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Wacław Hryniewicz:John Meyendorff — teolog i ekumenista

Z Ks. prof. Johnem Meyendorffem (1926–1992) spotkałem się po raz pierwszy 20 lat
temu, na początku października 1975 roku na Fordham University i w Prawosławnym
Seminarium Teologicznym św. Włodzimierza w Nowym Jorku. Do dziś pozostał mi
w pamięci „Dzień Prawosławnej Edukacji”(Orthodox Education Day), 4 października 1975 roku. Dzień ten gromadzi wielu prawosławnych pasterzy z całego kraju
i z zagranicy. Kiedy prosiłem o spotkanie pod koniec mojego pobytu w Kanadzie
i Stanach Zjednoczonych, Profesor Meyendorff zachęcił mnie, abym przyjechał do
Seminarium w ten właśnie dzień. Rozpoczyna się on każdego roku uroczystą Liturgią, a potem wypełniony jest wykładami, spotkaniami i dyskusjami na aktualne
tematy. Dzięki temu mogłem być na spotkaniu z Profesorem i brać udział w niezwykle ożywionej dyskusji, jaka wywiązała się potem na temat sytuacji prawosławia
w ówczesnym ZSRR. Pamiętam, że ks. Meyendorff łagodził zbyt surowe sądy, przestrzegał przed chęcią potępiania hierarchii, zachęcał do umiaru i wczucia się w trudną
sytuację wierzących. To było moje pierwsze spotkanie ze znanym już wówczas na
arenie międzynarodowej prawosławnym teologiem, historykiem i ekumenistą.
Po raz drugi spotkaliśmy się po latach we Florencji w 1989 r., podczas międzynarodowego sympozjum z okazji 550. rocznicy unijnego soboru florenckiego (1438–
1439). Była to niezwykła okazja do wielu dyskusji i szczerej wymiany poglądów.
Wieloletni kontakt listowny nie zastąpi nigdy bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, którego się czyta, ceni i szanuje. Profesor Meyendorff pozostał w mej pamięci
takim, jakim widziałem go po raz ostatni we Florencji — człowiekiem mądrym,
otwartym, życzliwym, uważnym, skromnym, wrażliwym i bezpośrednim.
Urodził się 17 lutego 1926 r. w podparyskiej miejscowości Neuilly-sur-Seine, w
której na emigracji zamieszkali jego rodzice, wywodzący się z arystokratycznego rodu
nadbałtyckich Niemców. Po ukończeniu gimnazjum kształcił się w Instytucie Teologii Prawosławnej św. Sergiusza w Paryżu, École Practique des Hautes-Études oraz
na Sorbonie, gdzie w 1958 r. zdobył doktorat na podstawie rozprawy o św. Grzegorzu Palamasie, arcybiskupie Tesaloniki (+1359). W następnym roku opublikował
jego tekst „Triad”w obronie hezychastów, wraz z przekładem francuskim (Défense
des saints hésychastes t. 1–2, Louvain 1959, wyd. 2, 1973), a także syntetyczne
dzieło służące jako wprowadzenie do myśli tego bizantyjskiego teologa (Introduc6

