
 

XXVII Niedziela zwykła  3 X 2021 
 

Mk 10,2-16 (Biblia Tysiąclecia) 

  

 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.  Przynosili Mu również dzieci, żeby 

ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego.  

 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.  Zaprawdę, 

powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 

niego.  I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 „Czy wolno mężowi oddalić żonę?” – zapytali Jezusa faryzeusze, zamierzając 

wpędzić Go w pułapkę.  

Każdy wiedział, że Mojżesz dopuszczał rozwody i w społeczności żydowskiej były 

one na porządku dziennym.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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Jezus jednak przejrzał ich zamiary i nie dał się wciągnąć w czczą polemikę. Zamiast 

tego przypomniał im rajski ogród, czas przed Mojżeszem, zanim jeszcze grzech 

wszedł na świat.  

Odpowiedział im: „Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako 

mężczyznę i kobietę (…) i będą oboje jednym ciałem” (Mk 10,6.8).  

Skupiając się na tym, co wolno, faryzeusze postawili niewłaściwe pytanie.  

 Prawdziwe pytanie brzmiało: Jaki był zamysł Boży?  

Wszyscy mamy skłonność do patrzenia na sprawy ze swojego punktu widzenia i do 

koncentrowania się na drobiazgach: co wolno, a czego nie wolno; kto ma rację, a kto 

jej nie ma. Jednak Jezus chciał, by Jego słuchacze spojrzeli szerzej, by zobaczyli 

wielki, wspaniały plan Boga – i tego samego pragnie dla nas.  

Boży zamysł dla małżeństwa jest o wiele większy niż to, żeby czynić 

dobro, a unikać zła.  

 Chodzi w nim o twórczą, wierną, ofiarną miłość.  

 Chodzi o to, że Bóg łączy w jedno mężczyznę i kobietę, którzy oboje 

potrzebują Jego łaski.  

 Chodzi o odbicie obrazu Boga, objawienie Jego doskonałej miłości poprzez 

zwyczajną, niedoskonałą miłość męża i żony.  

Małżeństwo ma być pięknym obrazem relacji miłości i wierności, jaką Bóg pragnie 

nawiązać z każdym ze swoich dzieci.  

Jezus chce, abyśmy podnieśli wzrok i zobaczyli wielkość Bożego planu powziętego 

od początku. Nasze doświadczenia miłości rodzinnej są dalekie od tego ideału, 

ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jednak mimo to nasze rodziny mogą być 

piękne i oddawać chwałę Bogu.  

Nawet trudne małżeństwa i rozbite rodziny wciąż mogą być oknem, przez 

które prześwituje miłość Boga. 

Ona prześwieca przez nas jak przez witraż i kieruje ku Temu, który nas stworzył. 

Ponieważ „u Boga wszystko jest możliwe” (Mk 10,27).  

 

„Jezu, naucz mnie kochać.” 

 

 

 

 



"Ewangelia według św. Marka"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 
 

 Mary Healy. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      
 

 

Boży plan względem małżeństwa (Mk 10, 1-12) 

 

ST: Rdz 1,27; 2,24; Pwt 24,1-4; Ml 2,14-16 

NT: Ef 5,21-33 II  Mt 19,1-12; Łk 16,18 

KKK: małżeństwo i wierność, 1601-1617, 1638-1654, 2360-2400 

Lekcjonarz: 10,2-10: dwudziesta siódma niedziela zwykła (rok B) 

 

[10, 1]  

Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu 

ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. 
 

Marek zaznacza tutaj, że oto rozpoczyna się nowy etap podróży Jezusa. 

Z Kafarnaum (9,33) po raz pierwszy od czasu chrztu (1,9) udaje się On do 

stanowiącej serce żydowskiego terytorium Judei. 

Aż do swego zmartwychwstania nie postawi już stopy w Galilei (16,7). 

Położony po przeciwnej stronie rzeki niż Judea region Zajordania to Perea, 

stanowiąca część terytorium będącego pod władzą Heroda Antypasa.  

Sława Jezusa od dawna Go na tych terenach poprzedzała (por. 3,7-8: "Jezus zaś 

oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z 

Galilei. Także z Judei,  z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu 

szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach."). 

