jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z tobą nie obcował i jeśliś się z innym nie 
splamiła nieczystością względem swego męża, wówczas woda goryczy i przekleństwa nie przyniesie 
ci szkody. Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczystą, ponieważ inny 
mężczyzna, a nie twój mąż, obcował z tobą, wylewając [nasienie] -  wówczas przeklnie kapłan 
kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: Niechże cię Pan uczyni poprzysiężonym 
przekleństwem pośród ludu twego, niech zwiotczeją twoje biodra, a łono niech spuchnie. Woda 
niosąca przekleństwo niech wniknie do twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie twoje łono, a 
biodra zwiotczeją. Odpowie na to kobieta: „Amen, Amen”. Teraz wypisze kapłan na zwoju słowa 
przekleństwa, a następnie zmyje je wodą goryczy. Wreszcie da wypić kobiecie wodę gorzką, niosącą 
klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią sprawiając gorzki ból. Następnie weźmie kapłan z rąk 
kobiety ofiarę posądzenia, wykona gest kołysania przed Panem i złoży na ołtarzu. Potem weźmie z 
niej pełną dłonią część jako pamiątkę i spali na ołtarzu. Teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą: 
jeśli naprawdę stała się nieczystą i swojemu mężowi niewierną, woda wniknie w nią, sprawiając 
gorzki ból. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją, i będzie owa kobieta przedmiotem przekleństwa 
pośród swego narodu. Jeśli jednak ta kobieta nie stała się nieczystą, lecz przeciwnie - jest czysta - 
pozostanie bez szkody i znów będzie rodzić dzieci. Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia, gdy 
żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to nieczystą, lub gdy mąż zacznie ją 
posądzać, wtedy stawi ją przed Panem, a kapłan spełni względem niej wszystko według tego prawa. 
Mąż będzie wtedy bez winy, a żona poniesie zasłużoną karę”. 
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mohar (w Biblii wspomniany np. Księga Rodzaju - Rdz 34,1223; Wj 22,1624). Jego 

wysokość określano podczas zaręczyn, pięćdziesiąt sykli srebra uważano za 

przyzwoity dar. Przez wręczenie moharu mężczyzna nabywał praw do swej żony. 

Prawdopodobnie ojciec dziewczyny tylko obracał pieniędzmi z moharu, który 

powracał do córki w momencie sukcesji, albo gdy popadła ona w biedę wskutek 

śmierci męża. 

Uiszczenie moharu mogło być czasami zamienione na wykonanie jakiejś pracy; 

tak było w przypadku dwóch małżeństw Jakuba: 
 

Rzekł do niego Laban: „Czyż dlatego, że jesteś moim krewnym, masz mi 
służyć za darmo? Powiedz mi więc, jaką mam ci dać zapłatę?” - 16 Miał 
zaś Laban dwie córki; starsza nazywała się Lea, a młodsza Rachela. 
Oczy Lei były jakby zgaszone, Rachela zaś miała piękną postać i miłą 
powierzchowność. -  Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do 
Labana: „Będę ci służył przez siedem lat za twą młodszą córkę, Rachelę”. 
Laban powiedział: „Wolę dać ją tobie niż komu innemu. Pozostań więc u 
mnie”. I tak służył Jakub za Rachelę przez siedem lat, a wydały mu się 
one jak dni kilka, bo bardzo miłował Rachelę.  
Wreszcie rzekł Jakub do Labana: „Ponieważ czas już upłynął, daj mi 
córkę twą za żonę, abym się z nią połączył”. (Księga Rodzaju  - Rdz 
29,15-30).  
 

Mogło też być zastąpione oddaniem niezwykłej usługi (sto napletków 

Filistynów w przypadku małżeństwa Dawida i Mikal - 1Sm 18,25-27 lub zdobycie 

Kiriat Sefer w przypadku małżeństwa Otniela z córką Kaleba - Joz 15,16 = Sdz 1,12). 

Od małżeństwa z moharem odróżnić należy związek, który polegał na kupnie. 

Dziewczyna mogła być sprzedana przez ojca innemu mężczyźnie z przeznaczeniem na 

jego konkubinę lub konkubinę jego syna. Stawała się niewolnicą i mogła być 

odsprzedana, ale nie cudzoziemcowi (Wj 21,7-11)25. 

Od moharu należy też odróżnić podarki (mattan), jakie młodzieniec wręczał 

rodzinie dziewczyny w momencie zaślubin; są one wyraźnie odróżnione w Księdze 

Rodzaju - Rdz 34,12: 
 

                                                
23 Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi powiecie, 
byleście tylko dali mi dziewczynę za żonę. 
24 Jeśliby się ojciec nie zgodził mu jej oddać, wówczas winien zapłacić tyle, ile wynosi opłata 
składana przy zaślubinach dziewic.  
25 Jeśliby ktoś sprzedał swą córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą 
niewolnicy. A jeśliby nie spodobała się panu, który <przeznaczył ją> dla siebie, niech pozwoli ją 
wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. Jeśli zaś 
przeznaczył ją dla syna, to niech uczyni z nią, jak prawo nakazuje obejść się z córkami. Jeśli zaś 
weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania. Jeśli nie 
spełni wobec niej tych trzech warunków, wówczas odejdzie ona wolna bez wykupu.  
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Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem 
dać tyle, ile mi powiecie, byleście tylko dali mi dziewczynę za żonę. 
 

Upominki rekompensowały stratę rodziny wskutek wyprowadzenia się 

dziewczyny z domu.  

Jednak także dziewczyna mogła wnieść majątek do małżeństwa. W Izraelu 

rodzice mogli wręczyć córce w momencie zawarcia małżeństwa podarunki: 

 

masz przed sobą Rebekę, weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną 
syna pana twego, jak postanowił Pan. Gdy sługa Abrahama usłyszał te 
ich słowa, oddał pokłon Panu. Po czym wyjąwszy srebrne i złote 
klejnoty oraz szaty, dał je Rebece; a bratu i matce jej ofiarował 
kosztowności (Księga Rodzaju - Rdz 24,52-53); 
 

dać jej niewolnicę (Księga Rodzaju - Rdz 24.5926) lub ziemię (Księga Jozuego - 

Joz 15,17-19)27.  

Zwyczaj dawania posagu dziewczynie był jednak krytykowany. Mądrość 

Syracha (Syr 25,22) stwierdza: Złem jest, bezwstydem i wielką hańbą, jeśli żona 

utrzymuje swego męża. 

Okres narzeczeństwa trwał jeden rok, w przypadku wdów mógł być skrócony 

nawet do miesiąca.  

Biblia nie wspomina spisywania aktów zawarcia małżeństwa. Skoro jednak od 

czasów przed niewolą babilońską redagowano w Izraelu akty rozwodowe, wydaje się 

logiczne przypuszczenie, że sporządzano także akty zawarcia małżeństwa28. W 

kontraktach z żydowskiej diaspory w Elefantynie (górny Egipt) znajduje się formuła 

zredagowana w imieniu małżonka: „Ona jest moją żoną, ja jestem jej mężem od 

dzisiaj na zawsze”. W traktacie z II w. po Chr. znalezionym na Pustyni Judzkiej 

spotykamy formułę: „Ty będziesz moją żoną”29. 

W starożytnym Izraelu, podobnie jak w Mezopotamii, małżeństwo było sprawą 

cywilną i nie łączyło się z żadnym aktem religijnym. Zaślubiny polegały na 

przeprowadzeniu oblubienicy do domu oblubieńca. Narzeczony w towarzystwie 

przyjaciół udawał się do domu jej ojca.  

                                                
26 Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją, i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi. 
27 Zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i ten dał mu za żonę swoją córkę, Aksę. 18 Gdy ona 
przybyła, skłoniła swego męża, by prosił jej ojca o pole. Następnie zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: 
"Czego sobie życzysz?" 19 Wtedy odrzekła: "Okaż mi łaskę przez dar! Skoro mi dałeś ziemię Negeb, 
dajże mi źródła wód". I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie. 
28 Por. R. de Vaux, 43. 
29 Tamże, 44. 



 

 

 

12 

Oblubienica z głową przyozdobioną diademem przeprowadzana była w 

towarzystwie przyjaciółek, przy akompaniamencie bębnów i innych instrumentów 

muzycznych: 
 

Wyjdźcie, córki jerozolimskie,  
spójrzcie, córki Syjonu,  
na króla Salomona w koronie,  
którą ukoronowała go jego matka  
w dniu jego zaślubin,  
w dniu radości jego serca. (Pnp 3,1130). 
 

Oblubienica była wspaniale ubrana, przyozdobiona klejnotami, ale twarz miała 

zasłoniętą: 
 

O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,  
jakże piękna!  
Oczy twe jak gołębice  
za twoją zasłoną.  
Włosy twe jak stado kóz  
falujące na górach Gileadu.  
 Zęby twe jak stado owiec strzyżonych,  
gdy wychodzą z kąpieli:  
każda z nich ma bliźniaczą,  
nie brak żadnej.  
Jak wstążeczka purpury wargi twe  
i usta twe pełne wdzięku.  
Jak okrawek granatu skroń twoja  
za twoją zasłoną. (Pnp 4,1.3;6,7).  

 

Oblubienica odsłaniała twarz dopiero wobec oblubieńca w 

małżeńskiej komnacie. 

Gdy przybywano do domu oblubieńca, wypowiadano formułę 

błogosławieństwa (por. Księga Rodzaju - Rdz 24,6031; Księga 

                                                
30 Ogromnie się weselę w Panu,  
dusza moja raduje się w Bogu moim,  
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,  
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,  
jak oblubieńca, który wkłada zawój,  
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty ( Iz 61,10). 
31 Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli:  
"Siostro nasza, wzrastaj  
w tysiące nieprzeliczone:  
i niech potomstwo twoje zdobędzie  
bramy swych nieprzyjaciół!" 



 

 

 

13 

Tobiasza - Tb 9,632; Księga Rut - Rt 4,1133). Ceremonia ta była jedynym religijnym 

elementem zaślubin34. Wieczór upływał na zabawach i tańcach, w których brał udział 

oblubieniec. Oblubienica pozostawała w innym pokoju z przyjaciółkami. Mężczyźni i 

kobiety posiłek spożywali oddzielnie. 

Już w pierwszą noc następowała konsumpcja małżeństwa (Księga Rodzaju  - 

Rdz 29,21-2335). Prześcieradło z pierwszej nocy, splamione krwią, przechowywano 

jako dowód dziewictwa36. 

Nazajutrz czas spędzano na grach i zabawach. Pod wieczór spożywano posiłek, 

osobno mężczyźni i kobiety. W późniejszych czasach oblubienica zajmowała miejsce 

pod baldachimem – chuppa, a przedstawiciel gminy żydowskiej wypowiadał 

błogosławieństwo. Nie wiadomo jednak, czy ten rytuał praktykowany był już w 

czasach nowotestamentalnych. 

Wesele trwało siedem dni, czasami dwa razy dłużej. 

 

4. Pozycja mężczyzny i kobiety 

 

Dziewczyna niezamężna pozostawała pod władzą ojca, natomiast zamężna była 

pod władzą męża. Dekalog wylicza kobietę wśród innych stworzeń posiadanych przez 

                                                
32 Niech Pan udzieli tobie i żonie twojej błogosławieństwa niebieskiego i twemu ojcu, i matce twojej 
żony! Błogosławiony niech będzie Bóg, że ja widzieć mogę Tobiasza, który tak jest podobny do 
mojego krewnego. 
33 Cały lud zebrany w bramie zawołał: "Jesteśmy świadkami!" a starsi dodali: "Niech Pan uczyni 
kobietę, która wejdzie do twego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie niewiasty zbudowały 
dom Izraela.  
Stań się możnym w Efrata,  
zdobądź sobie imię w Betlejem! 
34 Daniel-Rops, 113. 
35 Wreszcie rzekł Jakub do Labana: "Ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twą za żonę, abym się z 
nią połączył". 22 Wtedy Laban, zaprosiwszy wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wyprawił 
ucztę. 23 A gdy był wieczór, Laban wziął córkę swą Leę i wprowadził ją do Jakuba, i ten zbliżył się do 
niej. 
36 Opis dotyczący znaczenia dowodu dziewictwa znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa: Jeśli ktoś 
poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi, zarzucając jej złe czyny, i zniesławi ją 
mówiąc: „Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa”, 
wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta. 
Ojciec młodej kobiety odezwie się do starszych: „Dałem swą córkę temu człowiekowi za żonę, a on ją 
znienawidził. Oto zarzuca jej złe czyny, mówiąc: „Nie znalazłem u córki twej oznak dziewictwa”. A 
oto są dowody dziewictwa mej córki” i rozłoży tkaninę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta 
wezmą tego męża i ukarzą go. 19 Skażą go na sto [syklów] srebra i dadzą je ojcu młodej kobiety, gdyż 
okrył niesławą dziewicę izraelską; pozostanie jego żoną i nie będzie jej mógł całe życie porzucić. Lecz 
jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety 
(Pwt 22,13-21). 
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mężczyznę, razem z niewolnikiem, niewolnicą, wołem i osłem37. W języku hebrajskim 

mąż nazywany jest baal swojej żony, czyli jej panem, tak samo jak jest panem domu 

czy roli (2 Sm 11,2638)). Kobieta zamężna jest własnością męża-ba’ala39. 

Ojciec miał władzę absolutną nad synami i córkami, którzy byli jego 

własnością. Mógł ich sprzedać jako niewolników. Jeśli dopuścili się ciężkiego 

przewinienia, mógł ich skazać na śmierć40. Z upływem wieków te zasady złagodniały. 

Prawo do decydowania o życiu lub śmierci przekazano radzie starszych. W I wieku po 

Chr. nie ma już także mowy o sprzedawaniu dzieci. 

 

Zgodnie z sentencją rabiniczną mężczyzna powinien codziennie dziękować 

Bogu za to, że nie stworzył go poganinem, niewolnikiem lub kobietą. 

Grecki termin oikia, podobnie jak hebrajski bajit, oznaczał równocześnie 

rodzinę, dom przez nią zamieszkiwany, oraz należące do niej dobra. 

                                                
37 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego 
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do 
bliźniego twego". (Wj 20,17). 
38 Żona Uriasza dowiedziawszy się, że Uriasz, jej mąż, umarł, opłakiwała swego pana. 
39 de Vaux, 36. 
40 Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani 
matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, 19 ojciec i matka pochwycą go, 
zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, 20 i powiedzą starszym miasta: "Oto nasz syn jest 
nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu". 21 Wtedy 
mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael, 
słysząc o tym, ulęknie się. (Pwt 21,19). 
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Pozycja kobiety w rodzinie była nieporównanie gorsza. Prawa ojca dotyczące 

sprawowania władzy nad rodziną odnosiły się także do żony. Fakt przynależności 

żony do męża był tak oczywisty, że niewolnika sprzedawano razem z żoną41. 

Żona powinna być absolutnie wierna mężowi, wobec męża prawo było mniej 

restrykcyjne. Cudzołóstwo zostało potępione przez Dekalog: 

Nie będziesz cudzołożył (Wj 20,14; Pwt 5,18).  

W Księdze Kapłańskiej (Kpł 18,20) wyliczone jest między zakazami 

małżeńskimi; ściąga się przez nie „nieczystość”42. 

Cudzołóstwo mężczyzny z kobietą zamężną było karane bardzo surowo, oboje 

byli skazywani na śmierć: 
 

Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i 
cudzołożnik, i cudzołożnica.  (Kpł 20,10; Pwt 22,22).  
Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna 
w mieście i spał z nią, 24 oboje wyprowadzicie do bramy miasta i 
kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała 
będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. 
Usuniesz zło spośród siebie.  (Pwt 22,23n).  
 

Tak więc karę wykonywano przez ukamienowanie. Możliwe, że w dawnych 

czasach stosowano także karę spalenia. Juda skazał swą synową Tamar na spalenie, 

ponieważ podejrzewał ją, że oddała się obcemu mężczyźnie43. 

Wierność małżeńska jest zalecana mężowi: 

 

Strzeż, synu, nakazów ojca,  
nie gardź nauką matki,  
w sercu je wyryj na zawsze  
i zawieś sobie na szyi!  
Gdy idziesz, niech one cię wiodą,  
czuwają nad tobą, gdy zaśniesz;  
gdy budzisz się - mówią do ciebie:  
bo lampą jest nakaz, a światłem Prawo,  
drogą do życia - upomnienie, nagana.  
One cię strzegą przed złą kobietą,  
przed obcą, choć język ma gładki:  
jej wdzięków niech serce twoje nie pragnie,  
powiekami jej nie daj się złowić,  

                                                
41 Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do 
pana (Wj 21,4). 
42 Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, wylewając nasienie; przez to stałbyś się 
nieczystym. 
43 Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: "Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet 
stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych". Juda rzekł: "Wyprowadźcie ją i spalcie!" (Rdz 
38,24). 
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bo nierządnicy wystarczy kęs chleba,  
zamężna zaś czyha na cenne życie.  
Czy schowa kto ogień w zanadrzu,  
by nie zajęły się jego szaty?  
Czy kto pójdzie po węglach ognistych,  
a stóp nie poparzy?  
Tak ten, kto idzie do żony bliźniego,  
kto jej dotknie, nie ujdzie karania.  
Nie ma hańby dla tego, kto kradnie,  
by wnętrze napełnić, gdy głodny;  
a siedmiokrotnie zwróci złapany ,  
wszystko, co w domu ma, odda.  
Lecz kto cudzołoży, ten jest niemądry:  
na własną zgubę to czyni.  
Chłostę i wstyd on tu znajdzie,  
a jego hańba się nie zmaże:  
bo zazdrość pobudza gniew męża,  
nie okaże litości w dniu pomsty,  
 na okup za winę nie spojrzy,  
dary odrzuci, choćbyś je mnożył (Prz 6,24-35). 
 

Sankcje karne spotykały mężczyznę tylko w przypadku cudzołóstwa 

popełnionego z kobietą zamężną. Naruszał przez to prawa innego mężczyzny. 

Mężczyzna, który przestaje z nierządnicami, trwoni majątek (Prz 29,3), ale nie jest 

karany prawem.  

Juda, który potraktował Tamar jak nierządnicę, nie otrzymał za to nagany 

(Księga Rodzaju - Rdz 38,15-19). Za winę poczytano mu jedynie to, że nie wypełnił 

obowiązku wynikającego z prawa lewiratu (Księga Rodzaju  - Rdz 38,26)44. 

Natomiast kobieta dopuszczająca się cudzołóstwa była traktowana bardzo 

surowo. Jeśli wina została udowodniona i potwierdzona przez świadków, żona mogła 

być skazana na karę śmierci. 

Wskazuje na to historia Zuzanny opisana w księdze Daniela: 

 

W Babilonie mieszkał pewien mąż, imieniem Joakim. Wziął on żonę 
imieniem Zuzanna, córkę Chilkiasza; była ona bardzo piękna i 
bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie 
z Prawem Mojżesza. Joakim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród 
przyległy do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów, 
ponieważ odznaczał się większą powagą niż inni. W tym roku wybrano 
spośród ludu dwóch starców na sędziów. Należeli oni do tych, o których 
powiedział Pan: „Wyszła nieprawość spośród sędziów-starców z 
Babilonu, którzy uchodzili tylko za kierowników narodu”.  Ludzie ci 
bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór 
sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś koło południa odchodzili ludzie, 

                                                
44 Por. de Vaux, 47. 
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Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. Obaj 
starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i 
zaczęli jej pożądać. Zatracili swój rozsądek i odwrócili swe oczy, 
zaniedbując spoglądania ku Niebu i zapominając o sprawiedliwych 
sądach. Obaj zostali opanowani tym pożądaniem, ale ukrywali 
wzajemnie przed sobą tę udrękę; 11 wstydzili się bowiem przyznać do 
swego pożądania, by z nią obcować. Tak więc codziennie starali się 
usilnie ją zobaczyć. Pewnego razu powiedział jeden do drugiego: 
„Wracajmy do domu, bo już pora obiadowa”. Rozeszli się więc każdy w 
swoją stronę. Obaj jednak zawrócili z drogi i spotkali się na tym samym 
miejscu. Dopytując się wzajemnie o przyczynę powrotu, przyznali się do 
swej żądzy. Wtedy omówili wspólnie porę, kiedy będą mogli Zuzannę 
spotkać samą. 
 
 Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła Zuzanna jak w 
poprzednich dniach jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt, chcąc się 
wykąpać w ogrodzie; był bowiem upał. Nie było tam nikogo z 
wyjątkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej się przyglądali. 
Powiedziała do dziewcząt: „Przynieście mi olejek i wonności, a drzwi 

ogrodu zamknijcie, abym się 
mogła wykąpać”.  Uczyniły, jak 
powiedziała, i zamknąwszy 
drzwi ogrodu, wyszły bocznymi 
drzwiami, by przynieść to, co im 
rozkazano. Nie dostrzegły zaś 
starców, ponieważ się ukryli. 
Gdy tylko dziewczęta odeszły, 
obaj starcy powstali i podbiegli 
do niej  mówiąc: „Oto drzwi 
ogrodu są zamknięte i nikt nas 
nie widzi, my zaś pożądamy 
ciebie. Toteż zgódź się obcować z 
nami! W przeciwnym razie 
zaświadczymy przeciw tobie, że 

był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta”.  
 Westchnęła Zuzanna i powiedziała: „Jestem w trudnym ze wszystkich 
stron położeniu. Jeżeli to uczynię, zasługuję na śmierć; jeżeli zaś nie 
uczynię, nie ujdę waszych rąk. Wolę jednak niewinna wpaść w wasze 
ręce, niż zgrzeszyć wobec Pana”.  Zawołała więc Zuzanna bardzo 
głośno; krzyknęli także dwaj starcy przeciw niej. Jeden z nich pobiegł 
otworzyć drzwi ogrodu. Gdy domownicy usłyszeli krzyk w ogrodzie, 
pobiegli przez boczne drzwi, by zobaczyć, co się jej stało. Skoro starcy, 
opowiedzieli swoje, słudzy zmieszali się bardzo; nigdy bowiem nie 
mówiono takich rzeczy o Zuzannie. 
Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża Joakima, przybyli dwaj 
starcy pełni niegodziwych zamiarów przeciw Zuzannie, by ją wydać na 
śmierć. Powiedzieli więc do ludu: „Poślijcie po Zuzannę, córkę 
Chilkiasza, która jest żoną Joakima”. Zawołano ją. Przyszła więc ze 
swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. Była zaś 
Zuzanna delikatna i bardzo piękna. Ponieważ była zasłonięta, 
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przeniewiercy kazali jej zdjąć zasłonę, by nasycić się jej pięknością. 
Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. 
 

 
 
 
Dwaj sędziowie powstawszy włożyli ręce na jej głowę. Ona zaś płacząc 
spoglądała ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w Panu. Starcy 
powiedzieli: „Gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła 
wraz z dwoma dziewczętami, zamknęła drzwi ogrodu i odesłała 
dziewczęta. Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty, i położył 
się z nią. Znajdując się na krańcu ogrodu i widząc nieprawość 
podbiegliśmy do nich. Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy 
pochwycić, bo był silniejszy od nas, i otworzywszy drzwi rzucił się do 
ucieczki. Gdy zaś pochwyciliśmy ją pytając, kim był młodzieniec, nie 
chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie”. 
Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją 
na karę śmierci. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: 
„Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, 
zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. 
Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mię ci złośliwie 
obwiniają”. 
A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził 
Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on 
donośnym głosem: „Jestem czysty od jej krwi!” Cały zaś lud zwrócił się 
do niego, mówiąc: „Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś?” On zaś 
powstawszy wśród nich powiedział: „Czy tak bardzo jesteście 
nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez 
dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili”. 
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 Cały lud powrócił śpiesznie. Starsi zaś powiedzieli: „Usiądź tu wśród 
nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa”.  Daniel 
powiedział do nich: „Oddzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a 
osądzę ich”. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i 
powiedział do niego. „Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz 
wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniałeś, wydając 
niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, 
chociaż Pan powiedział: „Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i 
sprawiedliwego”. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, 
pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą?” On zaś 
powiedział: „Pod lentyszkiem”.  Daniel odrzekł: „Dobrze! Skłamałeś na 
swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na 
ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje”.  Odesławszy go rozkazał 
przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: „Potomku kananejski a 
nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe 
serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś 
bojąc się obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na 
waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem 
spotkałeś ich obcujących ze sobą?” On zaś powiedział: „Pod dębem”.  
Wtedy Daniel powiedział do niego: „Dobrze! Skłamałeś i ty na swoją 
własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć 
cię na dwoje, by was wytępić”. 
 Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, 
co pokładają w Nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu 
starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów 
nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła, 
wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według Prawa 
Mojżeszowego. W dniu tym ocalono niewinną krew. Chilkiasz zaś i jego 
żona wychwalali Boga z powodu swej córki Zuzanny; [czynili to] wraz z 
jej mężem Joakimem i wszystkimi krewnymi, ponieważ nie znaleziono 
w niej nic hańbiącego. A Daniel od tego dnia i na przyszłość zasłynął 
wśród ludu jako wielki (Dn 13,1-63). 
 

Żonie, która dopuściła się cudzołóstwa mąż mógł przebaczyć, ale mógł ją także 

odtrącić. Kobieta była zniesławiona45. 

                                                
45 Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, a ty wszystkim swoim kochankom dawałaś podarki i 
zjednywałaś ich sobie, by przychodzili do ciebie zewsząd i uprawiali z tobą nierząd. U ciebie działo 
się odwrotnie niż u nierządnic: nikt nie gonił za tobą. To ty dawałaś zapłatę, a ciebie nikt nie 
wynagradzał. Tak, z tobą było wprost odwrotnie. Dlatego, Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego! 
Tak mówi Pan Bóg: Za to, że odsłaniałaś swą sromotę i odkrywałaś swoją nagość, uprawiając 
nierząd ze wszystkimi swoimi ohydnymi bożkami, a także za krew twoich synów, których im 
ofiarowałaś -  za to Ja zgromadzę wszystkich twoich kochanków, w których miałaś upodobanie, i 
wszystkich tych, których miłowałaś, jak również i tych wszystkich, których nienawidziłaś. Tak, Ja 
zgromadzę ich ze wszystkich stron przeciwko tobie i odsłonię twą nagość przed nimi, aby zobaczyli 
całą twoją nagość. Będę cię sądził tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie. Wydam cię 
krwawemu gniewowi i zazdrości. Wydam cię w ich ręce, a oni zniosą twoje szałasy, zniszczą twoje 
wzniesienia, rozbiorą cię z twoich szat, zabiorą ci twoje klejnoty i pozostawią cię nagą i odkrytą. 
Zwołają przeciwko tobie zgromadzenie, ukamienują cię i mieczami poćwiartują na części. Następnie 
domy twoje spalą w ogniu i wykonają na tobie wyrok na oczach wielu kobiet. Oto tak położę kres 
twemu nierządowi i już więcej nie będziesz dawała podarków za nierząd. I tak uśmierzę mój gniew 
na ciebie i odstąpi od ciebie moja zapalczywość. Uspokoję się i już więcej nie będę się gniewał. 
Ponieważ nie pamiętałaś o dniach młodości swojej i wszystkimi czynami wzbudzałaś we Mnie gniew, 
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W późniejszych czasach stosowano również łagodniejszą karę w postaci 

oddalenia żony46. 

 

 

II. ROZWODY W ŚWIECIE JUDAIZMU47 

 

W czasach przedchrześcijańskich w Izraelu dopuszczone były rozwody. 

Judaizm czasów Jezusa prawo rozwodowe opierał na przepisie z Księgi Powtórzonego 

Prawa (Pwt 24,1 nn): 
 

Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej 
darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list 
rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Jeśli ona 
wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, a ten drugi też 
ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli 
ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, nie będzie mógł pierwszy jej 
mąż, który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako splugawionej. To 
bowiem budzi odrazę u Pana, a ty nie możesz dopuścić do takiej 
nieprawości w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój. 
 

Ponieważ żonę traktowano jako własność męża, tylko mąż mógł wystąpić z 

inicjatywą rozwodu.  

W czasach Nowego Testamentu w Palestynie jednoczesna bigamia była 

rzadkością, natomiast o wiele częstsze były rozwody i powtórne małżeństwa. Żona 

powinna była otrzymać od męża dokument rozwodowy, który stwierdzał że jest wolna 

i bronił ją przed zarzutem cudzołóstwa w przypadku zawierania powtórnego 

małżeństwa.  

Podany w Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 24,1) powód - znalezienie przez 

męża u swej żony czegoś odrażającego („cerwat dabar”) - w różny sposób 

interpretowano.  

Rabbi Szammaj i jego szkoła zacieśniają znaczenie tego wyrażenia do 

cudzołóstwa żony. Natomiast szkoła rabbiego Hillela, znana ze swego liberalizmu, 

nadawała temu wyrażeniu interpretację bardzo szeroką przyjmując, że czymś 

odrażającym („cerwat dabar”) może być nawet sprawa tak małej wagi, jak 

                                                                                                                                                   
tak Ja z kolei na twoją głowę sprowadzę [skutki] twego postępowania - wyrocznia Pana Boga - nie 
dodasz już zbrodni do wszystkich twoich obrzydliwości. (Ez 16,33-41). 
46 Por. przypadek Józefa i Maryi, Mt.1,19: Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie 
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 
47Opracowane głównie na podstawie ekskursu w: J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus. 2. Teilband 
Mk 8,27-16,20 (EKK 2,2), Neukirchen 1979, 76-78. Por. też C. Marucci, dz. cyt., 107-167. 
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przypalenie zupy lub po prostu fakt, że żona przestała się mężowi podobać i znalazł on 

bardziej atrakcyjną kobietę. Należy jednak w tym miejscu zauważyć, że gotowanie 

należało do najważniejszych obowiązków żony i niewywiązywanie się z tych zadań 

mogło być przejawem biernego oporu kobiety wobec męża. 

Można było zawrzeć ponowne małżeństwo, ale istniały ograniczenia dla 

kapłanów, którym nie wolno było poślubić wdowy. Zakaz ten nie dotyczył jednak 

wdów po zmarłych kapłanach. 

Choć Prawo nie zezwalało kobiecie występować z inicjatywą rozwodu, w 

praktyce także ona mogła być inicjatorką. Według traktatu misznaickiego Edujot 2,3 

rabbi Hanina zezwalał kobiecie na wypisanie dokumentu rozwodowego, który jednak 

musiał być podpisany przez męża. W pewnych przypadkach można było prawnie 

zmusić męża do wystawienia dokumentu rozwodowego, wtedy mianowicie, gdy 

cierpiał on na pewne schorzenia, np. trąd, wykonywał zawód związany ze smrodem, 

np. zbierający nieczystości (śmieciarze), obrabiający miedź, garbarze, grabarze, gdy 

mąż dłuższy czas nie dbał o utrzymanie żony; gdy mąż nie mógł (z racji impotencji lub 

innych powodów) lub nie chciał współżyć; gdy zakazał jej na okres kilku miesięcy 

odwiedzania domu rodziców; gdy mąż zmuszał żonę do złożenia ślubów, które 

stawiały ją w sytuacji przykrej lub uciążliwej, np. ślub nie odwiedzania domu ojca, nie 

udawania się na uroczystości weselne lub pogrzebowe, nie jedzenie pewnych potraw 

itp.; wreszcie sytuacja, w której on chciał wyemigrować poza ziemię izraelską, a żona 

nie chciała mu towarzyszyć48. 

Rozwód wzięty z Żydówką po to, by poślubić pogankę uważany był za czyn 

niezgodny z Prawem, natomiast pożądane było odłączenie się od poganki49.  

Gdy Salome, siostra Heroda, wysłała list swojemu małżonkowi Kostobarowi 

zawiadamiający go o zerwaniu małżeństwa, czyn ten uważany był za niezgodny z 

prawem żydowskim („co było sprzeczne z prawami żydowskimi”50). Wyjątkowe i 

naganne było również porzucenie męża przez Herodiadę („Herodiada gwałcąc prawa 

ojczyste poślubiła Heroda”51). 

                                                
48Te przyczyny wymienia na podstawie pism rabinistycznych C. Marucci, dz. cyt., 149 n. 
49 Por. Ezd 10,10: Wtedy powstał kapłan Ezdrasz i rzekł do nich: "Wyście popełnili przestępstwo, 
żeście za żony wzięli kobiety cudzoziemskie, powiększając przez to winę Izraela. 
50 Flawiusz, Ant 15,7,10. 
51 Tamże, 18,5,4. 
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Wysoki poziom moralności małżeńskiej 

obowiązywał w Qumran. Dokument Damasceński 4,21 

przewiduje ubiczowanie tych, którzy pojęli dwie żony. 

Na podstawie tekstów z Księgi Rodzaju52 domagano 

się pozostawania w jednym małżeństwie przez całe 

życie, wykluczając tym samym rozwód i powtórne 

małżeństwo. Także w judaizmie hellenistycznym 

napotykamy pogląd, że pomimo formalnego rozwodu 

powtórne małżeństwo należy traktować na równi ze 

zdradą małżeńską53. 

 

 

III. MAŁŻEŃSTWO I ROZWÓD  

W ŚWIECIE GRECKO-RZYMSKIM54 

 

W świecie grecko-rzymskim zawierano małżeństwa tylko monogamiczne. 

Rozwody miały różną formę. W greckiej kolonii Turiej (miasto greckie w południowej 

Italii) żona miała prawo oddalić męża i 

zamieszkać z innym55. Według prawa attyckiego 

można było rozwiązać małżeństwo albo przez 

odesłanie żony przez męża, albo przez zostawienie 

męża przez żonę. Ta pierwsza możliwość nie była 

powiązana z żadnym postępowaniem i zdarzało 

się, że mąż bez powodów odmawiał wypłacenia 

obowiązkowego posagu. Za stręczenie kobiety 

przewidziana była kara śmierci. Okazyjnie 

słyszymy o istnieniu świadków rozwodu. W 

Atenach mąż był obowiązany po rozwodzie 

odłączyć się od żony. Temat „porzuconego” męża często występuje w komediach. W 

Rzymie istniała forma rozwodu zwana „diffarreatio” (rozłączenie małżeństwa 
                                                
52 Rdz 1,27 - Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę. 
53 Filon, Spec Leo, 3,30 n. 
54 Opracowane na podstawie ekskursu w komentarzu J. Gnilki, tamże. 
55 DiodSic XII, 18,1. 
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zawartego religijnie) oraz „remancipatio”, przez którą żona była uwalniana od 

przemocy męża. Przynajmniej od późnego okresu republikańskiego rozwód mógł być 

przeprowadzony także przez żonę, albo rozdzielano się za obopólną zgodą. Przy 

rozwodzie żądanym przez jedną ze stron wystarczyła ustna deklaracja („repudium”), 

która mogła być przekazana przez posłańców. Takie uproszczenie prowadziło do 

częstego rozrywania związków małżeńskich. 

Rozwiedzione kobiety powinny, zgodnie z prawem, możliwie szybko ponownie 

zawrzeć związek małżeński. Podkreślano wartość wierności małżeńskiej, ale 

ograniczała się ona do wierności żony. W literaturze istnieją liczne przykłady kobiet, 

które jako wdowy wzbraniały się przed powtórnym zamążpójściem. Z tego można 

wnioskować, że Rzymianom, lub pewnym ich kręgom, drugie małżeństwo wydawało 

się niestosowne. To nastawienie potwierdzają liczne napisy na grobach rzymskich i 

greckich, które sławią wierność sięgającą po grób jakiejś „univira” czy „monandros” 

(czyli kobiety mającej tylko jednego męża). Nie spotykamy podobnych ograniczeń 

wobec mężczyzn. 

 

 

IV. NAUKA JEZUSA O MAŁŻEŃSTWIE56 

 

Naukę Jezusa o małżeństwie przekazują przede wszystkim teksty synoptyczne:  

Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy 
znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. 
Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali 
Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co 
wam nakazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list 
rozwodowy i oddalić”.  Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego 
opuści człowiek ojca swego i matkę  i złączy się ze swoją żoną, i będą 
oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc 
Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”  
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto 
oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I 
jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo” (Mk 10,1-12);  

                                                
56 Pierwotna publikacja: R. Bartnicki, Nauka Jezusa o małżeństwie, w: Miłość jest z Boga. Wokół 
zagadnień biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr hab. Janowi Łachowi, red. M. 
Wojciechowski, Warszawa 1997, 41-54. 
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Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 
rozwodowy. A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza 
wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną 
wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa (Mt 5,31-32);  
 
Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice 
Judei za Jordan. Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił.  
Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i 
zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek 
powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek 
ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak 

już nie są dwoje, lecz jedno 
ciało. Co więc Bóg złączył, 
niech człowiek nie rozdziela”. 
Odparli Mu: „Czemu więc 
Mojżesz polecił dać jej list 
rozwodowy i odprawić ją?” 
Odpowiedział im: „Przez 
wzgląd na zatwardziałość serc 
waszych pozwolił wam 
Mojżesz oddalać wasze żony; 
lecz od początku tak nie było. 
A powiadam wam: Kto oddala 
swoją żonę - chyba w 
wypadku nierządu - a bierze 
inną, popełnia cudzołóstwo. I 
kto oddaloną bierze za żonę, 
popełnia cudzołóstwo” (Mt 
19,1-9);  
 
Każdy, kto oddala swoją żonę, 
a bierze inną, popełnia 
cudzołóstwo; i kto oddaloną 
przez męża bierze za żonę, 
popełnia cudzołóstwo (Łk 
16,18).  

 
Omówić należy najpierw tekst z Ewangelii Marka, uważanej za najstarszą z 

Ewangelii kanonicznych. Teksty z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,31-32; 19,1-9) i 

Łukasza (Łk 16,18) zostały uformowane pod wpływem Ewangelii Marka, ale przekazy 

Mateusza zawierają klauzulę, która przedstawia szczególną trudność i dlatego trzeba 

jej osobno poświęcić uwagę. Należy też zwrócić uwagę na wypowiedź Jezusa zawartą 

w Ewangelii Mateusza (Mt 19,10-12), która nie ma paralel w Ewangeliach 

synoptycznych. 
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1. Nierozerwalność małżeństwa  

 

Perykopa w Ewangelii Marka (Mk 10,1-12)57 rozpoczyna się wstępną notą 

łączącą nieprecyzyjne dane geograficzne z sumarycznym opisem nauczycielskiej 

działalności Jezusa58, będącą redakcyjnym dziełem Marka. Właściwe opowiadanie 

składa się z dwóch części: z pouczenia tłumu (Mk 10,2-9) oraz pouczenia uczniów (Mk 

10.10-12). Pierwsze pouczenie w polemice z faryzeuszami rozprawia się z prawem 

Mojżeszowym zezwalającym na rozwód. Drugie podaje konkretne reguły. W formie 

niezależnego od kontekstu logionu to drugie pouczenie jest przekazane także u 

Łukasza (Łk 16,18). 

 

a) Pouczenie tłumu (Mk 10,2-9)59 

 

Tekst Ewangelisty Marka (Mk 10,2-9) ma formę dysputy (Streitgespräch), 

której schemat przypomina dysputy rabinackie60. Przeciwnicy Jezusa zwracają się do 

Niego z pytaniem, Jezus odpowiada im najpierw pytaniem do nich skierowanym, a 

następnie daje właściwą odpowiedź (Mk 10.9). Narratora nie interesuje reakcja 

oponentów Jezusa, gdyż chce on pouczyć nie ich, lecz chrześcijańską wspólnotę. 

Przejdźmy do analizy treści dialogu. Do Jezusa zbliżają się faryzeusze i zadają 

pytanie, czy wolno mężowi oddalić swoją żonę. Pytanie jest scharakteryzowane jako 

podstępne (Mk 10.2); w ten sposób można je było ocenić znając już poglądy Jezusa w 

tej sprawie. Ponieważ rozwód był przewidziany przez prawo Mojżeszowe, pytaniem 

tym chciano Go sprowokować do przeciwstawienia się Prawu. 

Jezus odpowiada pytaniem, w którym mówi nie o możliwości, lecz o nakazie 

(Mk 10.3). Nie należy tego rozumieć tylko psychologicznie: faryzeusze pytają o to co 

im wolno, natomiast Jezus pyta o przykazanie Boże. Wola Boża, którą Jezus zaraz 

obwieści, jest zupełnie przeciwna temu, co nakazał Mojżesz. Faryzeusze obstają przy 

swoim stanowisku gdy odpowiadają, że Mojżesz pozwolił napisać dokument 

rozwodowy i oddalić żonę. Mają na myśli Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt, 24,l-4), 

gdzie w tłumaczeniu Septuaginty użyty został ten sam zwrot „biblion apostasiou” 

                                                
57 Powiedział im: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 
58 Wiersz ten chętnie uznaje się za tzw. sumarium. Por. K.L. Schmidt, Der Rahmen der Geschichte 
Jesu, Nachdruck Darmstadt 1964, 238. 
59 W egzegezie tego fragmentu wykorzystano zwłaszcza komentarz J. Gnilki, Das Evangelium nach 
Markus (EKK 2,2). Neukirchen 1979, 68-76. 
60 Por. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka (PNT 3,2), Poznań 1977, 236. 
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(dokument rozwodowy), który występuje w Ewangelii Marka. W tekście z Księgi 

Powtórzonego Prawa rozwód uzależniony jest od tego, że mąż nie znajduje już 

upodobania w żonie, ponieważ odkrył w niej „coś odrażającego” („cerwat dabar”). To 

uzasadnienie było interpretowane w różny sposób już przez wczesnorabinistyczne 

szkoły Hillela i Szammaja. Zgodnie z przepisami misznaickimi dokument rozwodowy 

powinien zawierać przede wszystkim deklarację męża, że jego dotychczasowa żona 

jest wolna i może poślubić każdego innego mężczyznę. Wraz z wręczeniem 

dokumentu małżeństwo było rozwiązane i nie mogło być przywrócone przez 

wycofanie dokumentu. 

