
Mk 10, 1 – 12 

 

(1) Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy 

znowu ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.  

(2) Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali 

Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.  

(3) Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz?  

(4) Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić.  

(5) Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc 

waszych napisał wam to przykazanie.  

(6) Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i 

kobietę:  

(7) dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 

(8) i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie 

są dwoje, lecz jedno ciało.  

(9)   Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!  

(10) W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to.  

(11) Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia 

cudzołóstwo względem niej.  

(12) I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 

cudzołóstwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nierozerwalność małżeństwa   - (Mk  10, 1-12) 

Ks. dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

Ponieważ fragment Mk 10, 1-12 poświęcony jest małżeństwu, Mk 10, 13-16 

postępowaniu wobec dzieci, a Mk 10, 17 - 31 w gruncie rzeczy przedstawia warunek 

uzyskania statusu domownika królestwa Bożego, niektórzy egzegeci widzieli w Mk 10, 1-

31 aktualizację znanego w starożytności gatunku literackiego noszącego nazwę "tablic 

domowych" lub "kodeksu domowego". 

Oczywiście, na ich tle fragment z Ewangelii św. Marka ma charakter nowatorski. Otóż 

w innych kodeksach podkreślano absolutne podporządkowanie żon, dzieci i niewolników 

głowie rodu.  

Tymczasem nauka pochodząca od Jezusa jest zdecydowanie inna (por. także Ef 5, 21-

33: (21) Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni 

Chrystusowej! (22) Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak 

Panu, (23) bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - 

Zbawca Ciała. (24) Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony 

mężom - we wszystkim. (25) Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował 

Kościół i wydał za niego samego siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściwszy 

obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, (27) aby osobiście stawić 

przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy 

czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. (28) Mężowie powinni 

miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie 

samego miłuje. (29) Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do 

własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - 

Kościół, (30) bo jesteśmy członkami Jego Ciała. (31) Dlatego opuści 

człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym 

ciałem. (32) Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i 

do Kościoła. (33) W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą 

żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego 

męża!  

Cały fragment Mk 10, 1-12 zbudowany jest według schematu typowego dla 

dysput rabinistycznych: publiczne pytanie przeciwnika (często np. poganina); publiczna 

odpowiedź rabina; pytanie uczniów i odpowiedź nauczyciela (sformułowane już na 

osobności). 

W omawianym fragmencie Mk 10, 1 stanowi wprowadzenie, Mk 10, 2-9 - dysputę 

Mistrza z uczonymi w Piśmie, zaś Mk 10, 10-12 wyjaśnienie na użytek uczniów                              

i odpowiedzi na pytania. 



 Jezus wraz z uczniami zmierzał do Jerozolimy. 

 Opuścił Galileę (Mk 9,30.33) i wkroczył "w granice Judei i Zajordania" 

(Mk 10, 1a). 

Po nauczaniu, którego adresatami byli najbliżsi uczniowie, znowu nadszedł czas na 

skierowanie słowa do tłumów, które zaczęły się gromadzić wokół cieszącego się sławą 

wędrownego nauczyciela: "A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak 

miał w zwyczaju" (Mk 10, 1b). 

Większość współczesnych Jezusowi nauczycieli czyniła to w ustalonym miejscu, 

prowadząc coś w rodzaju szkoły. Jedynie najbardziej charyzmatyczni nauczyciele 

gromadzili tłumy bez względu na to, gdzie się pojawili. Nic więc dziwnego, że tak wielka 

popularność Jezusa obudziła zazdrość faryzeuszów. 

Ugrupowanie faryzeuszów powstało pod koniec II w. przed Chr. Za punkt honoru 

postawiło sobie rygorystyczne przestrzeganie Prawa. 

 

Wśród faryzeuszów byli również tacy, którzy trudnili się jego aktualizowaniem do 

wyzwań współczesności. Nazywano ich "uczonymi w Prawie" lub "uczonymi w Piśmie". 

Choć poglądy Jezusa w wielu kwestiach były bliskie poglądom faryzeuszy, to jednak 

nie we wszystkim się zgadzali. W ewangeliach konflikt między nimi został w dużej mierze 

wyolbrzymiony wskutek wzajemnych animozji w czasach wczesnochrześcijańskich. 

Ewangeliści rozprawiali się z judaizmem swoich czasów, a to rzutowało również na 

sposób przekazu tradycji o Jezusie. Mając to na uwadze, łatwiej nam zrozumieć 

krytycyzm, z jakim Marek pisze o faryzeuszach. 

Niecne zamiary pytających ewangelista zdradza czytelnikowi już na wstępie 

opowiadania, stwierdzając, że czynili to: "chcąc Go wystawić na próbę" (Mk 10, 2a). 

Być może pytanie faryzeuszy odnosiło sie do tego, co Jezus mówił do tłumów (Mk 10, 

1b). 

Choć faryzeusze byli osobami 

świeckimi, to jednak przestrzegali surowych 

zasad czystości rytualnej, utrwalonych w starym 

Testamencie z myślą o kapłanach pełniących 

różne funkcje w świątyni.  

Ich nazwa znaczy tyle, co "oddzieleni", 

zapewne z powodu ich rygorystycznego 

przestrzegania Prawa. 



 Faryzeusze zapytali o dopuszczalność rozwodu: "Czy wolno mężowi 

oddalić żonę?" (Mk 10, 2b). 

Co ciekawe, pytanie dotyczyło legalności rozwodu w ogóle, a nie ewentualnych 

powodów usprawiedliwiających wręczenie listu rozwodowego (jak to jest w Mt 19, 3). 

Już tutaj zastawiona jest pułapka, gdyż pytający wiedzieli, że głoszony przez Jezusa 

zakaz rozwodów był sprzeczny z nadanym przez Mojżesza prawem 

 (Pwt 24, 1-4:  " (1) 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.(2) Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną 

innego, (3) a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy                    

i usunie ją z domu, albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, (4)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. " ). 

A zatem  w rzeczywistości zapytali: "Czy zgadzasz się z prawem Mojżesza na temat 

małżeństwa?". Tu krył się największy podstęp. Pytanie to jednocześnie mogło mieć na 

celu ściągnięcie na Jezusa niebezpieczeństwa ze strony Heroda, w którego rodzinie często 

dochodziło do rozwodów. 

Jezus, zdając sobie doskonale sprawę z pułapki, jaką na Niego zastawili faryzeusze, 

postawił im pytanie: "Co wam nakazał Mojżesz?" (Mk 10,3). 