Choć podczas ostatnich podróży skoncentrował się On na udzielaniu uczniom 

pouczeń na osobności, teraz na nowo podejmuje publiczne nauczanie dla tłumów. 

[10, 2]  

Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy 

wolno mężowi oddalić żonę. 

Tak często się to działo w Galilei, do Jezusa przychodzą faryzeusze z pytaniem 

mającym służyć pochwyceniu Go w mowie: czy wolno mężowi oddalić żonę? 

 



Rozwód był czymś powszechnie akceptowanym w ówczesnym społeczeństwie 

żydowskim, pomimo biblijnych zapewnień, że dla Boga jest on czymś wstrętnym                         

(Ml 2,16: "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!"). 

Między faryzeuszami nie było zgody co do tego, jakie są wystarczające przesłanki 

do rozwodu, tutaj jednak pytanie dotyczy tego, czy rozwód jest w ogóle dopuszczalny. 

 Dlaczego o to pytają, skoro wiedzą, że Prawo Mojżeszowe rozwody 

dopuszcza (Pwt 24,1-4)? 

Możemy przypuszczać, że Jezus już wcześniej udzielał w tej kwestii pouczeń, 

najwyraźniej sprzecznych z tym, na co pozwalało Prawo, i że faryzeusze wystawiali 

Go na próbę, by ujawnić Jego nieortodoksyjne - swoim zdaniem  - poglądy. 

[10, 3-4]  

Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz 

pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. 

Jezus odpowiada w rabinicznym stylu, pytaniem na pytanie, przerzucając piłeczkę 

na ich połowę: Co wam przykazał Mojżesz? 

W rzeczywistości Mojżesz niczego nie przykazywał w odniesieniu do rozwodu. 

W Torze jedyną wzmianką na temat rozwodu jest Pwt 24,1-4, gdzie uznaje się za 

naturalną możliwość, by mąż oddalił swą żonę, wręczając jej list rozwodowy. 

Było to zrzeczenie się przez mężczyznę wszelkich prawnych roszczeń co do żony, 

uwalniające ją z jakichkolwiek zobowiązań względem niego i pozwalające jej na 

poślubienie kogoś innego. 

Instytucja ta zapewniała oddalonej przez męża kobiecie pewną prawną ochronę               

w społeczeństwie, gdzie czymś niewyobrażalnym było, aby kobieta żyła samotnie. 

Dotyczący listu rozwodowego zapis nie miał na celu uprawomocnienia rozwodów, 

a jedynie ograniczenie ich konsekwencji dla kobiet. 

Nie było analogicznego prawa pozwalającego kobiecie rozwieść się z mężem. 

[10, 5]    

Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc 

waszych napisał wam to przykazanie.  

Jezus wyjaśnia następnie, z jakich powodów wprowadzono opisane w Pwt 24,1-4 

prawo: uczyniono to przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych. 

Mojżesz zatem przewidział pewne zabezpieczenie dla rozwiedzionych kobiet ze 

względu na zatwardziałość, przez którą ludzie kończą swe małżeństwa. 



W Starym Testamencie Izrael często jest ganiony za zatwardziałość swego serca 

czy też - co synonimiczne - posiadanie twardego karku (Pwt 10,16; 2 Krl 17,14; Ps 

95,8; Iz 63,17). 

Zatwardziałość serca, dosłownie sklerokardia, czyli skleroza serca, to uparta 

odmowa poddania się Bogu i podążania Jego drogami. 

To zawiniona ślepota na prawdę, za co Jezus ganił już faryzeuszy, a nawet 

własnych uczniów (por. 

Mk 3,5: "Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu 

zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego 

stała się znów zdrowa. " 

     6,52: "Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy                         

z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. " 

     8,17: "Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie 

chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł?"). 

[10, 6-8]  

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.  

Teraz Jezus dochodzi do sedna sprawy, do prawdziwego "przykazania", na które 

chce zwrócić uwagę i które zostało podane nie w piątej księdze Mojżeszowej - 

Księdze Powtórzonego Prawa - lecz w pierwszej, Księdze Rodzaju. 

Cytuje dwa fragmenty z opowieści o stworzeniu, mówiące o sytuacji ludzkości 

przed grzechem Adama i Ewy. 