tion a l’étude de Gregoire Palamas, Paris 1959; skrócony przekład ang.: A Study
of Gregory Palamas, London 1964). Były to pionierskie dzieła, otwierające nowe
perspektywy zrozumienia XIV-wiecznej duchowości i teologii bizantyjskiej.
W 1959 r. młody naukowiec przyjął święcenia kapłańskie i przeniósł się do Prawosławnego Seminarium św. Włodzimierza w Crestwood koło Nowego Jorku, gdzie
został wykładowcą historii Kościoła i patrologii. Wykładał również w ośrodku badań
bizantyjskich Uniwersytetu Harwardzkiego w Dumbarton Oaks (Washington D.C.)
i w Fordham University, a okazyjnie również w Columbia University oraz w Union
Theological Seminary. Ponadto był przewodniczącym Prawosławnego Towarzystwa
Teologicznego w Ameryce (Orthodox Theological Society of America) oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Patrologów (American Patristics Association).
Pasją jego życia była praca badawcza i dydaktyczna. Swoim uczniom wpajał
przekonanie o doniosłości intelektualnego i duchowego świadectwa prawosławia w świecie współczesnym, zwłaszcza w Ameryce. Był jedną z trzech znakomitych postaci,
obok G. Florovsky’ego i A. Schmemanna, które nadały nowy dynamizm amerykańskiemu prawosławiu. Wszyscy trzej byli kolejno dziekanami (faktycznie rektorami)
Prawosławnego Seminarium św. Włodzimierza. To oni utrwalili kulturowe i akademickie związki pomiędzy Paryżem a Nowym Jorkiem, które przyczyniły się do odrodzenia prawosławnego chrześcijaństwa na kontynencie amerykańskim. Wraz z nimi
przeniesione zostało duchowe i naukowe doświadczenie zgromadzone w paryskim
Instytucie św. Sergiusza przez takie osobistości rosyjskiego prawosławia, jak S. Bułgakow, N. Afanasjew, A. Kartaszow, biskup Kasjan (Biezobrazow), V. Zienkovsky,
archimandryta Kiprian (Kern). Ci wybitni teologowie i historycy byli na emigracji
przedstawicielami i kontynuatorami rosyjskiej kultury chrześcijańskiej.
Jedną z głównych trosk Meyendorffa było zespolenie duchowych i intelektualnych sił Kościoła prawosławnego rozproszonych w diasporze. Dążenie to przyświecało mu już wcześniej. W 1952 r. był jednym ze współzałożycieli i pierwszym sekretarzem generalnym międzynarodowej federacji ruchów młodzieży prawosławnej
„Syndesmos”. W Stanach Zjednoczonych wytrwale dążył, pomimo przeszkód, do
zjednoczenia różnych etnicznych jurysdykcji prawosławnych. Był jednym z głównych inspiratorów projektu utworzenia Kościoła Prawosławnego w Ameryce (Orthodox Church in America — OCA), któremu w 1970 r. Patriarchat Moskiewski
nadał status Kościoła autokefalicznego (przedtem nosił on nazwę Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w Północnej Ameryce). Przez długi czas ks. Meyendorff stał na
czele wydziału do spraw zewnętrznych relacji tego Kościoła; reprezentował go w Komitecie Naczelnym Światowej Rady Kościołów oraz na zgromadzeniach ogólnych.
Przez osiem lat (1967–1975) był moderatorem Komisji „Wiara i ustrój”. Krytycznie oceniał działalność Światowej Rady Kościołów, zarzucając jej przede wszystkim
zejście z drogi poważnych debat teologicznych na rzecz zaangażowania politycznego
w walce z rasizmem i niesprawiedliwością społeczną. Krytyczne stanowisko zajmował
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również w stosunku do uczestnictwa prawosławnych w Narodowej Radzie Kościołów Chrześcijańskich (National Council of Christian Churches), wytykając jej brak
zainteresowania stanowiskiem prawosławia i sprawą jedności wszystkich chrześcijan.
Brał czynny udział w pracach narodowej komisji w Stanach Zjednoczonych, choć
ze względu na swoje zaangażowanie w Kościele Prawosławnym w Ameryce nie został członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu teologicznego między
Kościołem prawosławnym i Kościołem rzymskokatolickim.
Dla jakości prac tej Komisji była to niewątpliwa strata, często odczuwana w ostatnich latach, tym bardziej, że w swoich pracach profesor Meyendorff dawał często
wyraz swojej głębokiej wizji katolickości Kościoła. Był uważnym i krytycznym obserwatorem Kościoła rzymskokatolickiego. Nie krył swojej sympatii dla katolików
i niektórych instytucji kościelnych, a zarazem potrafił z całą szczerością mówić słowa
prawdy. Wykazywał, iż wielka Tradycja chrześcijańska uznaje pierwszeństwo stolicy
rzymskiej, w wątpliwość poddaje jednak późniejsze formy rozwoju prymatu biskupa