Oni zaś zreferowali pokrótce zasady zapisane w Prawie: "Mojżesz pozwolił napisać 

list rozwodowy i oddalić" (Mk 10, 4). 

Rzeczywiście, tekst Pwt 24, 1-4 zakłada dopuszczalność rozwodu, określając jedynie 

sposób postępowania w takich przypadkach. Powód, który usprawiedliwił oddalenie żony 

poprzez wręczenie jej listu rozwodowego, został określony w sposób bardzo ogólny ("gdy 

znalazł w niej coś odrażającego" - Pwt 24, 1). Wykładnia tego właśnie przepisu stała się 

w czasach Jezusa przedmiotem ożywionych dyskusji pomiędzy rabinami.  

Na tym zagadnieniu koncentruje też swoją uwagę Mateusz w tekstach paralelnych   

(Mt 5, 32; 19, 9). 

Nie wiadomo, czy mężowie izraelscy często korzystali z tego prawa, które wydaje się 

dopuszczać wielką swobodę. Pisma mądrościowe wychwalają wierność małżeńską                 

(por. Prz 5, 15-19; Koh 9, 9), a Malachiasz naucza, że małżeństwo mężczyzny i kobiety 

czyniło z nich jedną istotę, stąd też mąż zobowiązany był dochować wierności przysiędze, 

jaką złożył swej małżonce. 



"Ja mam w nienawiści tego, co odtrąca żonę - mówi Jahwe, Bóg Izraela!" - można by 

sparafrazować jego słowa  

(Ml 2, 14-16: " (14) A wy się pytacie: Dlaczegóż to tak? Dlatego że Pan był 

świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą przeniewierczo 

opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. (15) Czyż 

ów jeden nie dał przykładu, ten, którego ducha wyście spadkobiercami?                

A czegóż ten jeden pragnął? Potomstwa Bożego! Strzeżcie się więc w duchu 

waszym: wobec żony młodości twojej nie postępuj zdradliwie! (16) Jeśli 

ktoś nienawidząc oddalił [żonę swoją] - mówi Pan, Bóg Izraela - wtedy 

gwałt pokrywał swoją szatą. Mówi Pan Zastępów: Strzeżcie się więc                      

w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie! "  

U Marka problem jest bardziej ogólny: "Czy wolno mężowi oddalić żonę?"               

(Mk 10, 2b). Jezus odpowiedział pytaniem: "Co wam nakazał Mojżesz?" (Mk 10, 3). 

Tym razem to faryzeusze dali się złapać w pułapkę, co uzmysłowił im nauczyciel w 

dalszym wywodzie: " (5) Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na 

zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. (6) Lecz na 

początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: (7) dlatego 

opuści człowiek ojca swego i matkę(8) i złączy się ze swoją żoną, i będą 

oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. (9) Co więc 

Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! " (Mk 10, 5-9). 

Rabini rozgraniczali między tym, co Pismo nakazywało, trzymając się bezwzględnie 

woli Boga, a tym, co jedynie dopuszczało na zasadzie ustępstwa ze względu na słabość 

natury ludzkiej. 

Do tego odwołał się Jezus, gdy zmusił faryzeuszy do przyznania, iż Mojżesz nie tyle 

"nakazał", ile "zezwolił" na rozwód. 

Jezus uznał nauczanie z Pwt 24, 1-4 za ustępstwo z powodu oddalenia się człowieka 

od pierwotnego planu Stwórcy. A uczynił tak w duchu słów Ezechiela: 

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

których nie mogli żyć" (Ez 20, 25). 

Przepis do którego faryzeusze odwołali się w Mk 10,5 należy zaliczyć do takiego 

właśnie rodzaju prawa.  

Nauczyciel wzorem rabinów sięgnął po te teksty biblijne, które ukazują prawdę, że 

według planu Boga małżonkowie mają tworzyć "jedno ciało"  (Rdz 1,27 i 2, 24).                    

A skoro tak jest, to rozwód jest niedopuszczalny. 

 



 

Nie wdając się w szczegóły dyskusji pomiędzy rabinami na temat okoliczności 

usprawiedliwiających w stopniu wystarczającym wręczenie listu rozwodowego                              

i odprawienie żony przez męża, Jezus w swym nauczaniu odwołał się do pierwotnego 

kształtu - wypaczonego później przez człowieka - planu Stwórcy.  

Tym samym Jezus przywrócił należną rangę małżeństwu monogamicznemu, kładąc 

nacisk na fakt, iż małżeństwo nie jest jedynie rodzajem kontraktu czy umowy, które można 

zmienić czy rozwiązać, ale jest przede wszystkim  elementem planu Bożego. 

Jako że mężczyzna i kobieta tworzą "jedność" i to nie tylko cielesną, ale także 

emocjonalną, psychiczną i społeczną, więc Jezus unieważnił starotestamentową procedurę 

postępowania rozwodowego. 

Kategoryczne stwierdzenie: "Co więc Bóg złączył, tego 

człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10, 9) - definitywnie 

rozstrzygało poruszoną kwestię i zamykało dyskusję. Tylko tutaj występuje tryb 

rozkazujący.  

 

 Werset ten stanowi punkt kulminacyjny nauki Jezusa na temat małżeństwa. 

 

Nic więc dziwnego, że brak już jakichkolwiek wzmianek o reakcji oponentów. 

Zapewne odeszli, mając świadomość, że zajmowane przez nich stanowisko wobec 

małżeństwa zostało podważone, co nie uszło uwadze tłumu. 

Zwieńczenie poruszonej kwestii otrzymało kształt dialogu, jaki toczył się  między 

Jezusem a uczniami na osobności: "W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to"                 

(Mk 10,10). 

Na odpowiedź Mistrza złożyły się dwie paralelne reguły, z których pierwsza odnosi 

się do męża, a druga do żony. Obie są wykładnią szóstego przykazania Dekalogu:  

"Nie będziesz cudzołożył!" (Wj 20, 14; Pwt 5, 17). 

Jezus nie pozostawił żadnych wątpliwości: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, 

popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za 

innego, popełnia cudzołóstwo" (Mk 10, 11-12). 

 



Marek nie dopuszcza żadnych wyjątków, w odróżnieniu od: 

 Mateusza (Mt 5, 32: " (32) 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.  ") i  

 Pawła (1 Kor 7, 15: " (15) 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. "). 

To prawdziwa nowość, gdyż żaden żydowskich rabinów nie odważył się na tak 

radykalne postawienie sprawy. 