 Pierwszy z nich, Rdz 1,27, jest relacją o stworzeniu ludzi szóstego dnia 

przez Boga na swój obraz: Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. 

 Drugi, Rdz 2,24, opisuje więź przymierza miłości między mężem i żoną, 

wyrażającą się w zjednoczeniu seksualnym: opuści człowiek ojca swego       

i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem1
. 

W myśli biblijnej ciało rozumiane jest jako coś nie tylko fizycznego, lecz także jako 

cały człowiek, tak jak jest on obecny w świecie widzialnym. 

Stanie się "jednym ciałem" przez męża i żonę to cielesny wyraz ich osobistego 

zjednoczenia na najgłębszym poziomie ich jestestwa. 

                                                           
1
 W hebrajskim tekście w Rdz 2,24 użyte jest słowo oznaczające "mięso ciała" (flesh): "i staną się jednym 

mięsem ciała". W NAB przetłumaczone jest jako "jedno ciało". [W języku polskim różnica ta nie jest uchwytna - 
przyp. tłum.] 



Jezus łączy ze sobą te dwa fragmenty Pisma, by pokazać, że wspólnota miłości 

między mężem i żoną stanowi znak wskazujący na ostateczny cel, dla jakiego Bóg 

stworzył ludzkość na swój obraz. 

 

Tymi wypowiedziami Jezus wprowadza dyskusję - jak i samo rozumienie instytucji 

małżeństwa - na zupełnie nowy pozom. 

Przez sam fakt odwołania się do stanu ludzkości sprzed upadku  

Jezus sugeruje, że od tej pory to pierwotny zamysł Boga będzie 

wyznaczać prawdziwą miarę małżeństwa oraz innych relacji 

międzyludzkich. 

Stwierdza tak naprawdę, że opisane w Księdze Powtórzonego Prawa ustępstwo nie 

ma już zastosowania, ludzkość nie jest bowiem dłużej skazana na grzech, 

zatwardziałość serca i wynikające z nich rozbicie rodzin. 

Nadchodzi nowa rzeczywistość - królestwo Boże - przynoszące nowe siły do życia i 

doświadczania tego, co Bóg zamierzył od samego początku. 

Jak Jezus zasugerował już wcześniej (Mk 8,31-9,1), te nowe możliwości spełnią się 

poprzez Jego misterium paschalne. 

[10, 9]  

Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!  

Na koniec Jezus dodaje od siebie uroczyste napomnienie:  

Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. 

Potwierdza w ten sposób to, co założone zostało już w Księdze Rodzaju: 

zjednoczenie męża i żony nie jest tylko jakąś ludzką konwencją, lecz więzią 

ustanowioną przez samego Boga  

(por. Ml 2,14-16: " 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. 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! 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!"). 

 

 



Żaden człowiek nie jest uprawniony do unieważnienia tej więzi, gdy już 

ona powstanie2
. 

[10, 10-12]  

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.  

Nic dziwnego, że uczniom - jak to często z nimi bywa - trudno przełknąć radykalną 

zmianę, dokonaną teraz przez Jezusa (por. Mt 19,10: "Rzekli Mu uczniowie: Jeśli tak 

ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. "). 

Mocą własnej władzy Jezus unieważnił właśnie ustępstwo zapewnione w Prawie 

Mojżeszowym. 

 Dlaczego narzuca ten wyższy standard? 

Z pewnością nie dąży On do uczynienia życia wyznawców trudniejszym.  

Chodzi raczej o to, że przez swój krzyż i zmartwychwstanie daje On teraz uczniom 

nowe siły do życia zgodnego z pierwotnym zamysłem Boga co do ludzkiej miłości. 

Nie mogą już zadowalać się czymś gorszym. 

Pod dachem, na osobności, uczniowie ponownie proszą Jezusa, by wytłumaczył 

swe słowa (zob. Mk 4,10; 7,17; 9,28). 

Dla pierwszych czytelników Ewangelii Marka zwrot w domu prawdopodobnie 

przywodził na myśl Kościół, który zbierał się po domach, tak jak pierwsi uczniowie 

często gromadzili się wokół Jezusa w domu (1,29; 2,15; 7,24; 9,33). 

Jezus przedstawia płynące z Jego nauczania konsekwencje, deklarując, że powtórne 

małżeństwo po rozwodzie jest czymś niedopuszczalnym. 

Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej 

cudzołóstwo. 

 

                                                           
2
 Tutaj i u Łukasza (16,19) zakaz rozwodów jest bezwarunkowy (zob. też 1 Kor 7,10-11). Choć w paralelnych 

ustępach u Mateusza pojawia się klauzula wyjątkowa (Mt 5,32: " 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.", zob. 19,9), wydaje się ona odnosić do przypadków, gdzie w ogóle nie doszło do 
zawarcia ważnego małżeństwa. Kościół interpretuje Jezusowy zakaz w sposób absolutny i w wierności Jego 
nauczaniu stale podtrzymuje, że małżeństwo jest nierozerwalne (zob. KKK, 2382 - 2386; Kodeks prawa 
kanonicznego, kanon 1141) 



Stwierdzenie to jest radykalne pod dwoma względami: 

1. Potwierdza ono nierozerwalność małżeństwa, które to nauczanie jest dziś 

równie wymagające i kontrkulturowe, co w tamtych czasach. 

2. Traktuje ono cudzołóstwo jako występek także przeciwko kobiecie. 

Zgodnie z żydowskim Prawem i obyczajami cudzołóstwo uznawano za występek 

przeciwko mężczyźnie, którego żonę uznawano niejako za jego własność (zob.                       

Wj 20,17). 

Jezus uznaje całkowitą równość mężczyzny i kobiety oraz fakt wzajemnej 

przynależności męża i żony. 

Ostatnie zdanie odzwierciedla sytuację panującą w świecie rzymskim, gdzie kobiety 

posiadały prawo do rozwodu, i potwierdza, że kobiety są w równym stopniu co 

mężczyźni odpowiedzialne za trwałość więzów małżeńskich. 

 

Za pomocą tych stwierdzeń na temat małżeństwa Jezus wprowadza swe nauczanie o 

cierpieniu, zapieraniu się siebie, pokorze i służbie do najbardziej intymnej sfery 

ludzkiego życia
3
. 

Słowa o "braniu krzyża" (Mk 8,34) znajdują swe najbardziej konkretne 

zastosowanie w codziennych wyzwaniach związanych z relacjami rodzinnymi, w 

zmaganiach, by żyć zgodnie z Bożym zamysłem względem ludzkiej miłości - a 

zwłaszcza w dozgonnej wierności drugiej osobie, tak jak my upadłej i niedoskonałej. 

Lecz to również w tej właśnie przestrzeni ludzie posłuszni nowemu, 

ustanowionemu przez Jezusa prawu będą mogli doświadczać przychodzącego w mocy 

królestwa (9,1). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (10,1-12) 

 

Dziś praktycznie nie da się czytać tego fragmentu - ani paralelnych do niego 

ustępów u Mateusza i Łukasza - nie pomyślawszy o papieżu Janie Pawle Wielkim               

i jego głębokich rozważaniach o ludzkiej miłości w zamyśle Boga, znanych jako 

teologia ciała4
. 

                                                           
3
 F.J. Moloney, The Gospel of Mark, s. 196 

4
 Zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, red.              

T. Styczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.  



Jak wyjaśnia papież, we fragmencie tym Jezus odwołuje się do "początku",, by 

pokazać, że tylko przez odkrycie na nowo pierwotnego planu Bożego możemy znaleźć 

odpowiedź na naszą tęsknotę za relacją opartą na trwałej, autentycznej miłości. 

Bóg dał nam do tego planu symboliczny klucz, stwarzając nas na swój obraz 

"mężczyznami i kobietami" - czyli z odmiennymi ciałami, które mają się z sobą 

zjednoczyć. 

Cielesne zjednoczenie mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest znakiem 

wskazującym na tajemnicę samego Boga oraz na nasze powołanie do wspólnoty z 

Nim. 

Dopiero w Nowym Testamencie tajemnica ta zostaje w pełni objawiona:  

Bóg sam jest komunią osób, odwieczną wymianą miłości, i przeznaczył 

nas do tego, byśmy w tej wymianie uczestniczyli (KKK, 221). 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Boże prawo małżeństwa 
 

 

„Czyż 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»” (Rdz 2, 24). 

„A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie 

rozdziela” (Mt 19, 4nn). Patrz na mądrość nauczyciela.  