rzymskiego. Poszukiwać należy zatem zdrowych zasad eklezjologicznych, które odsłoniłyby na nowo istotną treść Świętej Tradycji, przytłoczonej często tradycjami
czysto ludzkimi. Tak właśnie pojmował swoją rolę jako teolog i historyk, widząc
w swych badaniach niezbędne narzędzie poszukiwania autentycznej teologii jedności
Kościoła.
Za swoją rozległą działalność naukową i ekumeniczną ks. Meyendorff otrzymał
trzy doktoraty honoris causa w różnych instytucjach wyznaniowych: na katolickim
uniwersytecie Notre Dame, w General Theological Seminary Kościoła Episkopalnego oraz w Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu (ówczenym Leningradzie).
W 1977 r. wybrany został na członka korespondenta Akademii Brytyjskiej. Patriarcha Aleksy II odznaczył go w 1991 r. orderem św. Włodzimierza. W ostatnich latach życia podróżował kilkakrotnie do Rosji z odczytami i wykładami. Przemawiał
w cerkwiach, udzielał wywiadów telewizyjnych, spotykając się z wielkim uznaniem
w kraju, gdzie w ciągu minionych dziesięcioleci oskarżano go o wrogą propagandę
wobec sowieckiego reżimu.
John Meyendorff był jednym z grona najwybitniejszych współczesnych teologów
prawosławnych. Spośród jego głównych dzieł, obok już wspomnianych, wymienić
należy: The Orthodox Church: Yesterday and Today (1963), Christ in Eastern Christian Thought (1969), Byzantine Theology (1973), Marriage: An Orthodox Perspective (1970, 1975), Byzantium and the Rise of Russia (1981, 1989), Imperial Unity and
Christian Divisions: The Church 450–680 A.D. (1989). Przez wiele lat był wydawcą
kwartalnika St. Vladimir’s Theological Quarterly oraz miesięcznika The Orthodox
Church. Publikowane w tych i innych pismach artykuły zostały wydane kilkakrotnie w formie książkowej: Orthodoxy and Catholicity (1966), Byzantine Hesychasm:
Historical, Theological and Social Problems (1974), Living Tradition (1978), The Byzantine Legacy in the Orthodox Church (1981), Catholicity and the Church (1983),
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Witness to the World (1987), Vision of Unity (1987).
Pisma Meyendorffa zostały przełożone na szereg języków. On sam pisał po francusku, angielsku i po rosyjsku. Czytelnikowi polskiemu jego twórczość jest nadal
mało znana. W przekładzie J. Prokopiuka ukazała się przed 11 laty Teologia Bizantyjska (Warszawa 1984). Z tym większym uznaniem należy powitać szkice o małżeństwie, przełożone przez dra Krzysztofa Leśniewskiego.
Ks. Profesor Meyendorff nie był jedynie teoretykiem teologii małżeństwa. Jego
przemyślenia poparte są również konkretnymi doświadczeniami życiowymi. Wraz
z małżonką Marią wychowali czworo dzieci: dwóch synów (Paul i Serge) oraz dwie
córki (Elisabeth i Anna).
Refleksje nad małżeństwem w perspektywie prawosławnej przybliżają szereg zagadnień niezwykle aktualnych. Autor opowiada się zdecydowanie za rozumieniem
małżeństwa w jego ścisłych związkach z Eucharystią, z tajemnicą Chrystusa i tajemnicą człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Czytelnik zapozna się
dzięki temu studium z wielowiekową mądrością Kościoła prawosławnego w odniesieniu do tak trudnych spraw życiowych, jak kolejne małżeństwa, małżeństwa mieszane,
rozwód, planowanie rodziny, małżeństwo duchownych i celibat. Prawosławie podkreśla wartość i sakramentalną godność trwałego małżeństwa chrześcijańskiego. Kiedy
stwierdza jednak, że nie da się go utrzymać przy pomocy rozporządzeń prawno-kanonicznych, okazuje miłosierdzie słabym ludziom ze względu na ich zbawienie i dobro
duchowe.
Kiedy w marcu 1995 r. przez tydzień spotykałem się z profesorami i prowadziłem
wykłady w Seminarium św. Włodzimierza w Nowym Jorku, odczułem wyraźny brak
obecności Johna Meyendorffa. Zmarł na raka trzustki, 22 lipca 1922 r. w Montrealu, podczas wakacji w Kanadzie, w wieku lat 66. Krótko przedtem zrezygnował z
pełnionych funkcji, zamierzając poświęcić się bez reszty pracy badawczej. Opodal
seminaryjnej cerkwi, tuż przy ikonie Bogurodzicy–Hodigitrii (Wskazującej Drogę
— Chrystusa), na tablicy z imionami i nazwiskami dziekanów Seminarium widnieją daty pełnienia przez niego tej funkcji w latach 1984–1992. Składam hołd Jego
pamięci, życzliwości i przyjaźni, które przekraczają granice wyznaniowe i narodowościowe.
6 czerwca 1995
Wacław Hryniewicz OMI
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Wprowadzenie