Ponieważ w żydowskim prawodawstwie niedopuszczalne były rozwody z inicjatywy 

żony, ostatni werset komentatorzy uznają za wczesnochrześcijańską adaptację nauczania 

Jezusa do obowiązującego w Jego czasach prawa rzymskiego, które dawało także kobiecie 

prawo do wszczęcia procedury rozwodowej (np. Herodiada w Mk 6, 17). 

Przede wszystkim jednak Jezus zwrócił uwagę na płynącą z aktu stworzenia równość 

mężczyzny i kobiety. Również mężczyzna - a nie jedynie kobieta, jak sugerowało 

ustawodawstwo żydowskie - może dopuścić się cudzołóstwa. Małżeństwo nie jest już 

tylko sprawą mężczyzny, lecz w równym stopniu mężczyzny i kobiety. 

 

 Bóg więc nie tylko błogosławi małżeństwu i mu sprzyja, ale sam je łączy. 

 

 Ewangelista Marek, przywołując słowa Jezusa, ukazuje małżeństwo: 

 jako związek trwały i nierozerwalny,  

 jako wspólnotę jednego mężczyzny i jednej kobiety,  

 której żaden człowiek nie powinien rozdzielać. 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Przystąpili do niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go”                     

(Mk 10,2) 
 

Wśród tych, którzy przystępowali i zadawali Jezusowi pytania, byli tacy, co pytali, aby 

Go wystawić na próbę. Skoro zatem wielki nasz Zbawiciel jest wystawiany na próbę, to 

czyż jakiś Jego uczeń, którego zadaniem jest nauczać, może się oburzać, jeśli pewni ludzie 

zadają mu pytania nie z chęci poznania, lecz dlatego, że chcą go wystawić na próbę.          

(Orygenes, „Komentarz do Ewangelii Mateusza” 14,16, tłum. S. Kalinkowski). 
 

 
 

"Przez zatwardziałość serc waszych [Mojżesz] napisał wam to przykazanie" (Mk 10,5) 
 

   Jeśli zasłaniasz się Mojżeszem, to Chrystus ukazuje jego Pana, a oprócz tego 

dowołuje się do tego, co było wcześniej. Bóg bowiem na początku stworzył ich mężczyzną i 

kobietą. To prawo jest starsze i dokładnie określone, choć wydaje się, że dopiero Chrystus 

je ustanawia. A nie tylko przyprowadził kobietę do mężczyzny, ale nakazał opuścić ojca                    

i matkę. Nie tylko nakazał pójść do kobiety, ale nawet się z nią złączyć, wskazując tym 

samym na nierozerwalność związku. I nawet na tym nie poprzestał, lecz wymagał jeszcze 

ściślejszego połączenia, mówiąc: "Będą oboje w jednym ciele" (św. Jan Chryzostom, 

"Homilie na Ewangelię św. Mateusza" 62,1, tłum. A . Żurek). 
 

 

 

"I będą oboje jednym ciałem" (Mk 10, 8) 
 

Jakże pięknym stadłem jest para wierzących, którzy mają jedną nadzieję, jeden cel 

swoich pragnień, jednakowy sposób życia i takiż sam zwyczaj posługi. Obydwoje są sobie 

braćmi, obydwoje współsługami; nie istnieje żadna różnica między duchem i ciałem, jako 

że rzeczywiście "dwoje są jednym ciałem". Gdzie jest jedno ciało, tam jest i jeden duch. 

Razem się modlą, razem rozmyślają, razem też odbywają posty; nawzajem się pouczają, 

nawzajem się zachęcają, nawzajem również siebie znoszą. Obydwoje jednakowo 

zachowują się w Kościele Bożym, jednakowo na uczcie Bożej, jednako w trudnościach, 

prześladowaniach i w chwilach wytchnienia. Żadne z nich nie ma przed drugim tajemnic, 

żadne nie unika drugiego, żadne nie jest ciężarem dla drugiego (Tertulian, "Do żony" 2,9. 

Tłum. K. Obrycki) 
 

 

 

 



"Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, [...] i jeśli żona opuści swego męża, a 

wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo" (Mk 10, 11-12) 
 

"Żona jest związana, jak długo żyje jej mąż" (1 Kor 7, 39). Tak samo zatem i mąż 

jest związany, jak długo żyje jego żona. Ten związek sprawia, że nie mogą zawrzeć 

małżeństwa z innymi osobami w ten sposób, aby nie narazić się przy tym na cudzołożne 

pożycie. Stąd też z konieczności dwoje małżonków przyczynia się do tego, iż cztery osoby 

popełniają grzech cudzołóstwa, jeśli ona poślubi innego i on weźmie za żonę 

cudzołożnicę. Chociaż bowiem w większym stopniu dopuszcza się cudzołóstwa ten, kto 

zaślubia inną kobietę, oddaliwszy żonę z powodu innego niż cudzołóstwo - o tym rodzaju 

cudzołóstwa przypomniał Mateusz - to jednak nie tylko sam popełnia cudzołóstwo, lecz 

jak mówi Marek: "Każdy, kto oddali swoją żonę i pojmie inną, popełnia względem niej 

cudzołóstwo; i jeśli żona opuści swojego męża i poślubi innego, popełnia cudzołóstwo" 

(św. Augustyn, "Cudzołożne małżeństwa" 2,9,8, tłum. M. Cieśluk). 
 

 
 

W Kościele Chrystusa i wśród tych wierzących małżonków, którzy bez wątpienia są 

członkami Chrystusa, żeniąc się lub wychodząc za mąż dla zrodzenia potomstwa, nie 

wolno pozostawić nawet bezpłodnej małżonki, aby pojąć płodną. Jeśliby się ktoś tego 

dopuścił, to jest winien cudzołóstwa. Nie ma mocy prawa tego świata, gdzie stosując 

prawo o oddaleniu, wolno jest zawrzeć nowe małżeństwo (na to pozwolił Izraelitom 

Mojżesz, że względu na "zatwardziałość ich serc", jak poświadcza Pan), bez popełniania 

wykroczenia, ale ze względu na prawo Ewangelii. Podobnie winna staje się też kobieta, 

która poślubi innego.  

Między osobami żyjącymi prawa małżeńskie, raz zawarte, są do tego stopnia trwałe, 

że ci, którzy się rozeszli, nadal pozostają małżonkami wobec siebie, a nie z tymi,                        

z którymi się połączyli [w nowych związkach] (św. Augustyn, "Małżeństwo                                 

i pożądliwość" 1,10,11, tłum. A. Żurek). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. "Chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go" (Mk 10,2).  
 