 

Zapytany bowiem: „Czy godzi się?”, nie od razu odpowiedział: „Nie godzi się”, aby 

nie szemrali i nie zmieszali się, ale przed wypowiedzeniem zdania uwidocznił to przez 

zestawienie, wykazując, że to jest przykazanie samego Ojca i że On przez to 

przykazanie nie sprzeciwia się Mojżeszowi, ale nawet dobrze się z nim zgadza. 

Zwróć uwagę, że nie tylko stwierdza to na podstawie faktu stworzenia, ale także na 

podstawie nakazu Ojca. Nie tylko bowiem powiedział, że stworzył jednego mężczyznę i 

jedną niewiastę, ale że nawet to nakazał, aby jeden złączył się z jedną. A jeśliby chciał, 

aby tę opuścił, a inną wziął, stworzyłby wtedy jednego męża i wiele niewiast.  



Tak zaś i przez sam fakt stworzenia, i przez przykazanie okazał, że jeden powinien 

być zawsze z jedną złączony i nigdy się z nią nie rozłączać. Zwróć też uwagę na to, jak 

[tę myśl] wyraził: 

„Od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”, to znaczy z jednego wyrośli 

korzenia i w jedno złączyli się ciało. „I będą oboje jednym ciałem”.  
 

Następnie grożąc sprzeciwiającym się temu prawu i ustanawiając je, nie powiedział: 

„Nie rozrywajcie, nie rozłączajcie ich”, ale: „Co Bóg złączył, niech człowiek nie 

rozdziela”.  

Jeśli się Mojżeszem zasłaniasz, to ja tobie wskazuję na Tego, który jest Panem 

Mojżesza, a prócz tego opieram się na czasie. Bóg bowiem stworzył ich od początku 

mężczyzną i niewiastą: dawne to prawo, chociaż się zdaje, że to ja je teraz ustanawiam; 

i zostało dokładnie określone. Nie tylko bowiem przyprowadził niewiastę do 

mężczyzny, ale kazał nawet matkę i ojca opuścić. I nie tylko przykazał zbliżyć się do 

niewiasty, ale także złączyć się z nią; wyrażając się w ten sposób, wskazał na 

nierozerwalność związku.  

 Lecz i na tym nie poprzestał, ale innego jeszcze ściślejszego połączenia wymagał, 

gdy powiedział: „I będą oboje jednym ciałem”. 

Następnie, gdy już stare prawo przytoczył, które czynem i słowem zostało 

zaprowadzone, potwierdziwszy Osobą Dawcy jego wiarogodność, własną mocą je 

objaśnia i prawo nadaje, mówiąc: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało”. 
 

 Jak więc zbrodnią jest ciąć ciało, tak nieprawością jest opuścić żonę. Ale nie 

poprzestał na tym; do Boga się odwołał, mówiąc: „Co więc Bóg złączył, niech 

człowiek nie rozdziela”. Wykazał, że taki czyn jest przeciw naturze i przeciw prawu; 

przeciw naturze, bo jedno ciało się przecina, przeciw prawu, bo skoro Bóg złączył i 

przykazał, nie można tego rozłączać. Wy natomiast usiłujecie to czynić. 

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Wzór dzieci 

 

 „Wtedy przyprowadzono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; 

a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: «Dopuśćcie dzieci, nie 

przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo 

niebieskie».  I włożywszy na nie ręce, poszedł stamtąd” (Mt 19, 13–15).  

A dlaczego uczniowie nie chcieli dopuścić dzieci? Dla Jego godności. A cóż On na 

to? Aby ich uczyć pokory i pogardzania dumą światową, przyjmuje je, obejmuje i 

obiecuje im królestwo niebieskie, co także wyżej powiedział. 

Więc i my także, jeżeli chcemy być dziedzicami nieba, starajmy się z wielką 

gorliwością o tę cnotę.  



 To bowiem jest szczytem pokory chrześcijańskiej: być prostym, a 

zarazem rozumnym. To jest żywot anielski.  

 

Dusza bowiem dziecka jest wolna od wszelkiej namiętności. Swoim winowajcom nie 

pamięta uraz, lecz zbliża się do nich jak do przyjaciół, jak gdyby nic nie zaszło.  