Wszystkie prawosławne katechizmy i podręczniki teologiczne określają małżeństwo
jako sakrament czy też „misterium Kościoła”. Na pozór może się to wydać dziwne,
bowiem małżeństwo zawierają zarówno chrześcijanie, jak i niechrześcijanie, ateiści,
pokolenia ludzi, którzy nawet mogą nie znać pojęcia „sakrament”. Człowiek przychodzi na świat, zawiera związek małżeński, rodzi dzieci i umiera. Takie są prawa natury, które ustanowił i pobłogosławił Bóg. Spośród nich małżeństwo jest szczególnie
wyróżnione przez Kościół. Wyjątkowe wręcz błogosławieństwo zstępuje na mężczyznę i kobietę zawierających związek małżeński. Jest on określany „sakramentem”.
Dlaczego?
Istnieje bogata literatura na temat małżeństwa, która wyszła spod pióra rzymskokatolików, protestantów, psychologów, psychoanalityków, socjologów, kanonistów.
Współcześnie środki masowego przekazu upowszechniają zagadnienia związane z płciowością człowieka. Dyskutuje się publicznie nad problemami, których w przeszłości purytańskie pokolenia nie wspominały nawet w najbardziej intymnych kontaktach. Powszechnie uznano, że Freud i Jung zrewolucjonizowali nie tylko etykę
seksualną, ale też samo rozumienie ludzkiej natury. Kościół rzymskokatolicki przyjął postawę trudną do uzasadnienia, a mianowicie całkowity zakaz korzystania ze
„sztucznych”metod kontroli poczęć (tak jakby łatwo było wyraźnie rozróżnić „sztuczne”i „naturalne”formy regulacji poczęć). Zasadniczo kryzys, który zaistniał w świecie rzymskokatolickim w wyniku papieskiej encykliki Humane vitae, wiąże się z czymś więcej
niż tylko z zagadnieniem regulacji poczęć. Jest on wynikiem określonej uprzednio
filozofii małżeństwa i odpowiedzialności w małżeństwie. Postawa ta wymaga od prawosławia ustosunkowania się i dokonania oceny.
Niestety możliwość przedyskutowania wszystkich zasygnalizowanych wcześniej
zagadnień, związanych z małżeństwem i płciowością, przekracza kompetencje jednego autora i rozmiary niniejszego opracowania. Ograniczymy się do tematu sakramentalności małżeństwa, który nie odnosi się bezpośrednio do takich dziedzin,
jak psychologia, fizjologia, socjologia. Uważam, że prawosławne rozumienie sakramentu małżeństwa ukazuje jedyne możliwe chrześcijańskie podejście do podnoszonych współcześnie kwestii. Jest ono całkowicie odmienne od tych, które zdominowały
chrześcijaństwo zachodnie i dlatego może stanowić inny punkt wyjścia dla poszukiwania praktycznych rozwiązań.
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Samo pojęcie sakramentu zakłada, że człowiek jest nie tylko bytem posiadającym
funkcje fizjologiczne, psychologiczne i społeczne, ale także jest mieszkańcem Królestwa Bożego, tzn. całe jego życie — zwłaszcza najbardziej decydujące momenty —
kierują się do wiecznych wartości i Boga.
Dla chrześcijan prawosławnych ścisły związek płaszczyzn istnienia człowieka najbardziej urzeczywistnia się w Eucharystii. „Boska Liturgia-– jak określa się Eucharystię — jest właśnie tym czasem i tym miejscem, w którym chrześcijanin powinien uświadomić sobie, kim jest naprawdę. W Eucharystii staje się bezpośrednio
dostępne dla duchowych zmysłów człowieka Królestwo Boże, którego mieszkańcem
stał się poprzez chrzest. Boska Liturgia rozpoczyna się proklamacją: „Błogosławione
jest Królestwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Sprawując Liturgię Kościół, będący
zgromadzeniem ludzi, przestaje być instytucją ludzką i staje się prawdziwie „Kościołem Bożym”. W nim sam Chrystus przewodniczy zgromadzeniu i przekształca je
w swoje Ciało. Wszystkie granice pomiędzy konkretnymi wydarzeniami historycznymi, a wiecznością zostają usunięte. Właściwe znaczenie małżeństwa jako sakramentu staje się zrozumiałe w relacji do Boskiej Liturgii eucharystycznej.
We współczesnej praktyce związek małżeństwa z Eucharystią nie jest oczywisty.
Małżeństwo jawi się nam głównie jako sprawa osobista bądź rodzinna. Pobłogosławienie jego w Kościele daje poczucie komfortu wypływające z trwania w związku
prawowitym i uświęconym. Jednak dla większości z nas pozostaje niejasna relacja
małżeństwo — Liturgia Kościoła. Aktualnie obrzęd zawarcia małżeństwa w Kościele nie ma oczywistego związku z Eucharystią i jedynie grono zaproszonych krewnych oraz przyjaciół bierze w nim udział. Jednakże, jak to postaramy się ukazać
w niniejszym opracowaniu, niemożliwe jest zrozumienie nowotestamentalnej nauki
o małżeństwie i zgodnej z nią praktyki Kościoła prawosławnego bez umiejscowienia
chrześcijańskiego małżeństwa w perspektywie Eucharystii. Boska Liturgia i zasady
kanoniczne, które przyjmuje nasza wspólnota eucharystyczna, stanowią klucz wyjaśniający chrześcijańską postawę wobec „małżeństw kościelnychóraz tych, które zawarte zostały poza Kościołem. Wiele trudności, które spotykamy w praktyce, wynika
z niezrozumienia związku, jaki zachodzi pomiędzy małżeństwem i Eucharystią.
Musimy przezwyciężyć ten brak zrozumienia, jeżeli chcemy podjąć nasze odpowiedzialne zadania we współczesnym, zsekularyzowanym społeczeństwie i jeśli pragniemy odpowiedzieć jako prawosławni chrześcijanie na wyzwania dnia dzisiejszego.
„Eucharystyczneżozumienie małżeństwa jasno wskazuje, czym jest podstawowe powołanie: urzeczywistnienie obrazu Bożego i przeznaczenie do uczestnictwa w życiu
samego Boga. Psychologowie i socjologowie, na bazie ograniczonych badań, mogą
osiągnąć przedsmak tej prawdy, ale z pewnością nie ogarną jej w całości. Jedynie
w chrześcijańskim doświadczeniu „Boga, który stał się człowiekiem, aby człowiek
mógł stać się Bogiem”(św. Atanazy Aleksandryjski) istnieje możliwość odkrycia tego
śmiałego powołania. Chrześcijańskie małżeństwo w pełni to wyraża.
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Liturgiczne i historyczne fakty, na które powołujemy się w tym opracowaniu, są
dobrze znane1 . Naszym zadaniem będzie jedynie zasygnalizowanie nasuwających się,
nieodparcie oczywistych, wniosków. Postaramy się również określić taki model małżeństwa, którego istotne znaczenie dotrze ponownie do świadomości współczesnych
chrześcijan.