  Tak Marek pisze o faryzeuszach. 

      

 A z jaką intencją ja sięgam po Pismo Święte? Czego szukam? Argumentów 

potwierdzających moje własne zapatrywania na różne sprawy czy też 

rzeczywiście mądrości Bożej? 

 

2. "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie" 

(Mk 10,5).  
  

     Ludzie poszli na kompromis ze słabością własnej natury, łagodząc wymagania 

postawione przez Boga. Tymczasem Jezus wyraźnie dał do zrozumienia, że nie 

może być mowy o kompromisie, gdy sprawa dotyczy Dekalogu. Dlatego 

przypomniał swym słuchaczom szóste przykazanie.  

     

 A czy ja aby nie szukam chrześcijaństwa w wersji light? 

 

3. "Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela!"    (Mk 10,9).  
      

       Ta zasada stoi na straży świętości małżeństwa i rodziny. Ewangelia św. Marka 

nie pozostawia wątpliwości, że rozwód jest niedopuszczalny i że od tej zasady nie 

ma wyjątków. 

        

 Czy przyjmuję ten Boży zamysł bez zastrzeżeń, czy też dopuszczam od niego 

różnego rodzaju wyjątki? 

 

4. "Ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże" (Mt 15, 6b).  
 

Ten zarzut Jezus sformułował w trakcie dyskusji o czwartym przykazaniu. 

Wyraźnie widać więc, że gdy chodzi o sprawy małżeństwa i rodziny, przypomniał 

On to, co Bóg od początku przedstawił jako swój plan.  

Dzisiaj  rozmywa się prawdę o małżeństwie jako wiernym i trwałym oraz 

opartym na miłości i uczciwości związku mężczyzny i kobiety, a rodziną nazywa 

się wszelkiego rodzaju "związki partnerskie". 

 

 Czy jestem zdecydowany stanąć w obronie chrześcijańskiego obrazu rodziny? 

 

 



32 – 1994 

Faryzeusze chcąc wystawić Jezusa na próbę zapytali Go, czy mąż ma prawo oddalić 

żonę. Jezus wykorzystał pytanie faryzeuszów, by pouczyć swoich uczniów o pierwotnym 

planie Bożym dotyczącym małżeństwa i życia rodzinnego: „Bóg stworzył ich jako 

mężczyznę i kobietę.. i będą oboje jednym ciałem… Co więc Bóg złączył, tego człowiek 

niech nie rozdziela” (Mk 10,6.8-9; por. Rdz 1,27;2,24). 

Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa różniła się zarówno od poglądów 

judaistycznych, jak i od opinii świata pogańskiego. Równie niespotykane było w jego 

czasach położenie akcentu za obowiązki obu stron – mężów i żon (faryzeusze pytali tylko o 

prawo męża oddalenia żony; Jezus mówi także o żonie opuszczającej męża; Mk 10,2.11-

12).  

Marek nie wahał się włączyć do swej Ewangelii tej sceny, zawierającej wykład na temat 

wzajemnej wierności małżonków. Ta nauka Jezusa umieszczona została w kontekście Jego 

podróży do Jerozolimy. Tam Jezus przeszedł mękę, śmierć i zmartwychwstanie, dzięki 

którym upadły lud Boży został zbawiony i stał się nowym ludem. Słowa te mają sens 

jedynie w świetle tego, czego Jezus dokonał na krzyżu. 

Nowy lud Boży, zjednoczony z Jezusem, miał żyć zgodnie z pierwotnym planem Boga 

(Rdz 1,27;2,24). Miał czerpać ze słowa Bożego pouczenie o tym, jak żyć. Życie w 

małżeństwie według planu Bożego oznacza nierozerwalną jedność między mężem a żoną. 

Być uczniem Jezusa znaczy odkryć tę jedność i pielęgnować ją. 

I choć wielu uważa te naukę za trudną i nierealną, Marek Ewangelista wierzył, że jest 

ona możliwa do urzeczywistnienia dla uczniów Jezusa, jeśli będą opierać się na jego mocy 

płynącej ze zwycięstwa nad grzechem przez śmierć i zmartwychwstanie. 

W swej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus ustanowił wzór miłości będącej całkowitym 

darem z siebie. Taką miłość mąż i żona mają żywić do siebie nawzajem, jeśli ich 

małżeństwo ma być zgodne z planem Bożym. Jako uczniowie Chrystusa rozumiemy 

konieczność pielęgnowania miłości i jedności w naszych małżeństwach; jednocześnie 

zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie grzech i podziały wprowadzają w życie rodzinne.  

Dobra Nowina zapewnia nas, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie; Jezus chce nam 

pomóc i umocnić nas w naszych postanowieniach. Jego śmierć i zmartwychwstanie 

pokonały moc grzechu, dzięki czemu w naszych wzajemnych relacjach możemy 

doświadczać uzdrowienia i pokoju. 

Módlmy się, by mężowie i żony zostali uzdolnieni do wytrwania w wierności swemu 

wzajemnemu oddaniu na całe życie. Módlmy się także za tych wszystkich, którzy 

doświadczyli bólu rozpadu małżeństwa, aby zostali uzdrowieni i poznali pełnię życia                     

i miłości w Jezusie. 



    65- 1997   (2-16) 

     Pytanie o nierozerwalność małżeństwa (Mk 10,2), które faryzeusze zadali 

Jezusowi, nie było zwykłą wątpliwością, wyrażoną przez ludzi poszukujących prawdy. Jak 

przy innych okazjach, tak i teraz starali się oni zastawić pułapkę na Jezusa, tak by móc Go 

oskarżyć na podstawie Jego własnych słów. Mimo że zadane przez nich pytanie było 

sformułowane w taki sposób, by wymagało jedynie odpowiedzi „tak” lub „nie”, w 

rzeczywistości wiązało się ono ze skomplikowaną interpretacją hebrajskiego Prawa.  

     Poza tym, gdyby Jezus potwierdził prawo rozwodowe, można by Mu wykazać, że 

przeciwstawia się Janowi Chrzcicielowi, który napominał Heroda za rozwód i ponowne 

małżeństwo z żoną swego brata; gdyby natomiast potępił rozwody, mógłby się stać 

kolejnym obiektem prześladowań Heroda. 