Ile razy matka wyćwiczy je rózgą, zawsze jej szuka, zawsze ją nad wszystko 

przenosi. Choćbyś mu pokazał królową w koronie, to nie przeniesie jej nad matkę 

odzianą w łachmany i wolałby oglądać raczej matkę w nich aniżeli królową we 

wspaniałym stroju. Umie bowiem rozróżniać, co swoje, a co obce, nie według ubóstwa i 

bogactwa, ale według przywiązania. Nie szuka więcej nad to, czego mu koniecznie 

potrzeba, a gdy się nassie, zaraz pierś porzuci.  

Dziecko nie smuci się tym, czym my  [się smucimy], jak na przykład stratą pieniędzy 

i tym podobnymi rzeczami, i nie cieszy się tym, czym my [się cieszymy], jak na 

przykład rzeczami przemijającymi; nie zdumiewa się też pięknością ciał. 

Dlatego [Jezus] powiedział: „Do takich bowiem należy królestwo niebieskie”, 

abyśmy postanowieniem naszej woli czynili to, co dzieci mają z natury.  

Gdy bowiem faryzeusze nie dlaczego innego, jak ze złości i zarozumiałości to 

czynili, co czynili, dlatego przykazuje uczniom, aby zawsze byli skromni, wskazując na 

tamtych, ich zaś pouczając. Nic bowiem tak w dumę nie wbija, jak władza i 

przewodzenie [innym].  

Ponieważ zaś Jego uczniowie mieli zażywać wielkiego znaczenia na całym świecie, 

już teraz usposabia ich umysł, aby nie ulegli tej słabości ludzkiej i nie żądali od ludu ani 

zaszczytu, ani też nie wynosili się nad niego. Chociaż to się wydaje rzeczą małą, to 

jednak staje się przyczyną wielkiego zła.  

Tak wychowani faryzeusze stanęli na szczycie zła, żądając pozdrowień, pierwszych 

miejsc i uznania; z tego popadli w żądzę sławy, a następnie w bezbożność. Dlatego też 

odeszli, ściągnąwszy na siebie przekleństwo, ponieważ Go kusili; dziatki natomiast 

otrzymały błogosławieństwo, bo od tych wszystkich grzechów były wolne.  

Stańmy się tedy i my na wzór tych dziatek i pośród zła bądźmy dziećmi. 

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Dobra żona apostołką Chrystusa 

 

 

Żona gospodarna będzie także roztropna, skrzętna, będzie dobrze domem 

zawiadywała   i nie będzie marnowała czasu ani na zbytki stołu, ani na wydatki nie w 

porę, ani na inne podobne rzeczy. 

„Aby słowo Boże nie było obrażane” (Tt 2, 5) – powiada św. Paweł. Czy widzisz, 

że przede wszystkim troszczy się o głoszenie Ewangelii, a nie o sprawy świeckie?  



Bo w Liście do Tymoteusza mówi: „Abyście cichy i spokojny żywot wiedli we 

wszelkiej pobożności i zacności” (1 Tm 2, 2). A tu [w Liście do Tytusa 2, 5]: „Aby 

słowo Boże nie było obrażane”.  

Jeśliby się bowiem zdarzyło, że wierząca żona, mieszkająca z niewierzącym mężem, 

nie jest cnotliwa, to zwykle powstaje stąd obraza Boska; jeśliby zaś była ozdobiona 

cnotą, to nauka ewangeliczna zbiera jako owoc sławę i przez nią, i przez jej dobre 

uczynki. Niech tedy słuchają niewiasty, które mieszkają z mężami złymi lub 

niewierzącymi, niech słuchają i nauczą się doprowadzać ich do pobożności przez swoje 

postępowanie! 

Choćbyś bowiem nie zyskała niczego innego i nie pociągnęła męża do wspólności 

prawdziwych wierzeń, to przynajmniej usta mu zamknęłaś, nie pozwalając mu bluźnić 

chrześcijaństwu. A rzecz to nie mała, lecz bardzo wielka, gdy wskutek obcowania z 

nami wiara nasza jest podziwiana. 

 

 

 Św. Ambroży 
 

Żadna odległość nie może zniszczyć miłości 

 

Kochajmy zawarte przez nas związki.  