3

Judaizm i Nowy Testament

Myśl starotestamentalna, judaistyczna, istotne znaczenie i cel małżeństwa upatrywała w prokreacji. Najbardziej oczywistym i koniecznym znakiem Bożego błogosławieństwa była ciągłość rodzaju ludzkiego. Posłuszeństwo Abrahama i jego zawierzenie Bogu przyniosły obietnicę wspaniałego potomstwa: „Błogosławić ci będę
i rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy niebieskie i jak piasek, który jest na brzegu
morskim; posiądzie potomstwo twoje bramy nieprzyjaciół swoich. I błogosławione
będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi, gdyż byłeś posłuszny głosowi
memu”(Rdz 22, 17–18). Uroczysta obietnica dana Abrahamowi wyjaśnia, dlaczego
brak dzieci był postrzegany jako przekleństwo, szczególnie dla kobiet.
Powyższy pogląd wynika z faktu, że w Starym Testamencie nie ma wyraźnie określonej nauki o jednostkowym trwaniu po śmierci. W najlepszym wypadku można
było mieć nadzieję na mroczną i nie mającą perspektywy spełnienia egzystencję
w miejscu zwanym szeol (często niewłaściwie tłumaczonym jako „piekło”). Psalmista prosi Boga o pomoc przeciwko nieprzyjaciołom czyhającym na jego życie i widzi,
że Bóg „nie pamięta jużźabitych, gdyż „wypadli oni z Jego ręki”. Prosząc o Bożą
pomoc przeciwko tym, ktorzy chcą go zabić, z pewną dozą sceptycyzmu, stawia
pytanie: „Czyż dla umarłych cuda czynić będziesz? Czy zmarli powstaną, aby cię
chwalić?”(Ps 87, 11). Bóg był „Bogiem żyjących”, a nie umarłych. Jednakże obietnica dana Abrahamowi oznaczała, że życie może trwać poprzez potomstwo, stąd tak
wielkie znaczenie zapewnienia sobie potomstwa.
O ile małżeństo monogamiczne, a nawet poligamia były czymś normalnym, to
również tolerowano konkubinat, czasami go zalecano, aby mieć pewność kontynuacji rodzaju ludzkiego (Rdz 16, 1–3). Instytucja „lewiratu”(Rdz 38, 8) polegała na
tym, że mężczyzna miał obowiązek „wzbudzenia potomstwa”w zastępstwie zmarłego
brata poprzez poślubienie wdowy po nim, tym samym zabezpieczenie częściowe jego
przeżycie w dzieciach żony. Małżeństwo monogamiczne, opierające się na wiecznej,
1

Szczególnie zobacz: A. Pawłow, Piatidziesiataja gława Kormczej Knigi, Moskwa 1887;
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wzajemnej miłości męża i żony, istniało raczej jako idealny wzór. Pomimo to, że
monogamia małżeńska została przedstawiona w opowieści o stworzeniu, w Pieśni
nad Pieśniami i w różnych prorockich obrazach miłości Boga do swojego ludu, to
jednak nigdy nie stała się absolutną normą czy wymaganiem religijnym.
W Nowym Testamencie znaczenie małżeństwa radykalnie się zmienia. Nowa perspektywa staje się szczególnie wyraźna dzięki wprowadzeniu starotestamentalnych
kategorii myślenia w zmieniony kontekst. Ani jeden tekst Nowego Testamentu, wspominając małżeństwo, nie wskazuje na prokreację jako jego usprawiedliwienie czy cel.
Samo zrodzenie potomstwa jest środkiem zbawienia, jeśli dokonuje się „w wierze, miłości i świętości”(1Tym 2, 15). Modyfikacje starotestamentalnych norm są widoczne
szczególnie wyraźnie na trzech przykładach:
1. Wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne (Mt 22, 23–32; Mk 12, 18–27; śk 20,
27–37) przedstawiają postawę Jezusa wobec „lewiratu”. Warto zauważyć, że cały
problem ujawnia się w kontekście nauczania Chrystusa o zmartwychwstaniu i nieśmiertelności. W tej perspektywie traci sens troska o zapewnienie sobie przetrwania
poprzez potomstwo. Kiedy Saduceusze („którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania”) zapytali, do którego z siedmiu braci, mających kolejno za żonę tę samą kobietę
— będzie ona należała „przy zmartwychwstaniu”, Jezus odpowiada, że „przy zmartwychwstaniu nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie
w niebie”.
Ten tekst bywa często przywoływany dla podkreślenia, że małżeństwo jest jedynie ziemską instytucją i jego rola kończy się wraz ze śmiercią. Takie rozumienie
przeważyło w Kościele zachodnim, który nigdy nie był przeciwny zawieraniu powtórnych małżeństw przez owdowiałych, ani nie ograniczał liczby ponownych małżeństw,
dozwolonych dla chrześcijan. Jednakże, gdyby to miało stanowić poprawną wykładnię słów Jezusa, to byłoby w sprzeczności z nauczaniem św. Pawła oraz niezwykle
konsekwentną przez wieki praktyką kanoniczną Kościoła prawosławnego. Małżeństwo w rozumieniu chrześcijańskim jest rzeczywistością niepowtarzalną i nie dającą
się w żaden sposób porównać z instytucją „lewiratu”. Kościół chrześcijański nigdy
nie usiłował zachęcać mężczyzny do poślubienia wdowy po swoim zmarłym bracie
(Por. rozdział X). Właściwie już Klemens Aleksandryjski zauważył, że: „Pan nie
odrzuca małżeństwa, ale oczyszcza umysły małżonków z oczekiwania na trwanie
cielesnych pragnień po zmartwychwstaniu”2 . Odpowiedź Jezusa dla Saduceuszy jest
ściśle ograniczona zakresem ich pytania. Saduceusze odrzucają zmartwychwstanie,
ponieważ nie mogą go zrozumieć inaczej, jak tylko jako odnowienie ziemskiej, ludzkiej egzystencji, która mogłaby obejmować judaistyczne pojmowanie małżeństwa
jako prokreacji, będącej skutkiem stosunku seksualnego. Poprzez takie rozumienie,
mówi Jezus, błądzili — gdyż życie w Królestwie Bożym będzie na podobieństwo
2