    Jezus, w którego sercu i umyśle pierwsze miejsce zawsze zajmował plan Ojca, nie dał się 

pochwycić w zastawioną pułapkę. Wykorzystał natomiast pytanie faryzeuszów, aby 

przenieść rozmowę na inną płaszczyznę i mówić im o Ojcu, który pragnie zjednoczyć 

wszystkich w miłości. Starając się przechytrzyć Jezusa podchwytliwymi pytaniami, 

faryzeusze nie potrafili dostrzec w Jego słowach miłości Boga i Jego planu względem 

małżeństwa. 

     Jezus skierował uwagę pytających na sam początek planu Bożego, kiedy to Bóg 

stworzył mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo, ustanawiając małżeństwo, w 

którym „będą oboje jednym ciałem” (Mk 10,8, por. Rdz 2,24).  

      W ten sposób Jezus ukazał małżeństwo jako wspaniały dar Ojca, mający odzwierciedlać 

jedność, której Bóg pragnie ze swoim ludem. Więzi te – zarówno pomiędzy mężczyzną a 

kobietą, jak i pomiędzy Bogiem a człowiekiem – są tak osobiste i głębokie, że nie mogą być 

rozerwane przez nikogo. Jak wielką łaską jest dla nas to, że możemy zjednoczyć się tak 

ścisłą więzią z drugą osobą i z Bogiem! 

     Zastanawiając się nad kondycją małżeństwa w dzisiejszym świecie, a nawet nad 

własnym małżeństwem, często dostrzegamy jedynie trudności i problemy, z którymi 

musimy się borykać, zapominając zupełnie o miłości i mocy Boga, który chce przyjść nam z 

pomocą.  

 Módlmy się dzisiaj za wszystkie małżeństwa, aby Bóg je ochraniał i uczynił 

wspaniałym znakiem swojej miłości do ludzi na całym świecie. 

 „Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość. Spraw, aby jej świadomość pobudzała 

nas do coraz głębszego miłowania Ciebie i czyniła nas świadkami Twojej miłości wobec 

wszystkich, a zwłaszcza wobec członków naszych rodzin, przynosząc nam uzdrowienie i 

pojednanie.” 



      98 – 2000 

W sercu niejednego z nas może pojawić się pokusa, by słowa Jezusa o rozwodzie 

traktować jedynie jako surowe zarządzenie prawne.  

 Może wydaje się nam, że w świetle prawdziwych kłopotów, przez jakie przechodzi 

wielu ludzi, słowa te są zbyt radykalne.  

 Albo też sądzimy, że odrzucenie przez Jezusa rozwodu jest naznaczone piętnem 

czasów, w których żył.  

Takie podejście do czytanego dziś fragmentu Pisma świętego byłoby jednak 

zignorowaniem istoty nauczania Jezusa. 

  Jezus jest naszym Dobrym Pasterzem i pragnie dla nas tego, co najlepsze.  

Cierpi, kiedy my cierpimy, i okazuje współczucie każdemu, kto przeżywa trudności. 

Jezus kocha wszystkie rodziny i pragnie uzdrowić te, które są zranione. Wie dobrze, że z                    

chwilą gdy małżeństwo staje się jedynie sprawą wygody i korzyści męża i żony, i gdy trwa 

tylko tak długo, jak długo jedna ze stron nie mówi, że „czas się rozstać”, jego rozbicie jest 

nieuniknione, a głęboko poranione serca mogą nigdy nie doznać uzdrowienia. 

Odrzucenie przez Jezusa rozwodu nie oznacza, że chce On nas obarczyć ciężarem nie 

do uniesienia albo pozostawić nas w trudnych, rodzących cierpienie sytuacjach. Jezus wie, 

że ból zadany przez opuszczającego dom małżonka jest większy niż cierpienie związane              

z podjęciem pracy nad uzdrowieniem i przebaczeniem.  

Podjęcie decyzji, że będzie się pracować na rzecz pojednania, wymaga ze strony 

małżonków wysiłku i może być bardzo trudne, ale na dłuższą metę jest bardziej 

„opłacalne”. Przynosi mniej cierpienia współmałżonkom, ich dzieciom i rodzinom. 

 Jezus hojnie błogosławi podjęcie przez męża i żonę trudu przywrócenia jedności 

i odnowy małżeńskiej miłości, szczególnie wtedy, kiedy małżonkowie zapraszają 

Go do siebie i ufają w Jego uzdrawiającą moc. 

Jezus pragnie być obecny w każdym małżeństwie. Chce podtrzymywać miłość i jedność 

małżonków, umacniać ich w próbach, uzdrawiać i pocieszać w cierpieniu. On jeden może 

stworzyć nierozerwalny związek między mężem i żoną, i tylko On może go podtrzymywać.  

Niech wszystkie pary małżeńskie otworzą się na uzdrawiającą i umacniającą łaskę, 

jaką przynosi Jezus! 

„Panie Jezu, błogosław wszystkim małżonkom, szczególnie tym, którzy 

przeżywają trudne chwile. Ufamy, że Twa miłość zachowa ich w jedności.                           

Niech zawsze pozostaną wierni Tobie i swojej wzajemnej miłości.” 



     124 – 2003 

"Pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę". (Mk 10,2) 

Nierozerwalność małżeństwa to problem, który w naszych czasach wywołuje nie mniej 

emocji niż w czasach Jezusa. Mnożą się wątpliwości, pytania, zastrzeżenia. Warto więc 

uświadomić sobie, że Jezus w rozmowie z faryzeuszami nie poprzestaje na sformułowaniu 

zasady, ale podaje też jej uzasadnienie.  

Mówiąc o pragnieniu Boga, by mężowie i żony byli złączeni jak „jedno ciało”, objawia 

nam, że w zamyśle Boga małżeństwo ma być odzwierciedleniem Jego miłości i wierności 

do swojego ludu. Taka wizja – jeśli tylko weźmiemy ją sobie do serca – może stać się 

wspaniałą motywacją do pracy nad własnym małżeństwem lub też do pomagania innym w 

dochowaniu wierności osobie poślubionej wobec Boga. 

Jedną z najbardziej wzruszających ilustracji biblijnej nauki o małżeństwie 

znajdziemy w starotestamentalnej Księdze Ozeasza. Czytamy tam, że Bóg nakazał 

prorokowi Ozeaszowi poślubić prostytutkę imieniem Gomer. Po kilku latach życia w 

wierności i urodzeniu trojga dzieci Gomer powróciła do dawnego życia. Wyobraź sobie, 

jakim  ciosem musiało to być dla Ozeasza – nie dość, że zdradzała go żona, to jeszcze miał 

prawo czuć się okpiony przez Boga, który przecież osobiście kazał mu ją poślubić! 