Ustosunkowując się do wypowiedzi faryzeuszy Jezus potwierdza istnienie 

cytowanego przez nich przepisu Mojżesza, ale wiąże go z zatwardziałością serc (Mk 

10.5). Starotestamentalny termin „sklerokardia” - „zatwardziałość serca” w Biblii 

greckiej określa ludzkie serce, które stało się nieczułe wskutek ciągłego 

nieposłuszeństwa wobec Bożych przykazań61. Można zadać pytanie, czy przepis 

Mojżesza dotyczący dokumentu rozwodowego był ustępstwem zatwardziałemu 

Izraelowi, czy był dany po to, by wywołać i odsłonić zatwardziałość serca. Dewaluacja 

przepisów mojżeszowych nastąpiła już w judaizmie. Wiązała się ona z wielkim 

szacunkiem dla Dekalogu i z przekonaniem, że Żydzi po uczczeniu złotego cielca 

otrzymali drugi zestaw praw o mniejszym znaczeniu. 

To rozróżnienie, umożliwiające pewną krytykę Prawa, przeprowadzono przede 

wszystkim w nawiązaniu do tekstu zaczerpniętego z Księgi Ezechiela (Ez 20,25): 

Dlatego dopuściłem u nich prawa, które nie były dobre, i nakazy, według których 

nie mogli żyć. W nurcie takiej interpretacji starotestamentalnych przepisów 

prawnych trzeba ustawić także wypowiedź Jezusa zamieszczoną w Ewangelii św. 

Marka (Mk 10,5). 

Następnie Jezus wskazuje na wolę Bożą wyrażona w akcie stworzenia. Formuła 

„na początku stworzenia”, występująca zwłaszcza w literaturze mądrościowej, 

wprowadza dwa biblijne argumenty pochodzące z Księgi Rodzaju (Księga Rodzaju  - 

Rdz 1,27 i 2,24). Nie chodzi tu o przeciwstawienie słów z Księgi Rodzaju tekstowi z 

Powtórzonego Prawa, lecz o wskazanie na pierwszą intencję Bożą, do której później 

dodano drugorzędny przepis. Należy przywrócić pierwotny stan rzeczy. Tekst Księgi 

Rodzaju (Rdz 1,27): „Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę” w oryginalnym 

                                                
61 Por. Pwt 10,16; Jr 4,4; Syr 16,10. 
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kontekście opisu stworzenia nie odnosił się do zakazu rozwodów, lecz stwierdzał, że 

stwarzając człowieka Bóg powołał do istnienia płeć męską i żeńską62. 

Również tekst Księgi Rodzaju (Rdz 2,24): Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca 

swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem w 

kontekście opisu stworzenia nie miał związku z kwestią rozwodów.  

W nawiązaniu do stworzenia Ewy z żebra Adama wyjaśniał on, że - z racji tego 

szczególnego sposobu stworzenia - mężczyzna opuszcza ojca i matkę i wiąże się ze 

swoją żoną. Wzajemny pociąg obydwu płci znalazł w ten sposób wyjaśnienie 

etiologiczne. Dla Marka stworzenie człowieka jako mężczyzny i kobiety (Księga 

Rodzaju - Rdz 1,27)63 jest przyczyną tego, że „człowiek” opuszcza ojca i matkę. 

Argumentuje on na podstawie Septuaginty, która hebrajskie „iš” przetłumaczyła 

terminem „anthropos” - „człowiek” i zamiast oryginalnego będą oni jednym ciałem 

zawiera tekst oboje będą jednym ciałem. Obydwoje - a to jest nowy pogląd w 

stosunku do Starego Testamentu -opuszczają dom rodzinny, aby wypełnić zadanie 

otrzymane podczas stworzenia. Z połączenia obydwu cytatów: z Księgi Rodzaju (Rdz 

1,2764 i 2,2465) wynika, że cytat drugi, odnoszący się do stworzenia Ewy z mężczyzny, 

nie wystarczał jako argument. 

Mógłby on wprawdzie uzasadnić małżeński i cielesny związek mężczyzny i 

kobiety, ale nie uzasadniałby wykluczenia możliwości rozwodów. Ale w świetle Księgi 

Rodzaju  (2,24) - tekst Księgi Rodzaju  ( 1,27) musi być rozumiany w tym sensie, że 

Bóg stworzył ich jako jednego mężczyznę i jedną kobietę i powołany do istnienia w 

czasie stwarzania związek dwojga ludzi Bóg rozumiał jako nierozerwalną wspólnotę. 

Oboje będą jednym ciałem stwierdza cielesne powiązanie małżonków. W opisie 

stworzenia zostaje ono ocenione jak najbardziej pozytywnie, ale obejmuje znacznie 

więcej niż wspólnotę cielesną, gdyż jest związkiem osobowym. 

                                                
62 Przykład analogicznego zastosowania tekstu Rdz 1,27 mamy w literaturze qumrańskiej. W 
Dokumencie Damasceńskim 4,21 tekst z Księgi Rodzaju wprowadzony jest po to, by zwalczać oceniany 
jako nierząd zwyczaj brania sobie dwóch kobiet za żony. Zgodność widać szczególnie w tym, że tekst 
Rdz 1,27 w Dokumencie Damasceńskim określony jest jako „podstawa stworzenia” i tak jak u Marka, 
zacytowanych jest kilka miejsc z Pisma św. Różnica polega na tym, że u Marka tekst z Rdz 1,27 jest 
argumentem zakazującym rozwodu, natomiast w Dokumencie Damasceńskim uzasadnia on żądanie 
zawierania tylko jednego małżeństwa w ciągu całego życia, lub zakazuje poligamii. Nadto, w Qumran 
chodziło o radykalizację Prawa, w Ewangelii Marka o zajęcie stanowiska wobec Prawa z Pwt 24,l nn. 
63 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i 
niewiastę. 
64 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i 
niewiastę. 
65 Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają 
się jednym ciałem. 
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Z argumentów biblijnych zostają następnie wyciągnięte wnioski (Mk 10,8b-9). 

Co Bóg złączył, tego człowiek nie powinien rozdzielać. Przeciwstawienie: Bóg-

Człowiek kwalifikuje przepis Mojżesza o rozwodach jako dzieło ludzkie. Obowiązuje 

to, co pochodzi od Boga. Być może kryje się za tym pogląd rabinistyczny, że Bóg jest 

Sprawcą nie tylko małżeństwa Adama i Ewy, lecz każdego małżeństwa66. Zakaz 

rozwodu zostaje w ten sposób wyprowadzony nie z prawa naturalnego, lecz 

tłumaczony jest wolą Boga. 

 

b) Pouczenie uczniów  
 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala 

żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści 

swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". (Mk 10,10-12) 

 

Tak więc w domu uczniowie otrzymują jeszcze raz szczegółowe pouczenie w tej 

sprawie. W przeciwieństwie do wcześniejszego, biblijnego uzasadnienia, podaje teraz 

Jezus dwie paralelne reguły, z których pierwsza odnosi się do męża, druga do żony. 

Charakterystyczne jest to, że obydwie reguły dane są w nawiązaniu do szóstego 

przykazania: „Nie cudzołóż” (Wj 20,13; Pwt 5; J 7). Mowa jest nie o rozdzielaniu, lecz 

o oddaleniu żony przez męża i odwrotnie. O oddaleniu kobiety przez męża mówi także 

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 24,1)67. Według św. Marka (Mk 10,11) cudzołóstwo 

ma miejsce wtedy, gdy mąż oddala swoją żonę i poślubia inną. Czy oznacza to 

złagodzenie stanowiska w stosunku do wypowiedzi z Ewangelii Marka (Mk 10.9)?  

Próbowano twierdzić, że wiersz 9: Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie 

rozdziela! zakazuje rozdzielania małżonków (czyli separacji), podczas gdy wiersz 11: 

Powiedział im: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo 

względem niej”, nie sprzeciwia się separacji, lecz ponownemu zawieraniu 

małżeństwa.  

Należy jednak zwrócić uwagę na teologiczny punkt wyjścia. Argumentując na 

podstawie szóstego przykazania należało uwzględnić związek z nowym partnerem. 

Zresztą praktycznie biorąc, oddalenie współmałżonka najczęściej ma na celu zawarcie 

                                                
66 Por. StrBill 1,803. 
67 Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż 
znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. 



 

 

 

29 

ponownego związku. Wiersz 11 obciąża dodatkowo żydowską praktykę rozwodów, 

gdyż uznaje ją za przeciwną nakazowi Dekalogu68. 

Paralelne teksty Mateusza (Mt 5,32) i Łukasza (Łk 16,18) jako drugi przypadek 

cudzołóstwa podają przykład mężczyzny poślubiającego oddaloną kobietę. Natomiast 

tylko Marek (10,12) wspomina przypadek, gdy żona opuszcza męża i poślubia innego: 

I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". W tym 

przypadku Marek najprawdopodobniej nie przekazuje pierwotnej tradycji.  

Natomiast jest przedmiotem sporu egzegetów, czy pierwotną formę zachowały 

teksty: Ewangelii Marka (Mk 10,11)69, Ewangelii Łukasza (Łk 16,18)70, czy Ewangelii 

Mateusza (Mt 5,32)71. Mateusz - także przy pominięciu tzw. klauzuli rozwodowej - 

bardziej ma na uwadze przywileje męża i jego tekst ma wydźwięk bardziej 

judaistyczny. Prawdopodobnie jednak mamy w tym przypadku do czynienia nie z 

pierwotnym ujęciem, lecz z rejudaizacją. Pierwotnemu brzmieniu logionu najbliższy 

jest raczej Ewangelii Łukasza (Łk 16,18)72. 

Równoprawne potraktowanie żony w Ewangelii św. Marka (Mk 10,12) 

powodowało trudności w pierwotnym Kościele, które doprowadziły do powstania 

różnych wariantów tekstu: 

- I jeśli ona oddaliwszy swego męża, poślubi innego (kodeksy: Synajski, 

Watykański); 

- I jeśli ona swego męża oddala i zostaje poślubiona przez innego (recenzja 

Koine); 

- I jeśli ona ucieka od swego męża („exelthe apo tou andros”) i innego 

poślubia (Kodeks Bezy, tłumaczenia starołacińskie). 

Mamy tu do czynienia z usiłowaniami pomniejszenia pozycji żony, która 

wydawała się być wyolbrzymiona w pierwszym wariancie. Za najbardziej autentyczny 

trzeba jednak uznać wariant pierwszy. Nie jest on zgodny z palestyńsko-żydowskim 

                                                
68 Nie bardzo jest jasne kogo ma na uwadze sformułowanie: „popełnia cudzołóstwo względem niej” 
(„ep auten”). Czy akcentuje ono krzywdę pierwszej kobiety, czy podkreśla winę wobec drugiej - należy 
przypuszczać raczej tę drugą możliwość. 
69 Powiedział im: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej”. 
70 Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża 
bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. 
71 A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na 
cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 
72 R. Laufen, Die Doppelűberlieferungen der Logienquelle und des Markusevangeliums (BBB 54). 
Bonn 1980, 348 po szczegółowej analizie przekazów Marka i źródła Q, rekonstruuje pierwotne 
brzmienie tego logionu w postaci: Hos an apolysē ten gynaika autou kai gamēsē allēn moichatai 
(rnoicheuei), kai hos an apolelumenen gamēsē moichatai (moicheuei) – „Kto opuściłby swoją żonę i 
poślubił inną, cudzołóży, i kto by opuszczoną poślubił, cudzołóży“. 
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prawem małżeńskim, ale odzwierciedla grecko-rzymskie i judaistyczno-egipskie 

prawo rozwodowe. W warunkach pozapalestyńskich, prawdopodobnie rzymskich 

(środowisko, w jakim została napisana Ewangelia według Marka) trzeba było 

przewidzieć reguły odnoszące się do opisanego postępowania żony. Także ona w 

przypadku ponownego zamążpójścia winna jest cudzołóstwa. Wariant trzeci 

odzwierciedla bardziej stosunki judaistyczne. 

Przytoczone na początku tego punktu wiersze z Ewangelii Św. Marka (10,11-12) 

nie promulgują jeszcze żadnego kościelnego prawa. Zbliżają się one już jednak do 

kazuistycznego sposobu traktowania problemów małżeńskich, które pojawiały się we 

wczesnochrześcijańskich wspólnotach i dla których trzeba było szukać rozwiązań. 

Taki wniosek nasuwa się zwłaszcza z faktu, że wiersz 12 sformułowany jest na 

podstawie wiersza 11. 

 

2. Tzw. „klauzule rozwodowe”  
 

Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy. A ja wam powiadam: Każdy, kto opuszcza swoją żonę - poza 

wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, 

dopuszcza się cudzołóstwa. (Mt 5,31-32). 
 

A powiadam wam: Kto opuściłby swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - 

a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia 

cudzołóstwo. (Mt 19,9). 
 

Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa nieco inaczej sformułowana jest 

w Ewangelii według Mateusza. W Ewangelii Marka (Mk 10,11-12) i Łukasza (Łk 16,18) 

Jezus kategorycznie stwierdza, że oddalenie współmałżonka i wzięcie innego partnera 

jest cudzołóstwem. Zasadnicza odmienność sformułowania logionu Jezusa w 

pierwszej Ewangelii polega na wprowadzeniu przez Mateusza tzw. klauzuli 

rozwodowej.  

Dzięki temu jego teksty otrzymały następujące brzmienie: 

Mt 5,32: Każdy kto opuszcza swoją żonę - „parektos logou porneias”;  

Mt 19,9: Kto opuściłby żonę swoją - „me epi porneia”. 

Problem stanowią słowa „parektos logou porneias” i mające ten sam sens „me 

epi porneia” i dlatego podajemy je najpierw w języku greckim. Przyimek „parektos” 
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ma sens jednoznaczny: „z wyjątkiem, poza”. Rzeczownik „logos” występuje tu w 

znaczeniu bardziej szerokim: „przypadek, sprawa”. Mamy więc tu jakiś wyjątek od 

ogólnej zasady: nie wolno opuszczać swojej żony, z wyjątkiem przypadku określonego 

terminem „porneia”. O jaki wyjątkowy przypadek chodzi i jak należy rozumieć te tzw. 

klauzule rozwodowe? 

R. Schnackenburg w książce przetłumaczonej na język polski: „Nauka moralna 

Nowego Testamentu” podaje pięć prób rozwiązania, które zdobyły sobie zwolenników 

i zasługują na uwagę73. C. Marruci w pracy poświęconej tym wypowiedziom Jezusa 

podaje ich kilkanaście74. Ograniczymy się do podania argumentów przemawiających 

przeciwko interpretacji, jakoby słowa te dopuszczały rozwód w przypadku popełnienia 

cudzołóstwa jednej ze stron oraz podamy interpretację J. Bonsirvena – H. 

Baltensweilera, która zdaje się wskazywać najbardziej prawidłową drogę rozwiązania 

tego problemu. 

 

a) Argumenty przeciwko opinii komentującej klauzule w sensie dopuszczenia 

rozwodu w przypadku cudzołóstwa75 

 

Powtórzmy raz jeszcze, że Żydzi dopuszczali rozwody powołując się na tekst w 

Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 24,1), ale w różny sposób interpretowali powód 

usprawiedliwiający takie postępowanie, wyrażony w tekście dość enigmatycznym 

określeniem „cerwat dabar” (dosłownie: coś haniebnego, odrażającego).  

Szkoła Hiliela kładła nacisk na „dabar” - „coś” twierdząc, że oprócz czegoś 

ohydnego wszystko, każda przyczyna była wystarczająca dla przeprowadzenia 

rozwodu, włączając przypalenie potrawy czy to, że inna kobieta była bardziej 

atrakcyjna.  

Bardziej rygorystyczna szkoła Szammaja w zwrocie „cerwat dabar” kładła 

nacisk na „erwat” podkreślając, że musi to być powód poważny, coś bardzo 

nikczemnego, haniebnego, akt nieskromności popełniony przez kobietę. Wersję 

                                                
73 R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu, tł. F. Dylewski, Warszawa 1983, 123-125. 
W nowej wersji tego dzieła: R. Schnackenburg, Dic sittliche Botschaft des Neuen Testaments, t. I, Von 
Jesus zur Urkirche (Herder TKNT Supplementband 1), Freiburg 1986, i 51 n. autor stwierdza, że we 
współczesnych dyskusjach tylko dwa rozwiązania brane są pod uwagę: albo interpretuje się „porneia” 
w sensie nieważnego małżeństwa między krewnymi („zenut”). albo przyjmuje się rzeczywisty wyjątek w 
przypadku cudzołóstwa. 
74 C. Marucci, Parole di Gesù sul divorzio. Ricerche scritturistiche previe ad un ripensamento 
teoiogico, canonistico e pastorale della dottrina cattolica dell’indissolubilità del matrimonio 
(Aloisiana 16), Napoi i 1982, 333-406, zob. też tabelę na s. 407. 
75 Por. J.P. Meier, Law and History in Matthew's Gospel (ABb 71), Roma 1976. 
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Mateusza próbowano interpretować w tym sensie, że nie odwołuje ona prawa 

Mojżeszowego, lecz podtrzymuje bardziej rygorystyczną interpretację Szammaja. 

Taki pogląd napotyka jednak na cały szereg trudności. Wymieńmy je kolejno: 

1) Nie jest pewne czy „parektos logou porneias” - Każdy kto opuszcza swoją 

żonę z Ewangelii Mateusza - Mt 5,32 (a jeszcze mniej „me epi porneia” Kto 

opuściłby żonę swoją z Mt 19,9) jest rzeczywiście tłumaczeniem „cerwat 

dabar” z Powtórzonego Prawa - Pwt 24,1. Prawdą jest, że w dysputach 

rabinistycznych „cerwat dabar” zamienione było przez zwolenników 

Szammaja na „debar cerwat”, którego dosłownym przekładem wydaje się być 

„logos porneias”. Ale Septuaginta tłumaczy „cerwat dabar” w Księdze 

Powtórzonego Prawa (Pwt 24,1) słowami „askemon pragma”; nigdzie w 

Septuagincie „cerwat” nie jest tłumaczone słowem „porneia”. Nadto w języku 

greckim „logos” może także znaczyć: „przypadek”, „protest”, „podstawa” czy 

„przyczyna”; „logos” w Ewangelii Mateusza (Mt 5,32) niekoniecznie oddaje 

hebrajski termin „dabar” z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 24,1). Związek 

pomiędzy tekstem z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 24,1) i „parektos logou 

porneias” nie jest całkowicie wykluczony, ale nie jest też pewny. 

2) Gdyby Jezus opowiadał się tu za interpretacją Szammaja, wtedy słowo 

„porneia” należałoby rozumieć w sensie, jaki nadawali mu zwolennicy 

Szammaja, a mianowicie oznaczałoby nieczyste akty jak i każdą nieskromność, 

włączając w to np. wychodzenie na ulicę z nieupiętymi włosami, czy kąpiel w 

miejscu przeznaczonym dla mężczyzn. Ale używanie w Nowym Testamencie 

słowa „porneia” w takim znaczeniu byłoby przynajmniej dziwne. Podstawowe 

znaczenie terminu „porneia” to: prostytucja, nieczystość, cudzołóstwo, lub 

wszelkiego rodzaju obcowanie seksualne zakazane przez Prawo. Trzeba 

niezmiernie rozszerzyć znaczenie słowa „porneia”, by obejmowało ono 

wszystkie przyczyny usprawiedliwiające rozwód dopuszczane przez Szammaja. 

Taki pogląd (i to przypisywany Jezusowi!) trudno uznać za zaostrzający 

wymagania Prawa. 

3) Aby uniknąć tej trudności niektórzy autorzy twierdzą, że Jezus był surowszy 

niż Szammaj i ograniczał powody usprawiedliwiające rozwód do samego tylko 

cudzołóstwa. 