Klemens z Aleksandrii (zm. ok. 215 A.D.) był jednym z twórców chrześcijańskiej teologii. Cytat
pochodzi z jego Kobierców III, 12, 87.
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„aniołów”. Z tego też względu odpowiedź Jezusa jest niczym więcej, jak zaprzeczeniem naiwnego oraz materialistycznego pojmowania zmartwychwstania i nie daje
małżeństwu żadnego pozytywnego znaczenia. Jezus mówi o lewiracie, a nie o chrześcijańskim małżeństwie, którego znaczenie jest ukazane — zarówno wprost jak i pośrednio — w innych częściach Nowego Testamentu.
2. Nauczanie Chrystusa zakazujące rozwodu odzwierciedla o wiele bardziej pozytywnie istotę chrześcijańskiego małżeństwa. Wyraża się to w bezpośrednim sprzeciwie wobec prawa, zawartego w żydowskiej księdze Powtórzonego Prawa, które zezwalało na rozwód (Mt 5, 32; 19, 9; Mk 10, 11; śk 16, 18). Sam fakt nierozerwalności
małżeństwa wyklucza wszystkie utylitarne interpretacje. Związek pomiędzy mężem
i żoną ma znamię trwałości; jest wiecznie trwałym związkiem pomiędzy dwiema
niepowtarzalnymi i wiecznie istniejącymi osobowościami, który nie może być rozerwany ze względu na „potomstwo”(usprawiedliwienie konkubinatu) czy solidarność
rodzinną (podstawa „lewiratu”).
Nierozerwalność nie jest jednak wymogiem absolutnym pod względem prawnym.
Słynny wyjątek, przywołany przez św. Mateusza („wyjąwszy powód cudzołóstwa-–
5,32), przypomina nam, że prawo Królestwa Bożego niczego nie narzuca siłą, zakłada natomiast wolną odpowiedź człowieka. Stąd też dar chrześcijańskiego małżeństwa wymaga akceptacji, przeżywania w wolności, ale może też być w końcu odrzucony przez człowieka. Ewangelia nigdy nie sprowadza misterium ludzkiej wolności
do nakazów prawa. Daje człowiekowi jedyny dar godny „obrazu Bożego-– „niemożliwą”doskonałość. „Bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec jest doskonały”. Chrystusowe
żądanie absolutnej monogamiczności również wydaje się niemożliwe do spełnienia
dla słuchaczy Chrystusa (Mt 19, 10). Faktycznie miłość wykracza poza kategorie
tego, co możliwe i niemożliwe. Ona sama jest „doskonałym darem”, znanym jedynie
poprzez doświadczenie. Miłość jest nieporównywalna z cudzołóstwem. W przypadku
cudzołóstwa dar jest odrzucony i małżeństwo przestaje istnieć. Wówczas dochodzi
nie tylko do prawnego „rozwodu”, ale do tragedii niewłaściwie sprawowanej wolności,
tj. grzechu.
3. Mówiąc o stanie wdowieństwa, św. Paweł zakłada, że małżeństwo nie zakończyło się wraz z śmiercią, gdyż „miłość nigdy nie ustaje”(1Kor 13, 8). Ogólnie rzecz
ujmując, postawa św. Pawła wobec małżeństwa jest całkowicie inna od żydowskich
poglądów rabinistycznych. Św. Paweł daje temu szczególny wyraz w 1. Liście do Koryntian, gdzie akcentuje wyższość celibatu nad małżeństwem. Jedynie w Liście do
Efezjan ten negatywny pogląd został skorygowany poprzez naukę o małżeństwie jako
odzwierciedleniu związku pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Stało się to podstawą
dla całej teologii małżeństwa w tradycji prawosławnej.
W jednym przypadku natomiast — ponownym małżeństwie wdowców, jak to
jest wyrażone w 1 Liście do Koryntian, zostaje podtrzymana kanoniczna i sakramentalna tradycja Kościoła: „Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości,
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niechaj wstąpią w stan małżeński; albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński,
niż gorzeć”(1Kor 7, 9). Powtórne małżeństwo — zarówno wdowca, jak i rozwiedzionego — jest jedynie tolerowane jako coś lepszego niż „płonięcie”. Nie było ono
błogosławione w Kościele aż do dziesiątego wieku i nawet dziś pozostaje przeszkodą
uniemożliwiającą wejście do stanu duchownego. Nasz współczesny ryt błogosławienia powtórnych małżeństw jasno pokazuje, iż jest ono dozwolone jedynie ze względu
na wyrozumiałość Kościoła dla słabości człowieka. W żadnym razie Pismo Święte
i święta Tradycja nie stanowią potwierdzenia dla poglądu, że wierność wdowca lub
wdowy wobec zmarłego partnera stanowi jedynie „ideał”. Przeciwnie, stanowi chrześcijańską normę. Chrześcijańskie małżeństwo jest nie tylko ziemskim związkiem cielesnym, lecz wiecznie trwającą więzią, która będzie istnieć nawet wtedy, gdy nasze
ciała już będą „duchowe”i kiedy Chrystus będzie „wszystkim we wszystkim”.
Przedstawione trzy przykłady jasno ukazują, że w Nowym Testamencie została
wprowadzona zupełnie nowa koncepcja małżeństwa, w pełni zależna od „Dobrej Nowinyó zmartwychwstaniu, którą przyniósł Chrystus. Chrześcijanin jest powołany —
już w tym świecie — by doświadczyć nowego życia, by stać się mieszkańcem Królestwa; co więcej, może to powołanie urzeczywistniać w małżeństwie. Jednakże trzeba
pamiętać, iż małżeństwo nie służy zaspokojeniu chwilowych, naturalnych potrzeb,
jak również nie jest środkiem do zabezpieczenia iluzorycznego przetrwania poprzez
potomstwo. Małżeństwo jest wyjątkowym związkiem dwojga ludzi w miłości, którzy mogą przekraczać własną, ludzką naturę i dzięki temu jednoczyć się nie tylko
„wzajemnie ze sobą”, ale również „w Chrystusie”.