Jakby tego było mało, objawiwszy się Ozeaszowi, Bóg polecił mu przyjąć żonę                        

z powrotem. Niebaczny na swoje zranione uczucia, Ozeasz pojednał się z nią, prosząc tylko, 

aby jeśli chce z nim żyć, nie uprawiała nierządu. Prawdopodobnie niewielu z nas zdobyłoby 

się na taki gest. Byłoby może łatwiej, gdyby to sama Gomer przyszła prosić o przebaczenie, 

Bóg jednak oczekiwał, że to Ozeasz uczyni pierwszy krok. 

Historia Ozeasza miała znaczenie symboliczne. Bóg powiedział Mu: „<Pokochaj 

jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską> Tak miłuje Pan 

synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają” (Oz 3,1). Słowa te wypełniły się 

setki lat później, kiedy Jezus przyszedł na świat, by nas odkupić. Jezus widział, że 

zwracając się do obcych bogów – takich jak pieniądz, stanowisko, kariera, 

samowystarczalność – postępujemy podobnie jak Gomer. On jednak, jak Ozeasz, okazał 

posłuszeństwo Bogu i zapłacił za nas najwyższą cenę. Jezus jest naszym Oblubieńcem. 

Związał się z nami na zawsze wierną miłością. Jego „małżeństwo” z nami – Kościołem – to 

nierozerwalny związek przypieczętowany przez Boga. 

Jakie bożki oddzielają cię od Jezusa? Czy jest w twoim życiu jakaś „inna miłość”, 

której powinieneś się wyrzec, by pozostać wierny Bogu? Nie ociągaj się! Twój Oblubieniec 

czeka z otwartymi ramionami! 

„Chwała Ci, Jezu, za nasze odkupienie! Dzięki Ci za to, że jesteś moim 

Oblubieńcem! Spraw, abym umiał być Ci tak wierny, jak Ty jesteś wierny.” 



     131 – 2003 

"Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,9) 

Słowa te mogą wydać nam się surowe i bezlitosne, zwłaszcza jeśli sami przeżyliśmy 

rozwód lub byliśmy świadkami rozpadu małżeństwa krewnych czy przyjaciół. Z jednej 

strony przyjmujemy, że Jezus wie, co mówi, i że Bóg z pewnością ma moc uleczyć nawet 

najtrudniejsze relacje małżeńskie. Z drugiej jednak strony nasze doświadczenie wskazuje, 

że rozwód jest traumatyczną rzeczywistością pozostawiającą głębokie i trwałe rany. 

Żaden rozwód nie obywa się bez bólu. Wzniosłe ideały, nadzieje, radość i optymizm z 

początków małżeństwa stopniowo przeradzają się w odrzucenie, nieufność, gniew i użalanie 

się nad sobą. To, co było niegdyś „jednym ciałem”, zostaje rozerwane, raniąc głęboko nie 

tylko samych małżonków, ale i pozostałych członków rodziny. 

Czy to możliwe, aby Jezus potępił tych ludzi, którzy nie zdołali zbudować trwałego 

związku? Odpowiedź brzmi: Nie. 

Bóg nie posłał swego Syna, aby świat potępił, ale by go zbawił (J 3,17). 

Jezus nie niszczy nas, wytykając bez końca nasze wady i błędy, ale wychodzi nam na 

spotkanie w tym punkcie, gdzie w danym momencie jesteśmy, ofiarowując nam 

uzdrowienie i moc do przemiany życia. 

Jeśli jesteś rozwiedziony, pamiętaj, że Jezus nie przestał cię kochać. On rozumie twój 

ból i cierpi razem z tobą. Przypomnij sobie Jego spotkanie z kobietą przy studni (J 4,1-42). 

Nie potępił jej, choć miała już pięciu mężów, a obecnie żyła z mężczyzną, któremu nie była 

poślubiona. Zamiast osądzać, doprowadził ją do nawrócenia, uzdrowił i posłał z powrotem 

do wioski jako swojego świadka. 

 Każdy z nas, czy to małżonek, czy rozwiedziony, czy stanu wolnego, 

potrzebuje Bożego uzdrowienia.  

 Bóg Ojciec pragnie leczyć rany wszystkich małżonków i każdego, kto 

ucierpiał  w wyniku rozwodu.  

Jezus pragnie jednać nas z Ojcem i ze sobą nawzajem, przemieniać nasze serca i czynić 

świadkami swego królestwa – niezależnie od naszej przeszłości i obecnej sytuacji.               

Pragnie brać nas w objęcia, jak kiedyś brał dzieci, i obdarzać swoim błogosławieństwem 

(Mk 10,16). 

„Panie Jezu, pomóż nam przezwyciężyć wszelki brak jedności. Wylej swą łaskę na 

wszystkie rodziny, które cierpią na skutek rozwodu. Uzdrów je i przywróć im 

nadzieję. Niech Twoja miłość dotyka naszych serc, byśmy mogli stać się twoimi 

świadkami.” 



148 – 2005 

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

swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej”". (Mk 10,10-11) 

Także dziś wielu katolików chętnie spotkałoby się z Jezusem na osobności, by jeszcze 

raz zadać Mu to samo pytanie – czy rzeczywiście tak jest? Czy słuszna jest zasada 

niedopuszczania do sakramentów świętych osób żyjących w cywilnych związkach 

małżeńskich? Czy to znaczy, że są one odrzucone? Czy nie traktuje się ich zbyt surowo? 

Jezus odpowiada nam na te pytania głosem swego Kościoła. W jednym z dokumentów 

poświęconych rodzinie papież Jan Paweł II pisze:  

„Wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy 

rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni 

odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego 

życiu. Niech będą zachęcani do słuchania słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, 

do wytrwania w modlitwie… Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, 

niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei. 

Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie świętym, 

niedopuszczania do Komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny 

związek małżeński. Nie mogą być dopuszczeni do Komunii świętej od chwili, gdy ich stan  

i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości pomiędzy Chrystusem i 

Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia… Postępując w ten sposób, Kościół 

wyznaje swoją wierność Chrystusowi i Jego prawdzie; jednocześnie kieruje się uczuciem 

macierzyńskim wobec swoich dzieci, zwłaszcza tych, które zostały opuszczone bez ich 

winy przez prawowitego małżonka. Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili 

się od przykazania Pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga 

łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości” 

(Familiaris consortio,84). 