Trzeba powiedzieć, że nie można słowa „porneia” odnosić tylko do 

cudzołóstwa (stosunki pozamałżeńskie osób związanych małżeństwem) 
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przeciwstawiając go rozwiązłości (stosunki seksualne osób niezwiązanych 

małżeństwem). Z reguły Nowy Testament, a nawet Septuaginta w większości 

przypadków na oznaczenie cudzołóstwa używa różnych form pochodzących od 

„moicheia - moicheuo”. Istnieje wprawdzie kilka przypadków, w których 

„porneia” w Septuagincie odnosi się tylko do osób związanych małżeństwem, 

ale zazwyczaj można to tym wytłumaczyć, że wchodzi tam w grę jeszcze 

dodatkowa idea (np. prostytucja, niewierność religijna). Trzeba także 

zauważyć, że mówiąc o cudzołóstwie Mateusz używa słów pochodzących od 

„moicheuo”. W naszym kontekście użył czasownika „moicheuo” w Ewangelii 

Mateusza (Mt 5,27 - cytując Dekalog), ponownie w Ewangelii Mateusza (Mt 

5,28 - rozszerzając koncepcję „moicheuo”) i jeszcze raz w trzeciej antytezie (Mt 

5,32; „moicheuo” i „moichaomai”, by powtórne małżeństwo po rozwodzie 

określić cudzołóstwem). Gdyby w tym kontekście Mateusz miał na myśli 

cudzołóstwo jako powód rozwodu, wówczas niemal musiałby użyć słowa 

„moicheia” lub pokrewnego. Przecież wprowadzenie słowa „porneia” w 

znaczeniu cudzołóstwa niesamowicie zagmatwałoby sytuację. Nie można tu 

odwoływać się do faktu, że rzeczownik „moicheia” jest rzadki w Nowym 

Testamencie i z tych racji Mateusz użył bardziej pospolitego „porneia”. To 

prawda, że „moicheia” rzadko występuje w Nowym Testamencie, ale właśnie 

Mateusz jest jednym z autorów, którzy go używają. „Moicheia” pojawia się dwa 

razy w Nowym Testamencie: w Ewangelii Marka (Mk 7,22) i w Mateuszowej 

paraleli - w 15,19 (Jan - 8,3 prawdopodobnie jest trzecim przykładem). W 

obydwu synoptycznych miejscach „moicheiai” są wyraźnie odróżnione od 

„porneiai”, które też są wzmiankowane (Mk 7,21). Mateusz nawet wzmocnił 

kontrast zmieniając kolejność Marka i umieszczając te dwa rzeczowniki obok 

siebie: „fonoi, moicheiai, porneiai, klapai”, itd. Wynika z tego, że Mateusz zna 

obydwa słowa i rozróżnia je. W świetle tych faktów nadawanie słowu „porneia” 

w Ewangelii Mateusza - 5,32 znaczenia „cudzołóstwo”, wobec występowania w 

tym samym wierszu „moicheuthenai” i „moichatai”, jest niedopuszczalne. Ale 

problem pozostaje nadal nierozwiązany. Jeśli „porneia” u Mateusza (5,32) nie 

oznacza „cudzołóstwa”, to co oznacza? 
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4) Często autorzy powołują się na wypowiedź zawartą w Ewangelii Mateusza 

(Mt 19,3-12)76 dla uzasadnienia poglądu, że Mateuszowa klauzula wywodzi się 

z dyskusji rabinistycznych, ale jest to argumentacja błędna z dwóch racji. 

- Mateusz (19,3) zatrzymuje, a nawet przesuwa na początek zdania 

Markowy imiesłów „peirazontes” - kusząc, wystawiając na próbę (por. Mk 

10,1). U synoptyków „peirazo” zawsze oznacza „zły zamiar” lub „diabelski 

plan” (inaczej w J 6,6)77. Używany jest on tylko w odniesieniu do szatana (w 

opisie kuszenia) i do żydowskich przeciwników Jezusa (chociaż w Ewangelii 

Łukasza - Łk 11,16 odniesione jest w sensie szerokim do niektórych spośród 

tłumu78). Doskonałym przykładem takiego próbowania kuszenia jest 

perykopa o płaceniu podatku cesarzowi (Mk 12,13-1779 = Mt 22,15-2280). 

Mateusz, porządkując materiał Marka tak by stworzyć prolog, rozpoczyna 

historię podkreśleniem faktu, że faryzeusze wysunęli kwestię w celu 

pochwycenia Go w mowie czyli sprowokowania niebezpiecznej 

wypowiedzi. Jezus, znając ich przewrotny zamiar („poneria”) pyta: „ti me 

                                                
76 Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: "Czy 
wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?" On odpowiedział: "Czy nie czytaliście, że 
Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i 
matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 
Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela".  Odparli Mu: "Czemu więc Mojżesz polecił dać jej 
list rozwodowy i odprawić ją?" Odpowiedział im: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych 
pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto 
oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto 
oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo".  
Rzekli Mu uczniowie: "Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić".  Lecz On im 
odpowiedział: "Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do 
małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie 
takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto 
może pojąć, niech pojmuje!" 
77 A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 
78 Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. 
79 Posłali natomiast do Niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić Go w 
mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie 
zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić 
podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?" Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: 
"Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara, chcę zobaczyć".  Przynieśli, a On ich 
zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli Mu: "Cezara".  Wówczas Jezus rzekł do nich: 
"Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga". I byli pełni podziwu 
dla Niego. 
80 Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego 
swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś 
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na 
osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?" 
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi 
monetę podatkową!" Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?" 
Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a 
Bogu to, co należy do Boga". Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy Go, odeszli. 
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peirazete, hypokritai” Mt 22,18). Tę samą podstawową ideę odnajdujemy w 

Ewangelii Mateusza (Mt 19,3). Lecz jeśli faryzeusze chcieli po prostu 

zmusić Jezusa do opowiedzenia się za Hillelem czy Szammajem, to 

dlaczego stanowiło to test czy pułapkę, określoną jako diabelski zamiar 

podchwycenia Jezusa w mowie? Dlaczego opowiedzenie się za którąkolwiek 

z tych szkół miałoby być niebezpieczne dla Jezusa? 

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że w Ewangelii Mateusza (Mt 

19,3-12) nie mamy magnetofonowego zapisu dyskusji Jezusa z Żydami z 

roku około 30, lecz kompozycję chrześcijańską, która od początku ma na 

uwadze końcowe stwierdzenie Jezusa. Dysputa w formie Mateuszowej 

odzwierciedla chrześcijańską świadomość zerwania nie tylko z 

poszczególnymi rabinistycznymi opiniami, lecz i z samym przyzwoleniem z 

Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 24,1). W ten sposób rozumie Mateusz 

odpowiedź Jezusa zawartą w 19,8-9 i to jego rozumienie zadecydowało o 

takiej właśnie kompozycji perykopy. 

- Pogląd, że Jezus (Mt 19,9) był po prostu zwolennikiem opinii Szammaja 

nie może być uzgodniony z absolutnym nakazem Jezusa (Mt 19,6), a jeszcze 

mniej z pytaniem zdumionych uczniów (Mt 19,10). Stwierdzenie uczniów, 

że w takim razie lepiej się nie żenić nie miałoby sensu, gdyby Jezus akurat 

opowiedział się za dobrze znaną interpretacją Szammaja; natomiast ma 

sens, jeśli Jezus zakazał wszelkich rozwodów. 

5) Wreszcie pogląd, że Mateusz pozwala na rozwód w przypadku cudzołóstwa 

musi być odrzucony ze względu na praktyczne, wielkie trudności w 

urzeczywistnianiu takiej zasady. Gdyby tak było Kościół uważałby cudzołóstwo 

za powód do rozwodu. A więc mąż i żona, którzy popełnili cudzołóstwo w 

czasie trwania ich małżeństwa, mogliby wstąpić w nowy związek małżeński, 

który nie byłby traktowany jako cudzołożny. Byłaby to dziwna kara za 

wierność, a nagroda za cudzołóstwo81. W takim przypadku ponadto, każda 

para małżeńska, która chciałaby rozwodu (dla jakiejkolwiek przyczyny) i 

zawarcia ponownego małżeństwa, mogłaby po prostu popełnić cudzołóstwo i 

rozwiązać małżeństwo. Innymi słowy, w praktyce możnaby było otrzymać 

                                                
81 Zwrócił na to uwagę J. Bauer, Die matthaische Ehescheidungsklausei (Mt 5,32u. 19,9). BLit 38 
(1964-65) 101. 



 

 

 

36 

rozwód dla jakiejkolwiek przyczyny; należałoby tylko wcześniej popełnić 

cudzołóstwo. 

 

b) Interpretacja J. Bonsirvena - H. Baltensweilera 

 

Stwierdziwszy, że „porneia” w Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,32) nie oznacza 

cudzołóstwa i niemożliwe jest, by tekst ten nawiązywał do opinii Szammaja, trzeba 

szukać innego wyjaśnienia, które odpowiadałoby bardziej danym filologicznym i 

środowisku Nowego Testamentu. Wydaje się, że warunki te spełnia najlepiej 

interpretacja którą w naszych czasach przedstawili J. Bonsirven i H. Baltensweiler. 

J. Bonsirven dowodzi, że „porneia” w klauzulach Mateusza używana jest jako 

termin techniczny oddający hebrajskie „zenűt”. To „zenűt” może oznaczać związki 

kazirodcze, które w Starym Testamencie były surowo zabronione. W związku z tym 

terminem „zenűt” i pochodne - oprócz znaczenia „nierządu” - nabrały jeszcze innego 

znaczenia. W komentarzach prawnych rabinów stały się terminem technicznym i 

oznaczały: czasownik „zanah” - „zawrzeć nieważny związek małżeński”, natomiast 

rzeczownik „zenűt” - „małżeństwo nieważne”. Według J. Bonsirvena termin „zenűt” w 

tym specyficznym znaczeniu został przetłumaczony w Ewangelii Mateusza 

wieloznacznym „porneia”. Suponując, że ta interpretacja jest słuszna, taki byłby sens 

tekstu Ewangelii Mateusza (Mt 5,32): kto opuściłby żonę swoją, z wyjątkiem 

przypadku małżeństwa nieważnego, i poślubiłby inną, cudzołoży. I kto oddaloną 

poślubia, cudzołoży82. 

Interpretacja ta, przyjmowana przez wielu egzegetów katolickich, napotyka na 

trudność, że przecież w ten sposób mówi się o czymś, co jest samo przez się 

zrozumiałe. Jednak H. Baltensweiler wykazał83, że w gminach, składających się z 

judeochrześcijan i nawróconych pogan miało sens zarządzenie, którego wyrazem była 

właśnie klauzula - wyjątek z Ewangelii Mateusza. 

                                                
82 J. Bonsirven, „Nisi fornicationis causa”, RSR 35 (1948) 442-464; tenże, Le divorce dans le Nouveau 
Testament, Tournai 1948, 46-59, Por. B. Jankowski, Dokoła tzw. „klauzul rozwodowych” pierwszej 
Ewangelii (Mt 5,32: 19,9). RTK 3(1956) 401-416. Nie jest to interpretacja zupełnie nowa, lecz na nowo 
uzasadniona. Już w XIX wieku podobne stanowisko zajmowali R. Cornely i F. Patrizi. Za tą teorią 
opowiedzieli się m.in.: F. Prat, A. Mancini, C. Spieq, B. Leeming, J. Dyson, R. Martin, P. Gaechter, P. 
Bonnard, J. Bauer, E. Danieli, A. Vaccari, M. Zerwick, A. Alberti, W.K. Ciarke. Zadziwia natomiast fakt, 
że wielu autorów zdaje się nie znać tej teorii. Ci, którzy ją wzmiankują i odrzucają, zazwyczaj nie podają 
dokładnych powodów, tak czyni G. Eichholz, Auslegung der Bergpredigt, Neukirchen 1965, 81.84 n. 
83 H. Baltensweiler, Die Ehebruchsklaaseln bei Matthäus. Zu Matth. 5,32; 19,9, TZ 15(1959) 340-356 
oraz szerzej w pracy habilitacyjnej: Die Ehe im Neuen Testament (AThANT 52), Zurich 1967, szczeg. 
87-102. 



 

 

 

37 

H. Baltensweiler uważa, że „porneia” w Ewangelii Mateusza (Mt 5,32 i 19,9) 

odnosi się do kazirodczych małżeństw (chodzi o stopnie pokrewieństwa lub 

powinowactwa zakazane w Księdze Kapłańskiej (Kpł 18,6-18)84.  

Jego zdaniem problem „klauzul rozwodowych” trzeba rozpatrywać w 

kontekście:  

1) małżeńskich praktyk w starożytnym świecie w basenie Morza Śródziemnego;  

2) nowotestamentalnych tekstów mających związek z „porneia”, które maja 

być odzwierciedleniem tych praktyk. 

 

Ad. l.  

Żydzi (a także Rzymianie) nie zawierali małżeństw, które zgodnie z zasadami 

zawartymi w Księdze Kapłańskiej (Kpł 18) były kazirodczymi; takie małżeństwa 

zdarzały się jednak w starożytnym świecie w basenie Morza Śródziemnego. Z czasem 

stworzyło to problem dla pogan nawróconych na judaizm. Czy w momencie gdy 

stawali się Żydami (i obowiązywały ich już przepisy z Księgi Kapłańskiej - Kpł 18) 

mieli obowiązek porzucenia żony, którą poślubili w dobrej wierze, lecz była ona 

spokrewniona lub spowinowacona w stopniu zakazanym przez Prawo? Opinie 

rabinów były w tym wypadku podzielone. Niektórzy utrzymywali, że taką żonę należy 

porzucić, inni odwoływali się do taktu, że przez obrzezanie i chrzest prozelitów 

konwertyta stawał się „nowonarodzonym dzieckiem”. Ponieważ wszystkie jego stare 

związki krwi zostały wytarte, wolno mu było zatrzymać żonę pomimo istniejącego 

pokrewieństwa czy powinowactwa. 

Ponieważ początkowo Kościół Mateusza85 był złożony w przeważającej mierze z 

nawróconych Żydów, ale z upływem lat wchodzili do niego coraz liczniejsi nawróceni 

                                                
84 Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swojego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Ja jestem 
Pan! Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką - 
nie będziesz odsłaniać jej nagości. Nie będziesz odsłaniać nagości swojej macochy, bo to jest nagość 
twojego ojca. Nie będziesz odsłaniać nagości swojej siostry, córki twojego ojca lub córki twojej matki, 
bez względu na to, czy urodziła się w domu, czy na zewnątrz. Nie będziesz odsłaniać nagości córki 
twojego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością. Nie będziesz odsłaniać nagości córki 
żony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoją siostrą. Nie będziesz odsłaniać 
nagości siostry swojego ojca, bo ona jest krewną twojego ojca. Nie będziesz odsłaniać nagości siostry 
swojej matki, bo jest ona krewną twojej matki. Nie będziesz odsłaniać nagości brata swojego ojca: 
nie będziesz się zbliżał do jego żony, bo jest ona twoją ciotką. Nie będziesz odsłaniać nagości swojej 
synowej, bo jest ona żoną twojego syna, nie będziesz odsłaniać jej nagości. Nie będziesz odsłaniać 
nagości swojej bratowej, jest to nagość twojego brata. Nie będziesz odsłaniać nagości kobiety i jej 
córki. Nie będziesz brał córki jej syna ani córki jej córki, aby odsłonić jej nagość, bo są one jej ciałem. 
Byłaby to rozpusta! Nie będziesz brał kobiety razem z jej siostrą, aby odsłonić jej nagość za życia 
tamtej, byłoby to sposobnością do niezgody. 
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poganie, stanął on również wobec problemu prozelitów. Czy chrzest był w stanie 

wymazać dawne powiązanie konwertyty, tak że mógł on zatrzymać swoją żonę. 

pomimo zakazanego stopnia pokrewieństwa? Czy Chrystusowy zakaz rozwodów może 

usprawiedliwić kontynuację kazirodczego związku? Udzielona odpowiedź była 

zdecydowanym sprzeciwem wobec postawy uważanej za laksyzm86. I w ten sposób do 

Chrystusowego zakazu rozwodów (przekazanego przez Marka i w pismach Qumran) 

włączona została klauzula, że zakaz ten nie usprawiedliwia kontynuacji kazirodczego 

związku zawartego przed chrztem. Klauzula rozwodowa może więc być uważana za 

judeochrześcijańską odpowiedź na problem poganochrześcijańskich prozelitów, 

którzy weszli do Kościoła żyjąc wcześniej w kazirodczych małżeństwach. 

Taka interpretacja klauzul rozwodowych jest możliwa, ale można zadać 

pytanie, czy są jeszcze jakieś argumenty, które za nią przemawiają. Sam termin 

„porneia” ma tak wiele znaczeń, że praktycznie biorąc może oznaczać każdy rodzaj 

wykroczeń seksualnych. Stwarza to zresztą problem dla każdej interpretacji terminu 

„porneia” w Ewangelii Mateusza (Mt 5,32 i 19,9). Aby hipotezę związków 

kazirodczych uczynić bardziej prawdopodobną, należałoby znaleźć inne miejsca w 

Nowym Testamencie, w których podjęty został ten sam problem i rozwiązany w 

podobny sposób, ze słowem „porneia” w znaczeniu kazirodczych związków. Teksty 

takie rzeczywiście można znaleźć. 

 

Ad. 2.  

Kluczowym tekstem jest zakończenie tzw. Dekretu Apostołów z Dziejów 

Apostolskich (Dz 15,29)87 (por. 15,2088; 21,2589). Zaadresowany do chrześcijan 

pochodzących z pogaństwa, zamieszkujących Antiochię, Syrię i Cylicję, Dekret nie 

nakładał na nich obowiązku obrzezania, ani pełnego zachowywania Prawa 

Mojżeszowego. Nakazywał jednak powstrzymywanie się od czterech praktyk, 
                                                                                                                                                   
85 Wydaje się bardziej prawdopodobne, że w tej ważnej dyscyplinarnie kwestii, Mateusz odzwierciedla i 
jest świadkiem praktyki swego Kościoła i sam nie jest autorem klauzul. Por. A. Sand. Die 
Unzuchtsklausel bei Mt 531.32 und 19,3-9. MTZ 20(1969) 127 n. Z drugiej strony trzeba też raczej 
przyjąć, że zgodne świadectwo Mt 10,11; Łk 16,18(= Q) i l Kor 7,10-11 przemawia przeciwko 
pochodzeniu klauzul rozwodowych od samego Jezusa. Licznych autorów, którzy opowiedzieli się 
przeciwko pochodzeniu klauzul od Jezusa wymienia J.P. Meier, dz. cyt., 148 przyp. 55. 
86 Postawa, czy system moralny, według których wszelka wątpliwość co do obowiązującego prawa 
stanowi wystarczającą podstawę do usprawiedliwienia postępowania niezgodnego z tym prawem. 
87 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 
Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi! 
88 ... aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od 
krwi. 
89 Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od 
pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 
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szczególnie wstrętnych dla Żydów i judeochrześcijan. Wszystkie te cztery praktyki 

były zakazane przez Księdze Kapłańskiej (Kpł 17-18), a mianowicie: 

- spożywanie mięsa ofiarowanego bożkom, 

- picie krwi,  

- jedzenie mięsa zwierzęcia uduszonego (czyli zawierającego w sobie krew) 

- oraz „porneia”  

(cztery zakazy Dekretu Apostołów wymienione są w tej samej kolejności, co ich 

odpowiedniki w Księdze Kapłańskiej - Kpł 18,6-18). 

Czwarta uchwała Soboru jerozolimskiego nakazywała powstrzymanie się od 

tego, co jest nazwane terminem „porneia”. Otóż sprawie tej poświęcono wiele miejsca 

w Księdze Kapłańskiej (Kpł 18,6-18). Chodzi tam o zakaz wstępowania w związki 

małżeńskie z krewnymi. A więc „porneia” najprawdopodobniej oznacza związki 

kazirodcze90.  

Należy zauważyć podobieństwo sytuacji opisanej w Dziejach Apostolskich i 

istniejącej w Kościele Mateusza. Kościół o charakterze judeochrześcijańskim zaczyna 

przyjmować pogan, ale pociąga to za sobą szereg trudności. Zostają one rozwiązane 

przez nałożenie na poganochrześcijan niektórych obowiązków z Księgi Kapłańskiej. W 

obydwu przypadkach związki kazirodcze są nazwane terminem „porneia” i nie są 

dozwolone. 

Zważywszy jednak na fakt, że w Księdze Kapłańskiej (Kpł 18,6-18) nie 

występuje słowo „porneia” możemy zapytać czy mamy inne dowody na to, że było ono 

używane w czasach nowotestamentalnych na określenie „związków kazirodczych”? 

Otóż mamy je w tekście Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 5,1): Słyszy się 

powszechnie o „porneia” między wami i to o takiej „porneia” jaka się nie zdarza 

nawet wśród pogan: mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. W tym tekście 

„porneia” z pewnością oznacza związki kazirodcze - takie, które były zakazane w 

Księdze Kapłańskiej (Kpł 18,8). Ale dlaczego Koryntianie tolerowali taki związek 

(Pierwszy List do Koryntian - l Kor 5,2)?  

Można to tłumaczyć korynckimi tendencjami gnostyckimi lub 

antylegalistycznymi, które wolność od Prawa interpretowały w sensie wolności od 

wszelkich moralnych więzów. Ale jest też możliwe, że w tej kwestii Koryntianie 

pozostawali pod wpływem poglądów żydowskich lub tzw. judaizujących (judaizantes). 