 

Jeśli ci, którzy je zawarli, urodzili się w oddalonych od siebie stronach i mąż udał się              

w podróż, to żadna odległość, żadna nieobecność nie może zmniejszyć przychylności i 

miłości. To samo prawo obowiązuje tak obecnych, jak i nieobecnych, ta sama więź 

naturalna związała ich prawami miłości małżeńskiej bez względu na to, czy są od siebie 

oddaleni, czy też przebywają ze sobą. To samo jarzmo błogosławieństwa łączy szyje 

obojga, choćby jedna strona oddaliła się na długi czas i udała się w dalekie strony, gdyż 

jarzmo łaski przyjęli nie na szyję swego ciała, ale ducha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I czytanie :     Rdz 2,18-24     (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu 

zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta 

lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby 

przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił 

mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu 

bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się 

pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 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. 

 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Św. Ambroży 

 

Dar dzieci 

Otrzymali upomnienie rodzice, aby składali dzięki tak za urodzenie, jak i za zasługi 

dzieci. Niemałym to jest darem Boga: danie dzieci, krzewicieli rodu i dziedziców 

majątku.  

Czytaj, jak Jakub się cieszył z urodzenia dwunastu synów (Rdz 49, 28), Abraham – za 

otrzymanie syna (Rdz 21, 2), Zachariasz zostaje wysłuchany.  

Boski to dar płodności rodziców. Niechaj więc ojcowie dziękują, iż porodzili; 

dzieci – iż się urodziły; matki – iż zostały uczczone nagrodami małżeństwa; dzieci 

bowiem są zapłatą za ich trudy.  

Niech odmłodzona ziemia chwali Boga, bo jest uprawiana; niechaj czyni to świat, bo 

jest poznawany; Kościoł – bo wzrasta liczba pobożnego ludu. Nie na darmo zaraz na 

początku Księgi Rodzaju z rozkazu Boga zostaje zawarte małżeństwo (Rdz 2, 24).  

 

 



   Św. Ambroży 

 

Kto więc porzuca żonę, rozdziera swe ciało 

 

 Ale może ktoś powie: „Dlaczego Mojżesz kazał dać list rozwodowy i opuścić 

żonę?” (Mt 19, 7). Kto tak mówi, jest żydem; kto tak mówi, nie jest chrześcijaninem.                

A ponieważ zarzuca to, co Panu zarzucono, to niechaj Pan odpowie: „Ze względu na 

twarde serca wasze pozwolił wam Mojżesz dać list rozwodowy i opuszczać żony, ale 

na początku tak nie było” (Mt 19, 8).  

Mojżesz – mówi – pozwolił, nie Bóg kazał. Od początku było to prawem Boga. A 

jakie to prawo Boże? „Opuści człowiek ojca i matkę i złączy się z żoną swoją i będą 

dwoje w jednym ciele" (Rdz 2, 24).  

Kto więc porzuca żonę, rozdziera swe ciało, rozłącza związek. Ten tekst ukazuje, co 

zostało napisane z powodu słabości ludzkiej, ale Bóg tego nie napisał. Toteż apostoł 

mówi: „Nakazuję nie ja, ale Pan, aby żona nie odłączała się od męża” (1 Kor 7, 

10).  

   Klemens Aleksandryjski 

 

Wsparcie w chorobie 

 

W każdym razie należy się żenić, choćby dla ojczyzny, a także dla pozostawienia 

sukcesji dzieciom, również aby doprowadzić świat do maksymalnej doskonałości, w 

miarę naszych sił.  

Poeci opłakują małżeństwa połowiczne i bezdzietne, błogosławią zaś „ z obojga stron 

kwitnące” (Homer, Iliada, 2, 701). Przede wszystkim jednak choroby wskazują na 

potrzebę małżeństwa jako coś niezbędnego. Troskliwość wszak żony i jej nieustająca 

wytrwałość zdają się przewyższać wszelkie zabiegi ze strony innych domowników i 

przyjaciół w tym stopniu, w jakim tylko kobieta potrafi wyróżnić się ponad wszystkich 

innych domowników i przyjaciół swym współczuciem i usługami. I rzeczywiście według 

słów Pisma niezbędna to „pomocnica” (Rdz 2, 18). 

 

 

 

 



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. 

 