4

Kościół pierwszych wieków i prawo rzymskie

W świecie rzymskim nie pojmowano małżeństwa głównie jako środka zabezpieczającego potomstwo, ale jako porozumienie pomiędzy stronami, które wybrały siebie
w sposób wolny. Słynna zasada prawa rzymskiego, stwierdzająca, że „małżeństwo
nie polega na stosunku seksualnym, ale na wyrażeniu zgody”(nuptias non concubitus, sed consensus facit) oraz definicja spopularyzowana przez Modestinusa, iż
„wspólne zamieszkiwanie z wolną kobietą jest małżeństwem, a nie konkubinatem”,
zakładająca, że niewolnica nie może wyrazić swej wolnej zgody i dlatego wspólne
z nią zamieszkiwanie nigdy nie może zostać nazwane małżeństwem — stanowią zasadniczą podstawę prawa cywilnego we wszystkich współczesnych cywilizowanych
państwach. Istota małżeństwa kryje się w zgodzie, która z kolei nadaje znaczenie
i treść prawną małżeńskiej zgodzie bądź kontraktowi.
Fakt, iż w prawie rzymskim małżeństwo było pojmowane jako umowa pomiędzy dwiema wolnymi stronami, zakładał znaczny rozwój społeczny w porównaniu
z koncepcjami dominującymi w innych starożytnych cywilizacjach. Stanowiło to za15

bezpieczenie prawnych ram dla pełnej wolności kobiet i ich prawnej równości z mężczyznami.
Jako kontrakt prawny, zawierany przez dwie zaangażowane strony, małżeństwo
nie potrzebowało żadnej trzeciej strony, aby uzyskać prawną ważność. Państwo jednak określało odpowiednie warunki potrzebne do rejestracji związków małżeńskich.
Rejestracja zapewniała kontrolę nad ich zgodnością z obowiązującymi prawami i zabezpieczała gotowy materiał dla sądów, w razie ewentualnych konfliktów, które mogły wyniknąć w poszczególnych małżeństwach.
Tak jak Prawo Mojżeszowe, tak i prawo rzymskie dawało możliwość rozwiązywania związków małżeńskich. Warunki uzyskania rozwodu bardzo różniły się przed
i po nastaniu ery chrześcijańskiej.
Kościół chrześcijański zarówno w czasie prześladowań, jak i pokoju oraz przymierza z cesarstwem rzymskim, przyjął prawo rzymskie za normę regulującą kwestie dotyczące małżeństwa. Nawet po uzyskaniu przez chrześcijaństwo statusu panującej religii państwowej, starożytne definicje małżeństwa jako „kontraktu”były
ciągle respektowane w prawach państwowych, a także w kościelnym Nomokanonie
w czternastu rozdziałach. Potwierdzenie tego stanowi również słowiańska wersja Nomokanonu, znana jako Kormczaja Kniga 3 , która była podstawą prawa kanonicznego
w krajach słowiańskich aż do początku dziewiętnastego wieku. Zgodność z pojęciami
i terminologią rzymską można znaleźć też w pismach wczesnych Ojców Kościoła.
Atenagoras, pisarz z drugiego wieku, w swej Apologii do cesarza Marka Aureliusza
(Rozdział 33) powiedział: „Każdy z nas uważa za swoją kobietę poślubioną zgodnie
z twoimi prawami”. Św. Jan Chryzostom (zm. 404) powołuje się bezpośrednio na
„prawo cywilne”, określając małżeństwo jako „nic innego jak bliskość czy pokrewieństwo”(Homilia 56 o Księdze Rodzaju).
Liczbę patrystycznych cytatów na ten temat można mnożyć bez końca. Nie oznacza to jednak, że Kościół był obojętny na zagadnienie małżeństwa lub też nie miał
określonego punktu widzenia i po prostu zaadoptował rozpowszechnione rzymskie
pojęcie małżeństwa jako kontraktu. Kolejne rozdziały ukażą, że miało miejsce coś
całkowicie przeciwnego. Kościół chrześcijański bowiem, w całej swej historii, nie
ukazał nigdy w sposób bardziej oczywisty, iż przyniósł światu nową oraz wyjątkową
rzeczywistość i obecność Boga. Cytowane powyżej teksty z Nowego Testamentu ukazują, że ta nowa rzeczywistość jest również zawarta w całkowicie nowym podejściu do
małżeństwa, w porównaniu z koncepcjami judaistycznymi czy rzymskimi. Ta nowa
rzeczywistość nie była pierwotnie wyrażona w żadnym szczególnym czy niezależnym
rytuale zawierania związku małżeńskiego, a jej istota nie polegała na obalaniu praw
ustanowionych przez świeckie społeczeństwo. Chrześcijanie doceniali wartość rzymskiego porządku. Dowartościowywali również postęp w niektórych aspektach prawa
3