W świetle nauki Pawła o stawaniu się „nowym stworzeniem” poprzez wiarę i chrzest, 

                                                
90 Tak uważa R. Haenchen, Die Apostolgeschichte (Krex KNT), Gőttingen 1968, 390n. 
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niektórzy mogli przejąć pogląd rabinistyczny, że prozelita stawał się wolny od 

wszelkich wcześniejszych więzów i nie żył w związku kazirodczym. Podobnie jak 

Kościół Mateusza i Dekret Apostołów, również Paweł osądza tę sprawę inaczej. 

W konkluzji trzeba stwierdzić, że włączając klauzulę rozwodową do formuły 

zakazującej rozwodów, a przekazanej przez teksty Marka i teksty z Qumran, Kościół 

Mateusza przekreślił laksyzm w kwestii kazirodczych małżeństw prozelitów. W 

konsekwencji klauzula „parektos logou porneias” wyklucza możliwość 

kontynuowania związku kazirodczego w przypadku prozelitów.  

W tym świetle tekst zawarty w Ewangelii Mateusza (Mt 5,32)91 jest 

odwołaniem Prawa Mojżeszowego z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 24,1)92 w tym 

samym stopniu co w Ewangelii Marka (Mk 10,1-12)93 czy Ewangelii Łukasza (Łk 

16,18)94. Ale jest też możliwe, że w tej kwestii Koryntianie pozostawali pod wpływem 

poglądów żydowskich lub tzw. judaizujących (judaizantes). W świetle nauki Pawła o 

stawaniu się „nowym stworzeniem” poprzez wiarę i chrzest, niektórzy Koryntianie 

mogli przejąć pogląd rabinistyczny, że prozelita stawał się wolny od wszelkich 

wcześniejszych więzów i nie żył w związku kazirodczym. Podobnie jak Kościół 

Mateusza i Dekret Apostołów, również Paweł osądza tę sprawę inaczej. 

W konkluzji trzeba stwierdzić, że włączając klauzule rozwodową do formuły 

zakazującej rozwodów, a przekazanej przez teksty Marka i teksty z Qumran, Kościół 

Mateusza przekreślił laksyzm w kwestii kazirodczych małżeństw prozelitów. W 

konsekwencji klauzula „parektos logou porneias” wyklucza możliwość 

kontynuowania związku kazirodczego w przypadku prozelitów. W tym świetle 

Ewangelia Mateusza (Mt 5,32) jest odwołaniem Prawa Mojżeszowego z Księgi 

                                                
91 A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na 
cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 
92 Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż 
znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. 
93 Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i 
znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, 
pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: "Co wam nakazał Mojżesz?" 
Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez 
wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia 
Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę  i złączy się ze 
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie rozdziela!" 
 W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, 
popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo".  
94 Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża 
bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. 
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Powtórzonego Prawa (Pwt 24,1), w tym samym stopniu co Ewangelia Marka (Mk 

10,1-12) czy Ewangelia Łukasza (Łk 16,18). 

 

3. Pouczenie uczniów o dobrowolnej bezżenności95 

 

Wiersze w Ewangelii Mateusza - Mt 19,10-1296 - stanowią tzw. pouczenie 

uczniów o dobrowolnej bezżenności. Po polemice z faryzeuszami uczniowie pozostali 

sami z Jezusem i mogli Mu przedłożyć własne pytania. 

Paralelne kompozycje Mateusza i Marka są podobne. Także Marek do polemiki 

z faryzeuszami dołączył logion w formie pouczenia uczniów (Mk 10,10-12)97. Treść 

Markowego pouczenia uczniów o oddaleniu żony znalazła się jednak u Mateusza już w 

polemice z faryzeuszami (Mt 19,9)98: natomiast pouczeniu uczniów nadaje on nową 

treść, wykorzystując pojedynczo przekazywany logion Jezusa (19,12). Najważniejszy 

wiersz 12 zawiera dwie części: 

1. składająca się z trzech stychów wypowiedź o eunuchach (w. 12a-c); 

2. parenetyczną formułę końcową (w. 12d). 

Przeważa wśród egzegetów przekonanie, że w. 12d jest dziełem ewangelisty, 

natomiast w. 12a-c to autentyczne słowo Pana. Zajmiemy się teraz nieco dokładniej 

treścią wiersza 19,12. 

 

a) Dosłowny czy przenośny sens wiersza 19,12 

 

W oryginalnym tekście greckim występuje tu słowo „eunouchos”, które jest 

rzeczownikiem złożonym z dwóch słów: „eune” - łóżko i „echem” - trzymać, i 

dosłownie należałoby go tłumaczyć jako: „pilnujący łóżka”, lub „strażnik łóżka”. 

                                                
95 Paragraf opracowany został w oparciu o: H. Baltensweiler. dz. cyt., 102-110. Pierwotna publikacja: R. 
Bartnicki, Pouczenie uczniów o dobrowolnej bezżenności, w: Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. 
Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Mariana Gołębiewskiego, red. W. Chrostowski, Warszawa 
2002, 53-58. 
96 Rzekli Mu uczniowie: "Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić.  Lecz On im 
odpowiedział: "Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do 
małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie 
takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto 
może pojąć, niech pojmuje!"  
97 W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, 
popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo". 
98 A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia 
cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. 
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Ponieważ na Starożytnym Wschodzie kastraci otrzymywali służbę stróża haremów 

(Est 2,14), termin „eunuch” otrzymuje przede wszystkim to ostatnie znaczenie99. 

Wypowiedź o eunuchach w  Ewangelii Mateusza (Mt 19,12)100 uwzględnia trzy 

różne ich rodzaje: 

- ludzi, którzy od urodzenia są niezdolni do współżycia płciowego; 

- takich, którzy przez ludzi zostali wykastrowani; 

- takich, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami czynią się 

eunuchami. 

Pierwsze dwie grupy odpowiadają podziałom judaistyczno-rabmistycznym, 

według których rozróżniano pomiędzy „kastratami z natury” i „wykastrowanymi przez 

ludzi”. Już w zamierzchłych wiekach wiedziano o istnieniu wrodzonej niezdolności 

mężczyzn do zapłodnienia. Judaizm ustawiał ją paralelnie do niepłodności kobiety. 

Wrodzoną niepłodność kwalifikowano automatycznie jako karę Boża. Z tej racji w 

wypowiedziach dotyczących eunuchów od urodzenia nie ma dla nich współczucia. 

Podobnie jak bezpłodna kobieta, również bezpłodny mężczyzna był uważany za 

grzesznika, słusznie ukaranego przez Boga. 

Drugą grupę „wykastrowanych przez ludzi”, trzeba rozpatrywać na tle 

zwyczajów starożytnych. Zwyczaj kastrowania z Azji przeniesiony został do Grecji. 

Słowo „eunouchos” po raz pierwszy występuje u Herodota. Na starożytnym 

Wschodzie eunuchowie nie byli jedynie używani jako słudzy i stróże kobiet, lecz 

obejmowali także wysokie stanowiska państwowe. W małoazjatyckim kulcie bogini 

Kybele101, w kulcie Attysa oraz w kulcie Artemidy duże znaczenie przypisywane 

kultycznej samokastracji. Istniało także kapłaństwo eunuchów. 

Także Stary Testament wspomina eunuchów, ale należy przypuszczać, że użyty 

tutaj termin „saria” z reguły używany jest w znaczeniu przenośnym. I tak w 2 Księga 

Królewska (2 Kr1 25,19) i Księga Rodzaju (Rdz 39,1) ma na myśli nie eunuchów w 

znaczeniu cielesnym, lecz po prostu dowódców lub wysokich urzędników. Według 

Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 23,1) każdemu pozbawionemu męskości zakazany 

jest wstęp do społeczności Pana. Znowu dużą rolę odgrywają tu względy religijne. 

Kastracja sprzeciwia się stwórczej woli Boga. 

                                                
99 Por. J. Schneider, „eunouchos, eunouchizo”, TWNT 2, 763-767. 
100 Termin ten w różny sposób tłumaczony jest w polskich przekładach. Np. Ks. E. Dąbrowski i nowy 
przekład protestancki z 1975 r. – „trzebieńcy”; ks. S. Kowalski, Biblia Poznańska i Bp K. Romaniuk – 
„ludzie niezdolni do małżeństwa”; Biblia Tysiąclecia – „niezdolni do małżeństwa”. 
101 Bogini frigijska, czczona na terenie całej Azji Mniejszej, później także w Grecji, a od r. 205 przed 
Chr. również w Rzymie., Por. Mała encyklopedia kultury antycznej. Warszawa 1983, 396. 
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Właśnie ostatni moment ważny był dla argumentacji w judaizmie 

rabinistycznym. Płodzenie dzieci traktowano jako wolę Bożą, jak wynika to już z opisu 

stworzenia (Rdz 1,28)102. Dlatego zawarcie małżeństwa było obowiązkiem103. Na 

podstawie Księgi Kapłańskiej (Kpł 22,24)104, gdzie znajduje się zakaz składania w 

ofierze wykastrowanych zwierząt, wyprowadzano wniosek, że kastracja w ogóle jest 

zakazana105. Stąd w judaizmie odnoszono się ze wstrętem do pozbawiania 

męskości106. W czasach nowotestamentalnych, zapewne pod wpływem zwyczajów 

hellenistycznych, także w Palestynie obok postawy rygorystycznej, obserwujemy 

praktyki bardziej laksystyczne; np. Józef Flawiusz opowiada, że trzej dworzanie 

Heroda byli eunuchami107. 

Jezus stwierdza, ze istnieje trzeci rodzaj bezżennych - są to ci, którzy dla 

królestwa Bożego sami siebie uczynili bezżennymi. W starożytności często rozumiano 

tę wypowiedź w sensie dosłownym. Justyn wspomina młodego chrześcijanina, który 

pragnąc zachować czystość, prosił władze cesarskie o pozwolenie na kastrację, która 

zresztą miała być dokonana przez lekarza108, ale ta prośba została odrzucona. Od 

Epifaniusza dowiadujemy się, że istniała praktyka samokastracji wśród mnichów 

egipskich109. Apologeci zwalczali zwyczaj samokastracji, zarówno w Kościele jak i w 

kultach pogańskich, Minucjusz Felix jest autorem słynnego powiedzenia: „Gdyby Bóg 

chciał eunuchów, to by ich stworzył”110. 

Najsłynniejszym przypadkiem samokastracji jest czyn Orygenesa. Według 

Huzebiusza Orygenes dosłownie zrozumiał tekst Ewangelii Mateusza (Mt 19,12) i z 

posłuszeństwa dla słów Pana własną ręką dokonał na swym ciele okaleczenia111. Ale ta 

wiadomość pozostaje w sprzeczności z jego późniejszą interpretacją Ewangelii 

                                                
102 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili 
ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem 
powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi". 
103 Por. StrBill 2,372. 
104 Zwierzęcia, które ma jądra zgniecione, starte, wyrwane albo wycięte, nie będziecie składać w 
ofierze Panu i nie będziecie takich rzeczy robić w waszym kraju. 
105 Por. StrBill 1, 807. 
106 W  Iz 56,3-5napisane jest, że jednak w czasach ostatecznych kastraci mogą jednak zostać włączeni 
do wspólnoty: Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: "Z pewnością Pan 
wykluczy mnie ze swego ludu". Rzezaniec także niechaj nie mówi: "Oto ja jestem uschłym drzewem". 
Tak bowiem mówi Pan: "Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, 
co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, dam miejsce w moim domu i w moich 
murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. 
107 J. Flawiusz, BJ 1,488, Wojna żydowska, Poznań 1980, 120. 
108 Justyn, Apol. 1,29. 
109 Epifaniusz, Expos. fidei i 3. 
110 Minuciusz Felix, Oct, 24,4. 
111 Euzebiusz, Hist.Eccl. Vi, 8,1.2. 
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Mateusza, gdzie gwałtownie występuje on przeciwko tym, którzy wszystkie trzy 

wyliczone w Ewangelii Mateusza (Mt 19,12)112 grupy osób niezdatnych do małżeństwa 

rozumieli dosłownie jako eunuchów113. A więc - jeśli przekaz Euzebiusza jest zgodny z 

prawdą - w młodości Orygenes reprezentował pogląd, który później sam potępił. 

Przemawia to za wielkością Orygenesa, że nie usiłował za wszelką cenę 

usprawiedliwiać młodzieńczego radykalizmu, lecz potrafił przyznać się do błędu. 

Można teraz zadać pytanie, czy jest możliwe rozróżnienie między 

poszczególnymi grupami eunuchów i dwie pierwsze rozumieć w sensie dosłownym, 

natomiast ostatnią rozumieć w sensie przenośnym? Czy też należy także trzecią grupę 

rozumieć w sensie dosłownym? 

Zakładamy, że logion ten jest wiernym przekazem słów Jezusa. Wobec tego, 

mówiąc o dwóch pierwszych grupach Jezus nawiązuje do rabinistycznych podziałów 

eunuchów. Te dwie pierwsze grupy obejmują rzeczywiście mężczyzn pozbawionych 

męskości. Jezus rozszerza ten schemat o następną grupę. Dzięki temu powstaje 

stopniowanie. Formalnie monotonne uszeregowanie za pomocą słów „kai eisin 

eunouchoi” wywołuje napięcie w słuchaczach, którzy koncentrują się na ostatnim 

członie. W pierwszym momencie słuchacz musiałby rozumieć całą wypowiedź w 

sensie: źle jest - według Jezusa - być eunuchem od urodzenia; jeszcze gorzej być 

wykastrowanym przez ludzi, ale najgorsze jest samookaleczenie. 

Paradoks leży w tym, że ten ostatni przypadek Jezus ocenia pozytywnie. 

Wprawdzie nie stwierdza tego wyraźnie, ale słowa dla królestwa niebieskiego 

wskazują, że Jezus nie ocenia tego przypadku negatywnie, lecz pozytywnie! Jezus 

wzywał do zabiegania o królestwo Boże: Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o 

Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33).  

W wypowiedziach Jezusa o drogocennej perle (Mt 13,45-46)114 i o skarbie 

ukrytym w roli (Mt 13,44)115 mówił o tym, że warto wszystko poświęcić dla pozyskania 

królestwa Bożego. Przy tym nie chodzi o rezygnację, o ofiarę, lecz o to, że radość z 

pozyskania królestwa jest tak duża, że wszystkie inne rzeczy wydają się drugorzędne. 

Gdy tutaj Jezus mówi: a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami 

                                                
112 Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do 
małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego 
sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!" 
113 tom XV, 1-5; za duchowym rozumieniem Mt 19,12c wypowiada się także w: In ep.ap.Rom. 1.11.3. 
114 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł 
jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. 
115 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył 
ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. 
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zostali bezżenni, to ma na myśli to samo. Chce powiedzieć, że są ludzie, dla których 

radość z królestwa Bożego jest tak wielka, że nie mogą oni nawet ożenić się, gdyż tak 

bardzo są zaabsorbowani królestwem. 

Właśnie dodatek dla królestwa niebieskiego jest najsilniejszym argumentem 

za tym, że eunuchów trzeciej grupy nie należy rozumieć w sensie dosłownym. 

Dosłowne wyjaśnienie wiersza w Ewangelii Mateusza 19,12c jest nieprawdopodobne 

już z tej racji, że judaizm pod karą zakazywał wszelkiej kastracji. Nic także o tym nie 

wiemy, by do kręgu uczniów Jezusa należeli eunuchowie w dosłownym znaczeniu. Z 

drugiej strony, w innym kontekście Jezus wysunął podobne żądania samookaleczenia 

się, których jednak z pewnością nie należy rozumieć dosłownie. Mówi On o tym, że 

należy sobie obciąć rękę, która innych gorszy (Mk 9,43; Mt 5,30: prawą rękę!), albo 

nogę (Mk 9,45); wzywa też do wyłupienia sobie i wyrzucenia oczu (Mk 9,47; Mt 5,29: 

prawe oko!). Mateusz żądania te zamieścił przy antytezie o cudzołóstwie. Ale w tym 

miejscu jest oczywiste, że nie chodzi o faktyczne cudzołóstwo, lecz o takie, które 

zostało dokonane w sercu. Przy królestwie Bożym nigdy nie chodzi jedynie o sprawy 

zewnętrzne, lecz to co najważniejsze rozgrywa się w sercu. Dlatego odcięcia ręki nie 

należy rozumieć dosłownie (ukraść możnaby także kikutem). We wszystkich tych 

przypadkach chodzi nie o pojedyncze członki, lecz o całego człowieka. 

 

b) Kontekst historyczny wygłoszenia logionu Jezusa o eunuchach 

 

Jeśli wypowiedzi Jezusa o eunuchach nie należy brać dosłownie, to co chciał 

On powiedzieć? Dla poprawnego zrozumienia ważne jest zastanowienie się w jakiej 

sytuacji Jezus mógł wypowiedzieć takie słowa116. 

Wiemy, że w judaizmie z czasów Jezusa, jak i w otoczeniu pogańskim, 

eunuchów traktowano z pogardą. Starożytni pisarze opisują ich jako ludzi 

zdegenerowanych, otyłych, o niemądrym obliczu, pozbawionych brody, niezdolnych 

do walki i zniewieściałych, ale okrutnych i mściwych. 

Jest bardzo prawdopodobne, że w wypowiedziach o eunuchach Jezus 

ustosunkowuje się do tego, co mówiono o Nim i Jego uczniach. Być może zarzucano 

Jezusowi i uczniom, którzy żyli w stanie bezżennym, że są eunuchami. Chciano ich 

zdyskredytować, wyśmiać. Jezus odpowiada tu bronią wrogów. Mówi tak: są i tacy 

bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, 

                                                
116 Por. J. Blinzler, „Eisin eunouchoi”', ZNW 48 (1957) 254-270. 
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niech pojmuje! Nawiązując do pojęć rabinistycznych Jezus świadomie wyliczył tylko 

te przypadki bezżenności, które zostały spowodowane ułomnością cielesną, pomijając 

inne przyczyny uniemożliwiające zawarcie małżeństwa, np. gospodarcze czy 

socjologiczne. W tym przypadku Jezus nie mówi o bezżenności czy rezygnacji z 

małżeństwa, lecz o niezdatności do małżeństwa. 

Jeżeli założymy taką sytuacje wygłoszenia tego logionu, to w takim razie 

pierwotnie nie był on skierowany do uczniów, lecz do wrogów Jezusa. Jest on 

samousprawiedliwieniem Jezusa, przy czym niezwykłość wypowiedzi podkreślona 

jest dodanym stwierdzeniem: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest 

dane. 

 

 

V. POGLĄDY PIERWOTNEGO KOŚCIOŁA NA MAŁŻEŃSTWO117 

 

Do Kościoła bardzo wcześnie zaczęli wchodzić obok Żydów także poganie. 

Trzeba było sprostować ich błędne poglądy na małżeństwo. 

 

1. Prostowanie błędnych poglądów na małżeństwo 

 

Nawróceni na chrześcijaństwo z pogaństwa odziedziczyli błędne poglądy na 

małżeństwo, pozostające pod wpływem pogańskich prądów filozoficzno-religijnych. 

Można mówić o dwóch krańcowo różnych postawach wobec małżeństwa: 

libertynizmie i enkratyzmie.  

Libertyniści uważali stosunki płciowe za biologiczną funkcję, potrzebną do 

życia w równym stopniu jak jedzenie i picie. O zwolennikach tego rodzaju poglądów 

dowiadujemy się zwłaszcza z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 6,12-20)118. 

                                                
117 Poglądy pierwotnego Kościoła na temat małżeństwa w sposób zwięzły, jasny i wyczerpujący 
przedstawił ojciec H. Langkammer w artykule: Małżeństwo w Nowym Testamencie, ZNKUL 
23(1980)nr 3, 17-24); rozdział piąty zredagowałem w oparciu o to opracowanie. Pierwotna publikacja: 
R. Bartnicki, Poglądy na małżeństwo w początkach ery chrześcijańskiej, w: Rodzina drogą Kościoła. 
Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka 
TChr, red. M. Ozorowski, W. Nowacki, Łomża 2005, 295-298. 
118 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie 
oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. 
Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również 
swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż 
wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! Albo czyż nie wiecie, że 
ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane - 
dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się 



 

 

 

47 

Enkratyści wszystko, co jest związane z materią, a więc i życie płciowe, uważali za 

godne pogardy (Pierwszy List do Tymoteusza - 1 Tm 4,1-3)119. 

Pierwotny Kościół musiał zwalczać te niezdrowe poglądy. Napiętnowano 

ekscesy w dziedzinie seksualnej, jako sprzeciwiające się świętości żądanej od 

chrześcijan przez Boga (List do Rzymian - Rz 13,13120; Pierwszy List do Koryntian - 1  

Kor 5,1-7121; List do Galatów - Ga 5,16-21122; List do Kolosan - Kol 3,5-11123; List 

do Efezjan - Ef 5,3-7124; Pierwszy List do Tesaloniczan - Tes 4,3-5125).  