Taka jest oficjalna nauka Kościoła. 

Głosząc nierozerwalność małżeństwa, Kościół nie odrzuca tych, których sytuacja 

życiowa zaprzecza jasno wyrażonemu słowu Jezusa. Uznając, że zamknęli przed sobą drogę 

sakramentów, wskazuje im inne drogi, na których mogą wyprosić sobie Bożą łaskę.                     

Nie wyklucza ich ze swojej wspólnoty. Wzywa wszystkich wiernych, aby zamiast 

piętnować i potępiać, dodawali im odwagi, podtrzymując w wierze i nadziei. 

„Panie Jezu, Ty znasz ludzkie serca, a Twoja miłość ogarnia każdego człowieka. 

Udziel mi Twego Ducha, abym uznając słuszność Twojego Prawa, potrafił jednocześnie być 

świadkiem Twego miłosierdzia wobec innych.” 



157 – 2006 

"Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,9) 

Jeśli sami jesteśmy rozwiedzeni lub przyjaźnimy się z kimś takim, może nam być 

trudno przyjąć te słowa.  

 Możemy stawiać sobie pytania: „Czy Jezus naprawdę nie rozumie, dlaczego 

rozpadają się małżeństwa? Dlaczego nie okaże choć trochę współczucia?”.  

Doświadczając na własnej skórze poczucia winy, złości i smutku, które wiążą się z 

rozwodem, można dojść do wniosku, że Jezus jest legalistą lub że „aresztowanie” nas pod 

zarzutem rozpadu małżeństwa jest jedną z Jego ulubionych rozrywek. 

Pamiętajmy jednak, że te słowa Jezusa skierowane były do faryzeuszy – największych 

legalistów. Próbowali oni znaleźć lukę w Prawie Bożym i skłonić Jezusa do przyznania, że 

w pewnych wypadkach dozwolone jest opuszczenie współmałżonka.  

Jezus, jak zawsze, powiedział prawdę.  

 Małżeństwo dla Niego jest świętością, a dla nas błogosławieństwem.  

 Jest to związek dwojga ludzi, przypieczętowany przez Ducha Świętego, a ból 

jego rozdarcia jest ostatnią rzeczą, której On by dla nas pragnął. 

Zauważmy jednak, że występując przeciwko rozwodom, Jezus nigdy nie wypowiedział 

słowa potępienia o ludziach, których małżeństwa się rozpadły. 

 On wie, że jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy – dlatego właśnie 

przyszedł na ziemię! 

 Spójrzmy, jak potraktował kobietę przyłapaną na cudzołóstwie (J 8,1-12). Tu także 

faryzeusze cytowali Mu Prawo, według którego powinna ona zostać ukamienowana. Gdy 

jednak Jezus uświadomił im ich własną grzeszność, odeszli w milczeniu. A Jezus rzekł do 

kobiety: „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8,11). 

Jeśli przechodzisz przez ból rozwodu, Jezus kieruje te same słowa do ciebie. Nie pyta, 

czyja to wina, nie wytyka ci twoich grzechów. Tak postępuje szatan, a jego głosu nigdy nie 

należy słuchać. Jezus natomiast pragnie cię uzdrowić i przywrócić ci godność. Pragnie 

dotykać tego, co chore i poranione w twoim życiu, i stwarzać cię na nowo. Obyś już dziś 

mógł przyjąć Jego miłosierdzie i uzdrowienie! 

„Panie Jezu, poślij swego Ducha do wszystkich rodzin zranionych przez rozwód. 

Pomóż im uwierzyć, że Twoja łaska może rozerwać łańcuchy nienawiści, nieufności                       

i nieprzebaczenia. Przeniknij ich ciemność Twoim światłem.” 

      



164 – 2006 

"Chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę". (Mk 10,2) 

Znowu widzimy, jak przeciwnicy Jezusa atakują Go przy pomocy starej taktyki – 

próbują wykazać ewidentną niezgodność czy niekonsekwencję w Jego nauczaniu, aby Go 

przez to zniszczyć. Tym razem skupili się na małżeństwie i rodzinie. 

Udzielając im odpowiedzi, Jezus powołał się nie na Księgę Powtórzonego Prawa, 

skąd pochodził fragment stanowiący podstawę argumentacji oskarżycieli, lecz na Księgę 

Rodzaju, gdzie po raz pierwszy przedstawiony jest Boży zamysł dotyczący małżeństwa 

(por. Pwt 24,1-4; Rdz 2,24).  

 Tym samym odwołał się już nie do autorytetu Mojżesza, lecz do autorytetu 

samego Boga, wskazując nie tyle na to, co dopuszczalne w świetle Prawa, ile na 

to, co zamierzone w planie Bożym. 

Ufność Jezusa w stosunku do nas jest doprawdy niepojęta!  

On wciąż ma nadzieję, że każde małżeństwo odrzuci wszystko, co zagraża jedności, 

wszystkie istniejące między małżonkami urazy, aby wspólnie realizować wspaniałą wizję – 

miłować się wzajemnie w sposób tak doskonały, w jaki Jezus miłuje Kościół.  

 Będąc wiecznym optymistą, Jezus wierzy, że każde małżeństwo może stać się 

jasnym światłem, znakiem, że nawet w najciemniejszych jego zakątkach 

możliwa jest miłość przebaczająca, bezwarunkowa. 

Co myślisz na ten temat? Czyżby Jezus lansował jakieś nierealistyczne ideały? Raczej 

nie. Nigdy przecież nie postępował w ten sposób. On lepiej niż ktokolwiek wie, co kryje się 

w sercach ludzi. On najlepiej poznał grzech i niezgodę świata. Jednocześnie jednak wie, że 

Duch Święty ma moc przemienić każde małżeństwo w kochający się związek, jeśli tylko 

małżonkowie zechcą się do Niego zwrócić. 

Jeśli więc żyjesz w małżeństwie, ustaw sobie wysoko poprzeczkę. 

Dokładaj wszelkich starań, by codziennie dążyć do jedności, przebaczenia, wzajemnej 

miłości. Módl się razem ze swoją żoną czy mężem. Uczestniczcie razem we Mszy świętej. 

Uczcie się kochać bezwarunkowo. Jeśli będziecie tak czynić, wasza miłość przekroczy 

granice waszego małżeństwa i rodziny. Staniecie się światłem dla innych, przybliżając ich 

przez to do samego Boga! 