                                                                                                                                                   
rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy 
rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha 
Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za 
[wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 
119 Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku 
duchom zwodniczym i ku naukom demonów. [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, 
mają własne sumienie napiętnowane. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] 
powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem 
wierzący i ci, którzy poznali prawdę. 
120 Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, 
nie w kłótni i zazdrości. 
121 Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet 
wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z 
ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś 
nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę 
owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z 
duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku 
ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że 
odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, 
jako że przaśni jesteście. 
122 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do 
czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że 
nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w 
niewoli Prawa. 
 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 
uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za 
zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich 
zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa 
Bożego nie odziedziczą. 
123 Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w <waszych> członkach: rozpuście, nieczystości, 
lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew 
Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie 
to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie 
okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli 
nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go 
stworzył.  
124 O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród 
was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub 
nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. 
O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest 
bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi 
próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z 
nimi nic wspólnego!  
125 Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał 
utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie 
znający Boga poganie. 
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Uważano, że małżeństwo chroni przed niemoralnym życiem płciowym 

(Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,2-5126). Małżeństwo jest instytucją Bożą; ci 

którzy je odrzucali, byli piętnowani jako heretycy (Pierwszy List do Tymoteusza - 1 

Tm 4,3-5)127. 

 

2. Cechy małżeństwa chrześcijańskiego 

 

Małżeństwo jest normalnym stanem w życiu chrześcijan. Żyją w małżeństwie 

także ci, którzy czynnie biorą udział w głoszeniu wiary. Bezżeństwo św. Pawła należało 

do wyjątków (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 9,5)128. 

Nowy Testament nie przekazuje formy zawierania związków małżeńskich; 

najprawdopodobniej nie było jeszcze formy ściśle określonej. Było jednak oczywiste, 

że chrześcijanin powinien zawrzeć związek małżeński z chrześcijanką (Pierwszy List 

do Koryntian - 1 Kor 7,39129). Nic nam też nie wiadomo, czy wybór współmałżonka 

pozostawiano młodym, czy decydowali o tym rodzice. Oczekiwano, że pobierająca się 

para będzie żyła po chrześcijańsku. 

Jednożeństwo było sprawą oczywistą i Kościół czuł się zwolniony od 

formułowania odrębnego przepisu w tej sprawie (por. Pierwszy List do Koryntian - 1 

Kor 7,2). Zasada jednożeństwa wypływała z nauki Jezusa. Kościół pierwotny głosi 

nierozerwalność małżeństwa do końca życia współmałżonków  oraz wzajemną 

wierność (List do Hebrajczyków - Hbr 13,4130). Współżycie pozamałżeńskie (List do 

Rzymian - Rz 7,3131) woła o pomstę do nieba (Pierwszy List do Tesaloniczan - 1 Tes 

                                                
126 Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego 
męża. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym 
ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie 
jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów 
wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan. 
127 Jak prosiłem cię, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak proszę teraz], 
abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki, a także zajmowania się baśniami i 
genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z 
wiarą. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary 
nieobłudnej. 
128 Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie 
oraz bracia Pańscy i Kefas? 
129 Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, może poślubić kogo chce, 
byleby w Panu. 
130 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i 
cudzołożników osądzi Bóg. 
131 Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. 



 

 

 

49 

4,3-8132), a stronę winną wyklucza z królestwa Bożego (Pierwszy List do Koryntian - 1 

Kor 6,9-10133). 

Mąż i żona powinni żyć w małżeństwie w świętości i czci, a nie w pożądliwej 

namiętności, jak to czynią poganie nie znający Boga (Pierwszy List do Tesaloniczan - 

1 Tes 4,4-5). Należy unikać wzajemnego wyżywania się. Dlatego mężowie są 

zachęcani, by okazali zrozumienie dla swoich żon (Pierwszy List św. Piotra - 1 P 

3,7134). Mężowie powinni swoje żony kochać, nie kierując się chwilowymi nastrojami 

czy humorami (List do Efezjan - Ef 5,25135; List do Kolosan - Kol 3,19136). 

Żony powinny być oddane mężom i dzieciom (List do Tytusa - Tt 2,3-5137; List 

do Efezjan - Ef 5,22-24138; List do Kolosan - Kol 3,18139; Pierwszy List do Tymoteusza 

- 1 Tm 2,11140; Pierwszy List św. Piotra - 1 P 3, 1-6141).  

Tego oddania się św. Paweł nie rozumiał jednak jako niewolnictwa, lecz 

umieszczał je w kontekście miłości. Niewiasty młode powinny się tego uczyć od 

starszych (List do Tytusa - Tt 2,4-5142). Mąż natomiast nie może być tyranem ani 

absolutnym władcą swej rodziny. Jego też obowiązuje miłość, która powinna zdusić 

                                                
132 Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał 
utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie 
znający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem 
jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. 
Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości.  
133 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani 
rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 
ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 
134 Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! 
Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać 
przeszkód waszym modlitwom. 
135 Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. 
136 Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! 
137 Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać 
plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak 
mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym 
mężom - aby nie bluźniono słowu Bożemu. 
138 Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - 
Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - 
we wszystkim. 
139 Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. 
140 Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. 
141 Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie 
słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki, gdy będą się 
przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, 
co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca 
człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tak samo 
bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były 
poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się 
jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. 
142 Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać 
plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak 
mają kochać mężów, dzieci. 
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zapędy władcze (List do Efezjan - Ef 5,25143; Kol 3,19144). Małżonkowie powinni 

wzajemnie okazywać sobie obustronną miłość (List do Efezjan - Ef 5,21145). 

Wraz z przyjściem Chrystusa zlikwidowane zostały wszelkie różnice między 

ludźmi, narodowe, rasowe, społeczne: Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już 

niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 

bowiem stanowicie jedno w Chrystusie (List do Galatów - Ga 3,28). A więc 

mężczyzna i kobieta są sobie równi, także w małżeństwie; mąż i żona razem są 

przecież „dziedzicami łaski” (Pierwszy List św. Piotra - 1 P 3,7146). Wprawdzie św. 

Paweł podtrzymuje stwierdzenie zawarte w Księdze Rodzaju (Rdz 2), iż kobieta 

została stworzona z mężczyzny, ale w Panu nie ma różnicy między mężczyzną a 

kobietą (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 11, 8-12147).  

„Na czele własnego domu” stoi ojciec, który powinien dobrze rządzić tym 

domem, trzymając w uległości swe dzieci (Pierwszy List do Tymoteusza - 1 Tm 3,4-5). 

Powinien je wychowywać także poprzez karcenie i napominanie, ale nie może swych 

dzieci pobudzać do gniewu, czyli nie powinien być dla nich tyranem (List do Efezjan - 

Ef 6,4; List do Kolosan - Kol 3,21). Kobiety powinny być związane z domem, być 

czyste, gospodarne, dobre (Tt 2,5), powinny troszczyć się o domowników (Pierwszy 

List do Tymoteusza - 1 Tm 5,8148). 

Św. Piotr w swoim liście (1 P 3,1-7) również wzywa żony, by były poddane 

swoim mężom, i to nawet takim, którzy nie słuchają nauki Ewangelii, argumentując, 

że w ten sposób mogą ich pozyskać dla wiary. Ich ozdobą nie powinno być to, co 

zewnętrzne, a więc uczesanie włosów, złote pierścienie, czy piękne suknie, lecz ich 

wnętrze. Za wzór św. Piotr stawia kobietom dawne święte niewiasty, czyli matki 

plemion izraelskich, zwłaszcza Sarę, która była posłuszna Abrahamowi „nazywając go 

panem”. Mężów wzywa św. Piotr, by we wspólnym pożyciu liczyli się ze słabym ciałem 

kobiecym i darzyli kobiety czcią, gdyż są one współdziedzicami łaski. Mężczyźni i 

                                                
143 Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. 
144 Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! 
145 Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! 
146 Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski. 
147 To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został 
stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak 
poddania, ze względu na aniołów. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie 
jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez 
kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga.  
148 A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od 
niewierzącego. 
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kobiety powinni być pełni braterskiej miłości, nie powinni oddawać złem za zło, ani 

złorzeczeniem za złorzeczenie (Pierwszy List św. Piotra - 1 P 3,8-9149). 

 

3. Małżeństwo a macierzyństwo 

 

Nowy Testament rzadziej mówi o macierzyństwie i wychowaniu dzieci niż 

Stary Testament. Jednak w listach do Efezjan (6,1-9) i do Kolosan (3,20) znalazły się 

upomnienia do wszystkich członków rodziny, a wiec do dzieci, ojców, niewolników, 

sług i panów. Dzieci mają być posłuszne rodzicom i oddawać im cześć; ojcowie 

powinni karnie wychowywać dzieci, niewolnicy i słudzy powinni ze czcią i bojaźnią 

słuchać panów, natomiast panowie nie powinni być groźni dla swych poddanych. 

Żydowskie poglądy dotyczące rodzenia dzieci jako o sprawy świętej i zbawczej 

zostały przyjęte przez chrześcijaństwo. W Pierwszym Liście do Tymoteusza - 1 Tm 

2,15 znajduje się stwierdzenie: Zbawiona zaś zostanie (kobieta) przez rodzenie 

dzieci, jeśli wytrwa w wierze i miłości i uświęceniu ze zdrowym rozsądkiem. W 

Pierwszym Liście do Tymoteusza - 1 Tm 5,14 powiedziane jest zaś, by młodsze 

(wdowy) wychodziły za mąż, wydały na świat dzieci, zajęły się domem. 

 

4. Udział małżonków w życiu Kościoła 

 

Chrześcijańscy małżonkowie brali udział w życiu Kościoła. W Dziejach 

Apostolskich przedstawieni są jako wspólnota idealna, jej członkowie sprzedawali 

swoje majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby (Dzieje Apostolskie - 

Dz 2,45). Także listy św. Pawła poświadczają to, że dobrze sytuowane małżeństwa 

odstępowały swoje domy wspólnotom na cele święte, np. Akwila i Pryscylla (Rz 16,3-

5150), czy Filemon i Appia (Flm 1-2151). 

                                                
149 Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, 
pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! 
Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. 
150 Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie 
nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie Kościoły 
[nawróconych] pogan. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. 
151 Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona umiłowanego, naszego 
współpracownika, do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i do Kościoła 
[gromadzącego] się w tym domu. 
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Małżeństwa angażowały się także w pracę 

ewangelizacyjną i misyjną. Pryscylla i Akwila 

zaprosili do swego domu Apollosa, by mu 

dokładniej wyjaśnić zasady wiary (Dzieje 

Apostolskie - Dz 18,26152). Św. Paweł w Liście do 

Rzymian - Rz 16,3 nazywa ich swoimi 

współpracownikami - ciekawe, że na pierwszym 

miejscu umieszczone jest imię kobiety. Z 

Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 9,5153) 

wyprowadza się wniosek, że w akcjach misyjnych 

apostołów brały udział także ich żony, lub kobiety 

troszczące się o sprawy materialne dnia 

codziennego. 

Powołując się na zwyczaj panujący w 

macierzystym Kościele, św. Paweł żąda, by kobiety milczały na zebraniach 

liturgicznych (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 14,34-35154). Prawdopodobnie 

nauczały poza zgromadzeniem liturgicznym (List do Tytusa - Tt 2,4155), były 

zobowiązane do dawania dobrego przykładu. W 1 P 3,1-2 umieszczona jest zachęta dla 

mężatek do wzorowego życia, by mężowie pociągnięci przykładem niewiast znaleźli 

drogę do Chrystusa. Małżonkowie powinni zawsze dawać dobry przykład, choć 

czasem wymaga to od nich samozaparcia (List do Galatów - Ga 5,22-25156; Drugi List 

św. Piotra - 2 P 1,3-7157). 

                                                
152 Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy 
chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. 
153 Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie 
oraz bracia Pańscy i Kefas? 
154 Kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być 
poddane, jak to Prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich 
mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. 
155 Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci. 
156 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.  A ci, którzy należą do Chrystusa 
Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do 
Ducha się też stosujmy. 
157 Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i 
pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały 
nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej 
natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] żądzą na świecie. Dlatego też właśnie 
wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania 
powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń 
braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie 
uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
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5. Powtórne zawieranie małżeństw i dziewictwo 

 

Powtórne małżeństwo było dozwolone Żydom w Starym Testamencie, zawierali 

je poganie, i podobnie jest w Nowym Testamencie. Młodym wdowom zaleca się nawet 

ponowne zamążpójście (Pierwszy List do Tymoteusza - 1 Tm 5,11-15). Jednak po raz 

drugi nie powinni się żenić zwierzchnicy gmin (Pierwszy List do Tymoteusza - 1 Tm 

3,2; List do Tytusa - Tt 1,6), diakoni (Pierwszy List do Tymoteusza - 1 Tm 3,12), ani 

wdowy, które poświęciły się służbie Kościołowi (Pierwszy List do Tymoteusza - 1 Tm 

5,9). Opierając się na tej praktyce Kościół Wschodni godząc się na małżeństwa 

duchownych, nie zezwala im na zawieranie powtórnego małżeństwa.  

Nowy Testament nie żąda celibatu, jedynie go zaleca. Docenia wartość 

małżeństwa, ale jest to ocena bardziej powściągliwa, niż to miało miejsce w Starym 

Testamencie. Z racji naśladowania Chrystusa stan wolny w Nowym Testamencie 

stawiany jest ponad stan małżeński, który oceniany jest również wysoko, ale uważany 

jest za formę przemijającą. Sam św. Paweł obrał stan dziewiczy i innym radził to samo 

„z powodu Pana” (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,8158). Dzieje Apostolskie 

przekazują informację o czterech córkach diakona Filipa, mających dar proroctwa i 

będących dziewicami. Uważa się, że małżeństwo bardziej niż dziewictwo powiązane 

jest ze światem. Dziewictwo daje swobodę w zdobywaniu królestwa Bożego 

(Ewangelia Mateusza - Mt 19,12159) i oddania się dla sprawy Pana (Pierwszy List do 

Koryntian - 1 Kor 7,32). Dziewica bardziej i doskonalej niż mężatka może oddać się 

służbie Chrystusowi i Kościołowi. 

Kościół apostolski przejął też pewne metafory i porównania 

starotestamentalne. Jak w Starym Przymierzu lud Boży był nazywany oblubienicą 

Boga, tak również św. Paweł patrzy na założoną przez siebie gminę w Koryncie 

(Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 4,15160), jak na młodą, nieskalaną dziewicę, którą 

chce doprowadzić do Oblubieńca - Chrystusa. Wesele nastąpi przy ponownym 

przyjściu Chrystusa (por. Ap 22,17161). 

                                                
158 Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze 
będzie, jeśli pozostaną jak i ja. 
159 a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech 
pojmuje! 
160 Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; 
ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. 
161 A Duch i Oblubienica mówią:  
"Przyjdź!"  
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VI. NAJBARDZIEJ WZNIOSŁE WYPOWIEDZI ŚW. PAWŁA 

O MAŁŻEŃSTWIE162 

 

W listach zaliczanych do tzw. Corpus Paulinum (a więc w listach bezsprzecznie 

pochodzących od Pawła, jak i w tych, których Pawłowe autorstwo jest kwestionowane 

lub odrzucane) mamy dosyć dużo wypowiedzi na temat małżeństwa. Wystarczy 

wymienić List do Kolosan - Kol 3,18-19163; List do Efezjan - Ef 5,22-32164; Pierwszy 

List do Tymoteusza - l Tm 2,8-3165. Najobszerniej i najwznioślej wypowiada się Paweł 

na ten temat w Pierwszym Liście do Koryntian oraz w Liście do Efezjan. Z tej racji 

zatrzymamy się nieco dłużej przy tych właśnie tekstach. 

 

1. Odpowiedzi Pawła na pytania Koryntian o małżeństwo 

   (Pierwszy List do Koryntian - l Kor 7) 

 

Paweł przebywał w Koryncie podczas swej drugiej podróży misyjnej, głosząc 

przez 18 miesięcy (lata 51-52) Ewangelię Chrystusową (Dzieje Apostoskie - Dz 18,1-

18). Owocem jego działalności było nawrócenie wielu mieszkańców tego miasta, 

zarówno Greków jak i Żydów. Korynt, podobnie jak Efez - skąd Paweł pisał swój list 

podczas trzeciej podróży misyjnej (lata 53-58) - były miastami portowymi i 

handlowymi i nie cieszyły się dobrą opinią. Wiemy, że przy świątyni Afrodyty w Efezie 

                                                                                                                                                   
A kto słyszy, niech powie:  
"Przyjdź!"  
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,  
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. 
162 Pierwotna publikacja: R. Bartnicki, Najbardziej wzniosłe wypowiedzi św. Pawła o małżeństwie, w: 
Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla Ks. Prof. Bernarda Wodeckiego SVD w 50. 
rocznicę święceń kapłańskich, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001, 72-85. 
163 Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich 
przykrymi! 
164 Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - 
Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - 
we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 
siebie. 
165 Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. 
Podobnie kobiety - w skromnie zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i 
umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, 
lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. 
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istniała instytucja tzw. świętych służebnic, uprawiających nierząd. Również Korynt 

znany był w starożytności z rozwiązłości i swobody obyczajów166.  

 

Taka sytuacja wywierała wpływ również na założoną przez Pawła gminę 

chrześcijańską. Z Pierwszego Listu do Koryntian dowiadujemy się, że tolerowano w 

niej kogoś, kto żył z żoną swego ojca, czego zabraniało nie tylko prawo żydowskie, lecz 

i rzymskie (1 Kor 5,1-13). Niektórzy nowonawróceni głosili swobodę obyczajów 

traktując prostytucję i stosunki z nierządnicami jako akt moralnie obojętny (1 Kor 

6,12-20). Inni popadli w drugą skrajność propagując całkowitą wstrzemięźliwość 

płciową nawet w małżeństwie (1 Kor 7,1). Doszukiwali się grzechu w zawarciu związku 

małżeńskiego (1 Kor 7,8-9) i sądzili, że dobrze robią opuszczając narzeczoną (1 Kor 

7,36-38) lub męża (1 Kor 7,39-40). 

Szerzyły się w Koryncie również poglądy gnostyckie, potępiające małżeństwo 

służące pomnażaniu pogardzanej przez nich materii. W II wieku rozwiną się one we 

wspomniany już kierunek zwany enkratyzmem, propagowany przez Tacjana, 

odrzucający zupełnie małżeństwo. 

                                                
166 Zob. Strabon, Geogr. 8,6,20; Epiktet, Diatryby 3,1. Por. E. Dąbrowski, Dzieje Pawła z Tarsu, 
Warszawa 1953, 265 n.; R. Rubinkiewicz, Małżeństwo i dziewictwo w nauce św. Pawła (1 Kor 7,1-40), 
ZNKUL 23(1980) nr 3,17-24. 
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Różnie wyglądało w gminie korynckiej życie rodzinne. Jedni żyli w związku 

małżeńskim, inni - pomimo zawarcia związku małżeńskiego - żyli w separacji. 

Zdarzało się często, że tylko jedna ze stron przyjęła chrześcijaństwo, natomiast druga 

pozostała w religii pogańskiej. Ortodoksyjny judaizm głosił, że małżeństwo strony 

żydowskiej ze stroną nieżydowską należy zerwać. Prawdopodobnie pod wpływem tych 

poglądów sądzono, że również w przypadku związku chrześcijanina z poganką (i 

odwrotnie) należy tak samo postąpić. 

W Koryncie istniała też grupa chrześcijan żyjących w stanie wolnym. Byli to 

młodzieńcy i dziewczęta, nazywani przez Pawła ogólnie „parthenoi” (dziewice), którzy 

nie zawarli jeszcze małżeństwa. Byli wśród nich narzeczeni, którzy wahali się czy 

zamieszkać razem. Byli też ludzie żyjący we wdowieństwie167. 

Chrześcijan korynckich nękały różnorakie problemy dotyczące małżeństwa. Z 

Pierwszego Listu do Koryntian (l Kor 7,1) wiemy, że napisali oni do Pawła list z 

pytaniami. Paweł zajmuje stanowisko w stosunku do poruszanych problemów w 

rozdziale siódmym Pierwszego Listu do Koryntian. Razem z kwestiami dotyczącymi 

życia małżeńskiego wykłada też naukę o dziewictwie, pojmowanym jako dobrowolne 

nie zawieranie związku małżeńskiego, zarówno przez mężczyznę jak i przez kobietę, 

dla aktywniejszego oddania się służbie Panu168. Dziewictwo Paweł stawia wyżej od 

małżeństwa (1 Kor 7,38169) przeciwstawiając swój punkt widzenia zawarty w słowach 

Dobrze jest, by człowiek był sam (w. 25) temu, co zostało zapisane w Księdze 

Rodzaju: Nie jest dobrze, by człowiek był sam (Rdz 2,18). 

                                                
167 Por. R. Rubinkiewicz, tamże, 45n. 
168 Paweł rozumie termin „dziewictwo” nie w sensie fizycznym, które miałoby zastosowanie tylko do 
kobiet, lecz jako dobrowolną wstrzemięźliwość i pozostanie w stanie wolnym. Por. F. Gryglewicz, 
Dziewictwo w greckiej terminologii biblijnej, RTK (l975) z.l,25-37. 
169 Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poślubia.  
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a) Odpowiedzi na pytania o małżeństwo i rozwody (Pierwszy List do Koryntian 

- 1 Kor 7,1-16)170 

 

Wzajemne relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami należą do podstawowych 

problemów życia we wspólnocie. Nic dziwnego, że pierwsze pytanie, jakie Koryntianie 

postawili Pawłowi w swym liście, dotyczyło spraw małżeństwa i rozwodów. 

Wydaje się, że na początku swojej odpowiedzi Paweł cytuje słowa zawarte w 

liście, który otrzymał od Koryntian, a które - w przeciwieństwie do poglądów 

propagujących swobodę seksualną (Paweł potępił je w rozdz. 5 i 6) - pochodziły od 

grupy ascetów korynckich. Koryntianie pytali, czy według Pawła słuszna jest teza, że 

dobrze jest człowiekowi (tj. mężczyźnie) nie łączyć się z kobietą (Pierwszy List do 

Koryntian - 1 Kor 7,1). Ich zdaniem teza ta pozostaje w sprzeczności ze Słowem Bożym 

zawartym w Księdze Rodzaju - Rdz 2,18.34, gdzie jest powiedziane, że małżeństwo 

jest dobre dla mężczyzny.  

Paweł nie podziela tego poglądu (który mógłby być wykorzystany jako 

argument przeciwko zawieraniu, bądź dalszemu podtrzymywaniu związku 

małżeńskiego). Apostoł ostrzega mężczyzn i kobiety przed niewłaściwą oceną samego 

siebie, przed niedocenianiem popędu seksualnego. Z powodu niebezpieczeństwa 

„rozpusty” (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,2) każdy powinien mieć partnera w 

małżeństwie i świadczyć mu „powinność” małżeńską. W tej odpowiedzi Pawła bardzo 

wyraźnie dochodzi do głosu pogląd, że w chrześcijańskim małżeństwie mąż i żona są 

zupełnie równi, mają te same prawa i obowiązki. To równouprawnienie wyraża też 

forma literacka; chiastyczny układ: mąż-żona - żona-mąż (Pierwszy List do Koryntian 

- 1 Kor 7,3-4) podkreśla obopólne, wzajemne zobowiązania. 

Radę, jakiej Paweł udziela ascetycznie nastawionym Koryntianom (1 Kor 7,5-6) 

- by za obopólną zgodą żyli we wstrzemięźliwości - apostoł uzasadnia 

„wyrozumiałością”, a nie „nakazem” (1 Kor 7,6)171. Jest ona złączona z warunkiem, że 

                                                
170 Opracowane na podstawie: R. Pesch, Paulus ringt um die Lebensform der Kirche. Vier Briefe an die 
Gemeinde Gottes in Korinth. Paulus - neu gesehen (Herderbiicherei 1921). Freiburg 1986, 213-217. 
Por. też. B. Prete, Matrimonio e continenza nel cristianesimo delie origini. Studio su l Cór. 1-40 
(St.Bib. 49), passim; N. Baumert, Ehelosigkeit und Ehe im Herrn. Eine Neuinterpretation von l Kor 7 
(FB 47), Wurzburg 1984, passim. 
 
171 Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się 
modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby - wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was 
szatan. To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu. 
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seksualną powściągliwość akceptuje współmałżonek i ograniczona tylko do „pewnego 

czasu”, w którym partnerzy „chcą oddać się modlitwie”. 

Paweł nie przemilcza zresztą tego, że najchętniej widziałby  taką sytuację, 

gdyby - jak wyraża się z przesadą - „wszyscy ludzie” (Pierwszy List do Koryntian - 1 

Kor 7,7) byli tacy jak on, czyli żyli w bezżeństwie i poświęcili się głoszeniu Ewangelii. 

Ale bezżeństwo, wybierane dobrowolnie ze względu na działalność misyjną, jest 

charyzmatem, darem danym przez Boga. Natomiast małżeństwa Paweł nie nazywa 

charyzmatem; nie jest ono żadnym szczególnym darem łaski, choć w Kościele - który 

uznał je za sakrament - może być ono także służbą i przez służebny charakter powinno 

kształtować styl życia chrześcijańskiego. 

Paweł zwraca się następnie do osób wolnych i do tych, którzy owdowieli 

(Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,9) i mówi im, że byłoby dobrze, gdyby pozostali 

w takim stanie; gdyby jednak nie potrafili zapanować nad sobą, lepiej żyć w 

małżeństwie, niż płonąć (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,9). 

Paweł uważa bezżeństwo za szczególną szansę oddania się działalności 

misyjnej; sam wyjaśni nieco później, że ludzie wolni od małżeństwa mogą poświęcić 

się całkowicie budowie i umacnianiu wspólnoty chrześcijańskiej. Apostoł pozostawia 

jednak wszystkim możliwość wolnego wyboru i zdaje sobie sprawę z 

niebezpieczeństwa, że żyjący w bezżeństwie może „płonąć” w seksualnym pożądaniu. 

Paweł bardzo pragnął, by w gminie chrześcijańskiej byli ludzie żyjący w stanie 

bezżennym, ale z drugiej strony stanowczo nie zgadzał się na to, by chrześcijańskie 

małżeństwa były rozwiązywane zgodnie z ówczesną laksystyczną praktyką 

rozwodową. Zwracając się do żyjących w związkach małżeńskich Paweł powołuje się 

na słowa Pana Jezusa, które dla chrześcijan jest absolutnie wiążące. Ciekawe, że 

Paweł cytuje słowa Pana (por. Mk 10,11) nie tylko w sposób wolny, lecz także w 

kolejności: żona - mąż. Prawdopodobnie apostoł mówi najpierw o inicjatywie 

przeprowadzenia rozwodu wysuniętej przez żonę z tej racji, że nawiązuje do 

konkretnego przypadku, jaki przedstawili mu Koryntianie: rozwiedziona kobieta, 

która porzuciła męża, wstąpiła do chrześcijańskiej wspólnoty. Jak wspólnota powinna 

osądzić ten przypadek mając na uwadze absolutny zakaz rozwodów wydany przez 

Jezusa? Paweł rozstrzyga: Powinna pozostać z mężem (Pierwszy List do Koryntian - 1 

Kor 7,11)! Członkowie wspólnoty chrześcijańskiej powinni być gotowi do pojednania; 

także małżonkowie mogą się pojednać. Kto uważa, że musi odseparować się od 

współmałżonka, powinien pozostać samotnym. 
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Od tego konkretnego przypadku rozwiedzionej kobiety przechodzi Paweł do 

problemu „małżeństw mieszanych” (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,12-16). 

„Pozostali”, dla których Paweł nie może zacytować żadnych słów Jezusa, lecz daje im 

wskazania własnym autorytetem, to członkowie gminy, którzy są zaślubieni z 

pogańskim partnerem. Zawarli z nim małżeństwo zanim stali się chrześcijanami i 

partner dotąd pozostał poganinem. Chodzi więc o następujące przypadki: „Jeśli 

któryś z braci ma żonę niewierzącą” i „jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża”. Paweł 

stwierdza, że także ich dotyczy zakaz rozwodów dany przez Jezusa, który obowiązuje 

dotąd, dopóki niewierzący współmałżonek „chce razem mieszkać”. Paweł odrzuca 

pogląd, jakoby chrześcijanin mógł stracić świętość na skutek pozostawania w 

małżeństwie z partnerem pogańskim, jak prawdopodobnie judeochrześcijanie myśleli 

o mieszanych małżeństwach pogańsko-chrześcijańskich. Uważa raczej, że pogański 

partner może być „uświęcony” przez partnera wierzącego; podobnie jak uświęcone 

mogą być dzieci, także narodzone jeszcze przed nawróceniem się jednego z 

małżonków. Najwyraźniej apostoł szukał najbardziej przekonującego argumentu, 

który uzasadniałby zakaz oddalania się chrześcijanina od pogańskiego partnera. Ale 

chrześcijanin nie może decydować o niewierzącym partnerze: jeśli on chce odejść, 

„niech odejdzie!” Poganin, który żyje razem z chrześcijańskim partnerem, przez 

chrześcijański sposób życia współmałżonka „uświęca się” i partycypuje w życiu ludu 

Bożego. Chrześcijanin nie może jednak zmuszać swego pogańskiego partnera do 

pozostania w związku. Chrześcijanin powinien pozostawić decyzję pogańskiemu 

partnerowi, ale gdy ten odejdzie, sam również jest wolny. Oznacza to, że gdy poganin 

rozwiąże małżeństwo. „Nie jest skrępowany ani brat ani siostra w tym wypadku” 

(Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,15b). Jest to tzw. „przywilej Pawłowy”, do 

którego Kościół odwołuje się po dzień dzisiejszy, gdy chodzi o małżeństwa 

nieochrzczonych po nawróceniu się jednej ze stron. 

Powołanie do wspólnoty chrześcijańskiej, jako powołanie od Boga, jest 

powołaniem „w pokoju”! Paweł nie wzywa do heroicznego poświęcenia się dla 

pogańskiego męża, czy pogańskiej żony; zwłaszcza że uważa za bardzo niepewne, czy 

chrześcijanin może współmałżonka „zbawić”, czyli doprowadzić do wiary: A skądże 

zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża... (Pierwszy List do Koryntian 

- 1 Kor 7,16). 

Niewątpliwie Paweł uważał, że chrześcijanin opuszczony przez pogańskiego 

partnera może zawrzeć nowe małżeństwo z chrześcijaninem. Sprawą najzupełniej 



 

 

 

60 

oczywistą dla Pawła jest równouprawnienie obydwu płci, czemu daje wyraz także 

przez to, że zmienia zazwyczaj przyjmowany porządek i ciągle mówi najpierw o żonie, 

później o mężu. Paweł zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ważną sprawą dla życia 

gminy chrześcijańskiej jest małżeństwo, a dla formacji małżeńskiej - jak ważną 

sprawą jest wiara lub niewiara partnera. Ma ona wpływ na „drobiazgi” codziennego, 

wspólnego życia w domu i na uczestniczenie lub nie uczestniczenie w życiu wspólnoty 

chrześcijańskiej. Paweł formułuje realistyczne wskazania, mając na uwadze moc wiary 

i wolność wierzącego, ale pamięta także o bezsilności wierzącego w obliczu niewiary. 

Gdy pogański współmałżonek zamknie się w sobie, chrześcijanin nie może go 

„uświęcić”; jeśli chce on odejść, chrześcijanin powinien zgodzić się na rozstanie się z 

nim, gdyż w przeciwnym wypadku popadnie w zależność od niewierzącego i narazi się 

na niebezpieczeństwo ciągłej kłótni w domu. 

 

b) Odpowiedzi na pytania dotyczące małżeństwa i dziewictwa (Pierwszy List do 

Koryntian - 1 Kor 7,25-3 8) 

 

Po wywodach na temat powołania i stanu powołanych (Pierwszy List do 

Koryntian - 1 Kor 7,17-24) wraca Paweł z powrotem do pytań Koryntian, tym razem 

chodzi o problem dziewic (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,25). W tym wypadku 

Paweł daje swoją własną radę, gdyż nie rozporządza tu „nakazem Pańskim”, jak w 

przypadku pytania o rozwody. Jego rada nie jest jednak tylko zwykłą, dobrą radą. 

Paweł uważa swoją radę za godną wiary, raczej za wiążącą, ponieważ jako apostoł 

wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godny jest zaufania. Paweł podaje 

argumenty na rzecz bezżeństwa powołując się na „obecne utrapienia”. Każdy członek 

wspólnoty chrześcijańskiej, każda młoda dziewczyna i każdy młody chłopak może 

zawrzeć małżeństwo - zawarcie małżeństwa nie jest żadnym grzechem, jak być może 

twierdzili niektórzy rygoryści we wspólnocie korynckiej. Ale Paweł przewiduje, że ci, 

którzy zawrą małżeństwo cierpieć będą udręki w ciele (Pierwszy List do Koryntian - 1 

Kor 7,28). 

 

Paweł wychodzi tu z przeświadczenia, że chrześcijanie żyją w czasach 

ostatecznych i dlatego konfrontowani będą z udrękami czasów ostatecznych. Także 

żydowscy apokaliptycy odradzali małżeństwo „na końcu dni”: „A wy narzeczeni, nie 

zawierajcie małżeństwa”; „Wy narzeczone, nie chciejcie ozdabiać się wieńcami!” (syr 
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Ba 10,13). Paweł patrzy oczyma ukształtowanymi w żydowskiej tradycji, gdy 

stwierdza, że małżeństwo wystawione jest na szczególne trudności. Apostoł nie jest 

wrogi małżeństwu, lecz jest realistą. 

Myślenie Pawła ustawione jest w horyzoncie oczekiwania rychłej paruzji172: 

Czas jest krótki (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,29). Czasy ostateczne już się 

zaczęły, bo Bóg już działał eschatologicznie w historii Jezusa i w ustanowieniu 

nowotestamentalnych wspólnot; dlatego przemija postać tego świata (Pierwszy List 

do Koryntian - 1 Kor 7,31) w tej mierze, w jakiej nowy świat Boży realizuje się w 

Kościele. W nowym świecie występują wartości, które były już w świecie starym: 

małżeństwo, emocje, handel, gospodarka. Ale ci, którzy należą do nowego świata, 

czynią z nich nowy użytek, oddając się jedynie królestwu Bożemu, w trosce o sprawy 

Pana (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 7,32). 

Paweł myśli realistycznie o małżeństwie; dostrzega on różnicę między żyjącymi 

w małżeństwie i bezżennymi, z których jedni niepodzielnie mogą się oddać „sprawom 

Pana”, drudzy natomiast troszczą się także o „sprawy świata”. 

Myśląc o niepodzielnej trosce „o sprawy Pana”, o budowaniu i wzroście gmin, 

uzasadnia Paweł swoją ponownie 

wysuniętą radę wybierania 

bezżenności. To, że żyjący w 

związkach małżeńskich troszczą się o 

to, „by się przypodobać żonie”, nie 

jest przez Pawła krytykowane, lecz 

przyjmowane jako oczywiste i 

akceptowane. 

Nie jest jasne, czy w 

Pierwszym Liście do Koryntian - 1 

Kor 7,36-38 - Paweł udziela rady 

małżonkom czy zaręczonym173. Najczęściej spotykamy się współcześnie z 

przekonaniem, że chodzi o dwoje zaręczonych, którzy mieszkają jeszcze oddzielnie, 

                                                
172 Paruzja, Dzień Pański (z gr. obecność, przyjście, pojawienie się),  zapowiadany przez proroków 
powrót Chrystusa w chwale pod koniec dziejów, jako triumfatora nad złem, wskrzesiciela umarłych i 
sędziego świata.  
173 Jeżeli ktoś jednak uważa, że nieuczciwość popełnia wobec swej dziewicy, jako że przeszły już jej 
lata i jest przekonany, że tak powinien postąpić, niech czyni, co chce: nie grzeszy; niech się pobiorą! 
Lecz jeśli ktoś, bez jakiegokolwiek przymusu, w pełni panując nad swoją wolą, postanowił sobie 
mocno w sercu zachować nietkniętą swoją dziewicę, dobrze czyni. Tak więc dobrze czyni, kto 
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przy swoich rodzicach. Ze względu na czasy eschatologiczne zdecydowali się 

zrezygnować z zawierania małżeństwa, ale teraz widocznie narzeczony dąży do 

wesela, gdyż obawia się, czy zdoła panować nad sobą. Wychodząc z założeń 

judaistycznych Paweł nie mógł pozwalać na zerwanie zaręczyn, ponieważ było to 

możliwe tylko przez wystawienie formalnego dokumentu rozwodowego, a to z kolei 

sprzeciwiałoby się zakazowi rozwodów, pochodzącemu od Jezusa. A więc w 

przypadku wątpliwości pozostaje jedyne wyjście: podjęcie małżeńskiego życia. Paweł 

stwierdza, że zawarcie małżeństwa w tym wypadku nie jest grzechem, ale 

jednocześnie uważa, że „kto jej nie poślubia, czyni jeszcze lepiej” (Pierwszy List do 

Koryntian - 1 Kor 7,38). To stopniowanie „lepiej” nie jest tu zwykłym porównaniem 

między żyjącymi w małżeństwie i bezżennymi, lecz ma na uwadze możliwość 

niepodzielnej służby we wspólnocie, niepodzielnej troski o sprawy Pana. 

 

c) Ponowne małżeństwo po śmierci męża (Pierwszy List do Koryntian - 1 Kor 

7,39-40) 

 

Po daniu odpowiedzi na pytanie, czy zaręczeni powinni zawierać małżeństwo w 

obliczu zbliżających się czasów ostatecznych i wobec wielkich zadań we wspólnocie 

chrześcijańskiej, Paweł przechodzi do ostatniego tematu: jak przedstawia się sprawa 

ponownego małżeństwa kobiety po śmierci jej męża? Judaizm bardzo cenił wdowy i 

pochwalał te, które miały tylko jednego męża (por. Łk 2,36 n.). Korynccy 

chrześcijanie, nawróceni z pogaństwa, nie byli wychowani w tej tradycji i w tym 

zakresie potrzebowali wskazań. 

Apostoł podkreśla jeszcze raz zakaz rozwodów. Jedynie śmierć męża sprawia, 

że kobieta staje się wolna i „może poślubić kogo chce, byleby w Panu” (Pierwszy List 

do Koryntian - 1 Kor 7,39). Paweł oczywiście oczekuje, że jako chrześcijanka zawrze 

ona małżeństwo jedynie z chrześcijaninem („w Panu”), a nie z poganinem. 

Cały rozdział poświęcony małżeństwu Paweł kończy makaryzmem174, czyli 

błogosławieństwem, w którym jeszcze raz pochwala bezżenność. I podkreśla raz 

jeszcze, że jego „rada” nie jest niezobowiązująca, lecz należy ją brać pod uwagę, gdyż 

                                                                                                                                                   
poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poślubia. Żona związana jest tak długo, jak 
długo żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, może poślubić kogo chce, byleby w Panu. Szczęśliwszą jednak 
będzie, jeżeli pozostanie tak, jak jest, zgodnie z moją radą. A wydaje mi się, że ja też mam Ducha 
Bożego. 
 
174 Nazwa „makaryzm” pochodzi od gr. μακαριος = szczęśliwy. 
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jest ona inspirowana przez Ducha Bożego, którego otrzymał apostoł. Aż za skromnie 

występuje Paweł wobec gminy, w której chce zaprowadzić chrześcijański styl życia! 

 

2. Tajemnica wielka w Chrystusie i w Kościele  

    (List do Efezjan - Ef 5,21-33) 

 

Tekst Listu do Efezjan - Ef 5,21-33 należy do najwznioślejszych wypowiedzi 

biblijnych na temat małżeństwa. Jest on częścią większej całości parenetycznej (List 

do Efezjan - Ef 5,21-69) określanej kodeksem domowym (tzw. Haustafel), podającej 

zasady postępowania żon i mężów, dzieci i rodziców, niewolników i panów. Ponieważ 

fragment Listu do Efezjan (Ef 5,21-33) omawia wzajemne obowiązki małżonków, 

może być nazwany kodeksem małżeńskim: 
 

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony 
niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, 
jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół 
poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. Mężowie 
miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 
siebie ... 
 

Test ten zasługuje na szczególną uwagę z tej racji, że w części poświęconej 

małżonkom łączy parenezę175, czyli pouczenie, napomnienie,  z motywacją 

doktrynalną. Zasady życia małżeńskiego zostały tu ukazane w ścisłym powiązaniu z 

tajemnicą Chrystusa i Kościoła176. Te dwa elementy: pareneza na temat relacji 

pomiędzy żoną i mężem oraz powiązanie życia małżeńskiego z tajemnicą Chrystusa i 

Kościoła są bardzo istotne w interesującym nas tekście. Dlatego omawiając ten 

fragment Listu do Efezjan zwrócona zostanie uwaga na te dwie idee. 

 

a) Wzajemne relacje między małżonkami 

 

Kodeks małżeński w Liście do Efezjan rozpoczyna się wezwaniem: „Bądźcie 

sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,21). Jest to zasada ogólna177. 