„Jezu, udziel wszystkich małżeństwom obfitej łaski, aby stały się Twoimi świadkami, 

ukazującymi innym, jak bardzo umiłowałeś swój Kościół.” 

      



197 – 2009 

„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10, 9). 

Słowa te wydały się uczniom Jezusa tak twarde, że w domu „raz jeszcze pytali Go o to” (Mk 10, 10).  

Ewangelista Mateusz stwierdza jeszcze bardziej radykalnie: „Rzekli Mu uczniowie: <<Jeśli 

tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić>>” (Mt 19, 10).  Co ciekawe, Jezus 

nie zaprzeczył, lecz odrzekł: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane”         

(Mt 19, 11), po czym najspokojniej zaczął wyjaśniać powołanie do celibatu dla królestwa Bożego! 

Wciąż pokutuje w nas przekonanie, że małżeństwo jest jakby ulgową, mniej radykalną drogą 

do nieba. O wiele bardziej burzymy się na wieść o grzechu kapłana niż osoby świeckiej; rozwód 

bulwersuje nas dużo mniej niż odejście z zakonu. Oczekujemy świętości od osób duchownych 

stosując taryfę ulgową wobec zwykłych, szarych ludzi, którzy po swojemu szukają szczęścia                     

i spełnienia w życiu. 

Ukazując nam radykalizm chrześcijańskiego małżeństwa, Jezus przypomina zarazem, jak 

wielką rolę odgrywa ono w planach Bożych.  

To Bóg łączy w jedno mężczyznę i kobietę, czyniąc z nich proroczy znak wzajemnej miłości 

Chrystusa i Kościoła. Jak dopowie później św. Paweł, „opuści człowiek ojca i matkę, a połączy 

się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu 

do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 31).  

Okazując sobie nawzajem ofiarną miłość, małżonkowie głoszą światu miłość Baranka 

mającego powrócić przy końcu czasów, aby poślubić swoją Oblubienicę – Kościół – którą zdobył 

swoją krwią.  

Spadek powołań kapłańskich, zakonnych jest przeważnie pochodną kryzysu rodziny.  

To w rodzinie uczymy się miłości, ofiarowania siebie, wyrzekania się siebie dla innych, 

służenia sobie nawzajem. Jeśli rodzina nie spełnia tego zadania, trudno jest uformować w sobie 

takie postawy, nieodzowne do wiernego trwania w jakimkolwiek powołaniu. Pozostaje nam wtedy 

tylko sposób wskazany przez papieża Jana Pawła II w przemówieniu do młodzieży na Westerplatte: 

„Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali”. 

Chrzest zobowiązuje każdego z nas do dążenia do świętości drogą naszego powołania.                    

Nikt z nas nie powinien ukrywać się za plecami innych, mając nadzieję, że to oni dźwigną Kościół 

swoją świętością i radykalnym pójściem za Panem. To od ciebie i ode mnie zależy, czy Kościół 

będzie święty; to ja i ty mamy na sumieniu jego upadki i kryzysy. To tobie i mnie, niezależnie od 

naszego powołania potrzebne jest nawrócenie.  

„Panie Jezu, proszę Cię za małżeństwa znajdujące się w kryzysie aby, poznały 

wielkość swojego powołania. Natchnij je ofiarną miłością, aby Twój Kościół mógł być 

święty ich wiernym kroczeniem za Tobą”. 

 



212 – 2011 

"Chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę". (Mk 10,2) 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam dwie kontrastujące ze sobą postawy. Faryzeusze 

usiłują dowiedzieć się, na jak wiele mogą sobie pozwolić, nie wykraczając przeciwko 

Prawu Mojżeszowemu. Jezus natomiast skupia się na dobru, jakie Bóg pragnie świadczyć 

swojemu ludowi. Pytania faryzeuszy i odpowiedź Jezusa ukazują nam, że jeśli mylimy tylko 

w kategoriach tego, co dozwolone, tracimy nieprzebrane skarby łaski i błogosławieństwa.  

Postawa legalizmu nie pozwala nam zobaczyć piękna Bożego zamysłu względem 

małżeństwa. Przekaz o tym, jak Bóg stwarza człowieka mężczyzną i kobietą, a następnie 

błogosławi ich związek, nie służy jedynie usankcjonowaniu pewnej praktyki kulturowej. 

Bóg chce, aby Jego dzieci doświadczały miłosnej bliskości, jaka istnieje wewnątrz Trójcy 

Świętej. Pragnie, aby poznały radość płynącą z dawania i otrzymywania miłości. 

Powiedzmy sobie jasno, że Jezus wskazuje nam pewien ideał. Nie wszystkie 

małżeństwa dorastają do tego ideału i pewnie nie ma małżeństwa, które żyłoby przez cały 

czas w sposób doskonały. Wszyscy mamy skłonność do egoizmu. Każdemu z nas zdarza się 

przyjmować miłość i służbę współmałżonka jako coś, co nam się należy.  

Niektórzy z nas dopuścili się nawet zdrady małżeńskiej, raniąc głęboko najbliższą 

osobę. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy dać za wygraną i stwierdzić, że nigdy nie 

zdołamy przybliżyć się do ideału wskazanego nam przez Jezusa. Zmaganie się z naszą 

grzeszną naturą sprawia, że miłość niekiedy wiele nas kosztuje, nie jest natomiast 

niemożliwa. 

Nie zadowalajmy się tylko unikaniem grzechu, lecz dążmy do pełni tego, czego Bóg 

dla nas pragnie.  

Jeśli żyjesz w związku małżeńskim, dąż do jak największej jedności z osobą, z którą 

Bóg cię złączył. Pozwól łasce sakramentu małżeństwa coraz bardziej umacniać i pogłębiać 

waszą wzajemną więź. Raduj się tymi chwilami, kiedy doświadczasz choćby przedsmaku 

tej jedności, do której Jezus was zaprasza.  

A jeśli twoje małżeństwo przeżywa kryzys czy nawet się rozpadło, nie upadaj na duchu. 

Bóg wciąż bardzo cię kocha i pragnie obdarzać cię dobrem. Nikt z nas nie jest doskonały – 

tylko Jezus potrafi kochać doskonałą miłością i chce wylewać ją na nas wszystkich. 

„Panie, pozwól mi pojąć głębię Twojego zamysłu dla mego życia.                                   

Pozwól mi nie zadowalać się niczym mniejszym niż całkowite oddanie się Tobie i przyjęcie 

wszystkiego, co dla mnie przygotowałeś.” 

 