                                                
175 Pareneza - pouczenie, napomnienie, opowiadanie parenetyczne. Pojęcie pochodzi z języka 
greckiego - parainetikós, czyli „doradczy”; od paraínesis - „zachęta”, „ostrzeżenie”, „rada”. 
176 Por. A. Suski, Kodeks małżeński w Liście do Efezjan, w: Studia z biblistyki, t. 2Warszawa 1980, 231. 
177 Liczni autorzy uważają to zdanie za zasadę naczelną stanowiącą motto dla całego urywka; wylicza 
ich A. Jankowski, Listy więzienne św. Pawła (PNT 8), Poznań 1962, 479 oraz J. Gnilka, Der 
Epheserbrief (Herder KNT 10,2), Freiburg 1971, 274. J. Gnilka stwierdza jednak, że tę interpretację 
można zakwestionować. Jego zdaniem podporządkować ma się tylko jedna strona: żony, dzieci, 
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Ludzie żyjący razem wzajemnie są od siebie zależni: tylko dzięki temu, że uznają 

wzajemne zależności i podporządkowanie, mogą wypełniać swoje zadania. Św. Paweł 

uważa, że różne pozycje w ówczesnej wspólnocie rodzinnej: męża i żony, rodziców i 

dzieci, panów i niewolników są ustanowione przez Boga. Wszyscy są odkupieni przez 

Chrystusa i są różnego rodzaju członkami mistycznego ciała Chrystusa. 

 

W małżeństwie obydwie strony mają obowiązek 

wzajemnego zważania na siebie, mają być sobie 

„wzajemnie poddani”. Komentując to miejsce św. Jan 

Chryzostom napisał: „Gotowość do służenia i 

podporządkowania niech będzie obustronna. W tym 

przypadku nie może być mowy o służeniu. Panowie i 

niewolnicy powinni sobie wzajemnie służyć. 

Usługiwanie jest przejawem wzajemnej grzeczności. 

Tak pragnie Bóg178. L. Hick zwrócił uwagę na to, że to 

zobowiązanie do wzajemnego podporządkowania i 

wzajemnej służby zgodne jest z zaleceniem Chrystusa: 

„Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto 

by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym” (Mt 20, 

26-27)179.  

W następnych wierszach Paweł wyjaśnia na czym polega podporządkowanie 

męża i żony. 

Najpierw Paweł nakazuje żonom, aby podporządkowały się i dopasowały do 

swych mężów. Odpowiada to naturalnemu porządkowi, który także przez Chrystusa 

nie został zmieniony. Dlatego żona nie może uniknąć pewnego podporządkowania 

mężowi. Mąż - podobnie jak w Pierwszym Liście do Koryntian - l Kor 11,3 - został 

nazwany głową żony, co wyraża pewne pierwszeństwo męża. Aby żona mogła łatwiej 

                                                                                                                                                   
niewolnicy. Twierdzenie to potwierdza porównaniem z innymi nowotestamentalnymi kodeksami 
domowymi. Czasownik „hypotasso” użyty jest w Tt 2,9; 1FJ2.18 dla wyrażenia podporządkowania 
niewolników panom; w Rz 13,1.5; Tt 3,1; 1P 2,13 wyraża podporządkowanie żon mężom. J. Gnilka 
uważa, że Ef 5,21 analogicznie jak 1P 5,5; Fil 2,3; Ga 5,13 należy rozumieć w tym sensie, że 
chrześcijanie wzajemnie powinni się szanować. Ef 5,22 odwołuje się do ówczesnych poglądów na 
małżeństwo, zgodnie z którymi mąż odgrywał kierowniczą rolę w małżeństwie. 
178 Jan Chryzostom, Ad Eph 5,21, PG 62,134. 
179 L. Hick, Stellung des hl. Paulus żur Frau im Rahmen seiner Zeit (Kirche und Volk 5), Koln 1957, 
142. Ciąg dalszy niniejszego opracowania opiera się przede wszystkim na toku rozumowania L. Hicka, 
ss. 141-150. 
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znieść podporządkowanie mężowi, zaleca jej apostoł, by w mężu widziała samego 

Chrystusa, któremu się podporządkowuje. 

Ale temu obowiązkowi żony odpowiada zobowiązanie ze strony męża do pełnej 

zrozumienia i gotowej do ofiar miłości. A więc chodzi tu o dwie różne formy 

wzajemnego służenia we wspólnym małżeńskim życiu. Żona nie może zapominać o 

tym, że pomagając i służąc mężowi wypełnia życiowe zadanie dane jej przez Boga. 

Usankcjonowane ono zostało ustalonym przez Boga podczas stwórczego aktu 

porządkiem rzeczy. W naszym tekście wyjaśnione jest ono porównaniem: jak Kościół 

poddany jest Chrystusowi (List do Efezjan - Ef 5, 22-24). 

Żona powinna się podporządkować mężowi jako swojej głowie we wszystkim. 

Nie ulega wątpliwości, że brzmi to nieco szorstko. Paweł nie przewidział żadnych 

zabezpieczeń przeciwko samowoli mężczyzn. Swoją ostrość traci jednak to 

sformułowanie po uwzględnieniu kontekstu. 

 

Pozycja żony nie wyklucza tego, 

że może ona, a nawet powinna, 

wywierać zbawienny wpływ na swego 

męża. Już św. Jan Chryzostom napisał 

„Nikt nie potrafi tak kształtować 

mężczyzny i jego duszy tak formować 

według swoich pragnień jak pobożna i 

mądra żona. Jej napomnienia połączone 

są przecież z pewnym uczuciem 

szczęścia z powodu miłości łączącej 

męża z udzielającą rad żoną. Mógłbym 

wymienić wielu szorstkich i 

niewierzących mężów, którzy w ten 

sposób stali się potulni”180. Żonom przypada w udziale zaszczytne zadanie 

uszlachetniającego i zbawiennego oddziaływania na mężów, a przez to zyskiwanie ich 

dla Boga. Przez takie stawianie sprawy Paweł nie uwalnia żony od obowiązku 

podporządkowania się mężowi; przeciwnie - żona powinna we wszystkim być 

posłuszna mężowi, tak jak i Kościół jest posłuszny Chrystusowi; ale Paweł wskazuje 

żonom sposób w jaki mogą skutecznie oddziaływać na mężów. 

                                                
180 Jan Chryzostom, Homilia do Ewangelii według św. Jana 3, PG 59,340. 



 

 

 

66 

Paweł kieruje swoje żądania także pod adresem mężów. Serdeczną troską mąż 

powinien otaczać wszystkich, których powierzył mu Pan, szczególnie jednak troska ta 

ma dotyczyć tej, która została postawiona przy jego boku jako małżonka. W ofiarnej 

miłości wzorem powinien być mu Chrystus, który siebie złożył w ofierze za swoich, za 

swoją Oblubienicę - Kościół. W ten sposób wszystko powinno być przeniknięte 

atmosferą miłości. W chrześcijańskim życiu nie ma miejsca na wrogość, lecz panować 

powinno wzajemne oddanie. Kochać w sensie chrześcijańskim, to znaczy służyć - do 

takiej służby nawoływał Jezus wszystkich, mężczyzn i kobiety181. Prawdziwa miłość 

nie dąży do panowania nad drugim: jest ona gotowa do szanowania odrębności i praw 

innego człowieka. Dlatego w wypowiedzi Pawła nie można widzieć poniżenia kobiety, 

a słowa o posłuszeństwie trzeba rozumieć w sensie chrześcijańskim. 

 

b) Powiązanie małżeństwa ze związkiem Chrystusa z Kościołem 

 

Paweł wskazuje na tajemnicze powiązanie Chrystusa z Kościołem, które 

powinno być wzorem dla wzajemnego stosunku męża i żony. Chrześcijańscy 

małżonkowie powinni ciągle mieć przed oczyma ideał związku między Chrystusem i 

Kościołem. W całym tym fragmencie Listu do Efezjan więcej uwagi poświęcił Paweł 

idealnemu obrazowi, któremu powinni się przypatrywać małżonkowie, niż 

wskazaniom co do wzajemnych relacji między nimi. 

Aby przybliżyć tę prawdę Paweł posługuje się dwoma obrazowymi pojęciami, 

które wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Jednym jest pojęcie mistycznego Ciała 

Chrystusa, którym zajmuje się Paweł w całym Liście. Drugim jest tajemnicze 

małżeństwo Chrystusowe, w którym Chrystus występuje jako Oblubieniec, a Kościół 

jako poślubiona Mu Oblubienica: 

 

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony 
niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową 
żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak 

                                                
181 ... na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu (Mt 20,28). 
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy 
rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo 
nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem 
umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, 
który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować (J 13,12-
17). 
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Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. 
Mężowie miłujcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za 
niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, 
któremu towarzyszy słowo (List do Efezjan - Ef 5,21-27). 
 

Doniosłe znaczenie dla nauki o sakramentalności małżeństwa ma ustalenie 

sensu partykuły „kathos” - „tak jak” w tekście Listu do Efezjan - Ef 5,25: „Mężowie 

miłujcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie”. 

Większość komentatorów dostrzega jej znaczenie porównawczo-przyczynowe 

uważając, że wskazuje ona na nadprzyrodzone źródło życia małżeńskiego. 

„Tajemnicza rzeczywistość Chrystusa i Kościoła jest nie tylko wzorem dla 

postępowania małżonków, ale również ostateczną przyczyną ich związku. Miłość męża 

do żony, będąc formą odwzajemnionej uległości, odtwarza tajemniczą miłość 

Chrystusa do Kościoła i na niej się opiera”182. 

Św. Paweł bardzo wysoko cenił małżeństwo - dowodem jest właśnie List do 

Efezjan. W dogmatycznej części Listu wyraża wzniosłe myśli o zbawieniu i w tym 

świetle powinniśmy widzieć także jego wnioski moralne. 

W chrześcijańskim małżeństwie mamy do czynienia nie tylko z dwojgiem 

zwykłych ludzi, lecz z mężczyzną i kobietą, którzy w jednakowy sposób są dziećmi 

Bożymi, są jednym w Chrystusie jako członki jednej Głowy-Chrystusa. Już 

małżeństwo samo w sobie, jako instytucja naturalna, jest czymś cudownym, co Bóg 

dał ludzkiej naturze. Prowadzi On razem dwoje kochających się ludzi i skłania ich do 

uszczęśliwiającego oddania się. 

Paweł cytuje tu tekst z drugiego opisu stworzenia: Dlatego opuści człowiek 

ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem (List do Efezjan 

- Ef 5,31; por. Rdz 2,24). W pierwszym zaś opisie stworzenia Bóg dał rozkaz 

mężczyźnie i kobiecie: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się (Rdz 1,28); w ten sposób 

mają oni brać udział w Jego stwórczym działaniu. Możemy tylko podziwiać Boga, że 

tak włącza człowieka w Swoje zbawcze działanie. Małżeństwo jest czymś wielkim już 

jako instytucja naturalna; nadto, jak nas uczy św. Paweł, jest ono typem świętego 

związku jaki istnieje pomiędzy Chrystusem i Kościołem. 

A cóż dopiero małżeństwo chrześcijańskie, uświęcone przez Chrystusa, na 

które przeszło coś ze wzniosłości związku Chrystusa z Kościołem! Przecież mamy tu 

                                                
182 Tak rekapituluje swój artykuł A. Suski, 291; por. też s.278. H. Schlier, Der Brief an die Epheser, 
Dusselldorf 1965, 255 przyjmując w Ef 5,25 sens przyczynowy partykuły „kathos” wnioskuje, że miłość 
męża do żony i ich wzajemny stosunek należy rozumieć jako odtworzenie kształtującej je miłości 
Chrystusa do Kościoła. 
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do czynienia z dziećmi Bożymi, z żywymi członkami Ciała Chrystusa, którzy w 

Chrystusie i przez Chrystusa noszą w sobie to samo życie Boże. Żadne stworzenie 

nigdy nie może się tak bez reszty oddać innemu, jak czyni to Chrystus wobec dziecka 

Bożego w czasie Chrztu św.. W tym momencie jego duszę napełnia życie Chrystusowe. 

Duch Boży zamieszkuje i działa w nim. Dzieci Boże, które zawierają chrześcijańskie 

małżeństwo, stają się małym Kościołem, w którym mężczyzna jest głową, podobnie 

jak Piotr jest widzialną głową wielkiego Kościoła. Ale Chrystus nie przestaje być 

niewidzialną głową obydwojga - małej wspólnoty złożonej z męża i żony: Jemu 

podlegają obydwoje i oboje w równym stopniu powinni iść za Jego wskazaniami. 

Dlatego widzialna głowa rodziny, czyli mąż, ma obowiązek respektowania praw i 

władzy Chrystusa - wspólnej niewidzialnej głowy. W idealnej rodzinie chrześcijańskiej 

jest to oczywiste. W niej wszystko pochodzi z czysto naturalnej sfery, ale podniesione 

jest do porządku nadnaturalnego. Chrześcijańskie małżeństwo nie jest tylko obrazem 

tajemniczego i cudownego związku między Chrystusem a Kościołem, lecz jak wyraził 

się Karl Adam „jest ono w swojej wewnętrznej istocie nadnaturalne, jest takim 

miejscem na ziemi, w którym w sposób widoczny objawia się tajemnica Ciała 

Chrystusa i tak często się ona odnawia, jak często dwoje chrześcijan podają sobie ręce, 

by zawrzeć związek małżeński”183. 

Ponieważ według Pawła chrześcijańskie małżeństwo jest kopią tajemniczego 

związku między Chrystusem a Kościołem, wynikają z tego wzajemne zobowiązania. 

Obowiązkiem żony jest posłuszeństwo, gdyż w swoim mężu powinna widzieć 

niewidzialnego Chrystusa. Natomiast mąż, idąc za wzorem Chrystusa, ma święty 

obowiązek ofiarnej miłości i troski o rodzinę. 

Skoro Paweł nazywa Kościół Ciałem lub dopełnieniem Chrystusa, to także mąż 

powinien uważać żonę za swoje dopełnienie, cząstkę samego siebie, którą powinien 

darzyć tą samą ciepłą i troskliwą miłością, z jaką odnosi się do własnego ciała: 

Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją 

żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do 

własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy 

członkami Jego Ciała.  (List do Efezjan - Ef 5,28-30). 

Dla Pawła chrześcijańskie małżeństwo jest więc wspólnotą życia i miłości, jest 

żywym odbiciem związku, jaki zachodzi między Chrystusem i Kościołem, a który 

                                                
183 K. Adam, Die sakramentale Weihe der Ehe, Freiburg 1937, 10. 
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całkowicie przepełniony jest duchem tej miłości, którą Paweł opiewa w Pierwszym 

Liście do Koryntian -  l Kor 13: 

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,  
a miłości bym nie miał,  
stałbym się jak miedź brzęcząca  
albo cymbał brzmiący.  
Gdybym też miał dar prorokowania  
i znał wszystkie tajemnice,  
i posiadał wszelką wiedzę,  
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.  
a miłości bym nie miał,  
byłbym niczym.  
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,  
a ciało wystawił na spalenie,  
lecz miłości bym nie miał,  
nic bym nie zyskał.  
Miłość cierpliwa jest,  
łaskawa jest.  
Miłość nie zazdrości,  
nie szuka poklasku,  
nie unosi się pychą;  
nie dopuszcza się bezwstydu,  
nie szuka swego,  
nie unosi się gniewem,  
nie pamięta złego;  
 nie cieszy się z niesprawiedliwości,  
lecz współweseli się z prawdą.  
Wszystko znosi,  
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję,  
wszystko przetrzyma.  
Miłość nigdy nie ustaje... 

 

Toteż nie dziwimy się temu, że Paweł pełen zdumienia staje wobec tajemnicy 

chrześcijańskiego małżeństwa, które wyrasta z cudownego związku Chrystusa z 

Kościołem i wykrzykuje: „Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do 

Chrystusa i do Kościoła” (List do Efezjan - Ef 5,32). 

Tajemnica to wielka - użyte w tym miejscu słowo greckie „to mysterion”, 

przetłumaczone w Wulgacie terminem „sacramentum”, stało się powodem 

rozumienia tej wypowiedzi jako stwierdzenia sakramentalności małżeństwa. Już 

jednak Kajetan w XVI w. przestrzegał: „Nie sądź czytelniku, że Paweł uważa tu 

małżeństwo za sakrament”184 i obecnie interpretacja ta została zarzucona185. Tekst 

                                                
184 Podane za komentarzem T. K. Abbot, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles to the 
Ephesians and to the Colossians, Edinburgh 1922,197. 
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Listu do Efezjan - Ef 5,32 nie stwierdza wprost sakramentalności małżeństwa. 

Magisterium Kościoła pomimo wielokrotnego posługiwania się tym tekstem, nie 

uważało go za dowód sakramentalności. Na podstawie jednak tego wszystkiego, co 

dotąd zostało powiedziane, wydaje się, że można się opowiedzieć za następującymi 

wnioskami sformułowanymi przez ojca A. Jankowskiego: 

1) jak związek Chrystusa z Kościołem jest święty i uświęcający, tak i 

małżeństwo musi te cechy zawierać; 

2) skoro małżonkowie mają obowiązki względem siebie wykraczające poza 

ramy natury - bezgraniczne poświęcenie mężów wzorem Chrystusa i 

zupełna uległość żon wzorem Kościoła, zatem sama instytucja musi im 

udzielać do tego potrzebnej pomocy - to jest łaski; 

3) nie sam tekst 5,32, lecz cały urywek 5,22-33 daje podstawę do wniosków 

o sakramentalności małżeństwa o tyle, że mówi o znaku skutecznym 

łaski186. 

Dla Pawła małżeństwo jest przede wszystkim wspólnotą życia i miłości, 

ukierunkowaną na przyszłe oglądanie Boga, odbiciem świętego związku Chrystusa z 

Kościołem. Nikt wcześniej nie mówił wzniosłej o małżeństwie! 

 

                                                                                                                                                   
185 Por. A Suski, art. cyt., 262n., który podaje, że spośród trzech proponowanych rozwiązań najwięcej 
zwolenników ma opinia odnosząca termin „tajemnica” do cytowanego wcześniej tekstu z Rdz 2,24; 
termin ten określałby ukryty sens Rdz 2,24 wydobyty przez wykładnię autora Listu. Tak uważa m.in. 
M. Meinertz, Theologie des Neuen Testaments, t. 2, Bonn 1950, 53; A. Jankowski, „Tajemnica ta jest 
wielka”, art. cyt., 32. Tej interpretacji można zarzucić przede wszystkim to, że w listach św. Pawła 
„mysterion” nigdy nie odnosi się do ukrytego sensu wypowiedzi Starego Testamentu. Pozostaje 
przyjęcie trzeciej możliwości, tzn. opowiedzenie się za opinią, że to „mysterion” określa dogłębną 
relację zachodzącą między Chrystusem a Kościołem, o której mowa w całym fragmencie Ef 5,21-33. Za 
tą interpretacją opowiedzieli się m.in. W. Bieder, Das Geheimnis des Christus nach dem Epheserbrief, 
ThZ 11(1955)336; J. Cambier, Le grand mystere en Eph 5,22-33, Bb 47(1966)88; J.P. Sampley, „And 
the two shall become one flesh”. A Study of Traditions in Ephesians 5,21-33, Cambridge 1971,96. 
Moim zdaniem za tą opinią przemawia zwłaszcza druga część wiersza 5,32: „a ja mówię w odniesieniu 
do Chrystusa i do Kościoła”. 
186 A. Jankowski, Listy więzienne, dz. cyt., 491. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 

Reasumując rozważania na temat małżeństwa należy stwierdzić, że w Nowym 

Testamencie istnieje wiele tekstów ujmujących to zagadnienie z różnych punktów 

widzenia. Problemy w nich poruszone są przedmiotem żywego zainteresowania, także 

współcześnie. Ponieważ nauka Nowego Testamentu dla chrześcijan ma walor 

normatywny, trzeba ciągle do tych tekstów wracać, by coraz lepiej je rozumieć. Są one 

ważne, a zarazem trudne, w różny sposób na przestrzeni wieków interpretowane. 

Coraz nowe studia im poświęcone powinny wciąż lepiej wnikać w ich głębię. 

Omówione teksty nowotestamentalne dotyczące małżeństwa ukazują, że 

problematyka ta była przedmiotem dużego zainteresowania ze strony pierwotnego 

Kościoła. Widać też wyraźnie, jak bardzo Kościół pierwotny różnił się w poglądach na 

temat małżeństwa w stosunku do judaizmu i pogaństwa. Musimy pamiętać o tym, że 

najstarszy Kościół opierał się i rozwijał naukę Jezusa Chrystusa, wyrażoną zwłaszcza 

w tekstach: Ewangelii Marka (Mk 10,1-12); Ewangelii Mateusza (Mt 5,31-32; 19,1-9); 

Ewangelii Łukasza (Łk 16,18).  

Pan Jezus radykalnie zmienił poglądy i obyczaje świata starożytnego.  
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