Nie należy jej mylić z greckim dziełem, o tym samym tytule (Pedalion), będącej kanoniczną
kompilacją z osiemnastego wieku.
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rzymskiego, szczególnie w odniesieniu do relacji międzyludzkich. Pomimo takiej akceptacji, nigdy nie zapominali wyjątkowości i całkowitej nowości doświadczenia oraz
zobowiązań, jakie wzięli na siebie poprzez chrzest i Eucharystię. Różnice wiązały się
nie z określoną ceremonią zawierania związku małżeńskiego, lecz świadomością osób
je zawierających. Jeśli strony wyznawały chrześcijaństwo, ich małżeństwo było małżeństwem chrześcijańskim, pociągającym za sobą chrześcijańską odpowiedzialność
i chrześcijańskie doświadczenie. Małżeństwo było dla nich sakramentem, a nie zwyczajną umową prawną.
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5

Małżeństwo jako sakrament

„Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła”(Ef 5, 32). W rozdziale piątym Listu do Efezjan znajdujemy odmienne znaczenie małżeństwa chrześcijańskiego, tzn. mam na uwadze ten element, który nie może zostać zredukowany
ani do judaistycznego utylitaryzmu, ani do rzymskiego legalizmu — możliwość dana
mężowi i żonie, by przemieniali swoje „tak”w rzeczywistość Królestwa oraz związaną
z tym odpowiedzialność.
Każdy człowiek należy do ziemskiej społeczności, jest obywatelem swego państwa
i członkiem swej rodziny. Musi zaspokajać potrzeby związane z materialną egzystencją oraz wypełniać swe społeczne obowiązki. Ewangelia nie przeczy odpowiedzialności człowieka za świat i społeczeństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo nigdy nie nawoływało do wyrzeczenia się świata. Nawet mnisi służyli w sposób szczególny światu,
odrzucając nie jego istnienie i doniosłość, lecz dążenie do panowania nad człowiekiem
i ograniczenia jego wolności. Powołanie człowieka — dążenie do urzeczywistniania
„obrazu i podobieństwa Bożego-– jest przede wszystkim nieograniczonym, „boskim”,
wolnym wykorzystaniem twórczych zdolności, tęsknoty za najwyższym Dobrem, za
najdoskonalszą formą Piękna, za prawdziwą Miłością, za możliwością rzeczywistego
doświadczenia tej Dobroci, tego Piękna, tej Miłości, gdyż sam Bóg jest Dobrocią,
Pięknem i Miłością i to On właśnie miłuje człowieka. Do Boga człowiek może się
zwrócić, może usłyszeć Jego głos i doświadczyć Jego miłości. Dla chrześcijanina Bóg
nie jest ideą do zrozumienia, ale osobą z którą ma się spotkać: „Ja jestem w Ojcu
moim i wy we mnie, a Ja w was”(J 14,20). W Bogu człowiek odkrywa swoje własne człowieczeństwo, ponieważ został stworzony na „obraz Boży”. Chrystus, będąc
prawdziwie Bogiem, objawił również prawdziwe człowieczeństwo, nie pomimo swej
boskości, ale właśnie dlatego, że był prawdziwym Bogiem: w Nim ukazuje się boskość
jako prawdziwa norma człowieczeństwa.
Kiedy człowiek zostaje ochrzczony, a następnie staje się „ jednym ciałemź Chrystusem w Eucharystii, to rzeczywiście staje się bardziej sobą, odkrywa prawdziwą
wspólnotę z Bogiem i bliźnimi oraz podejmuje w sposób odpowiedzialny swoje zadania w świecie z całym, danym przez Boga i nieograniczonym zapałem do tworzenia,
służby i miłości.
Jeśli św. Paweł nazywa małżeństwo „misterium”(bądź „sakramentem”: słowo
greckie jest to samo), to chce powiedzieć, że człowiek w małżeństwie nie tylko zaspokaja potrzeby wynikające z ziemskiej, świeckiej egzystencji, lecz również urzeczywistnia coś z bardzo ważnego celu, tzn. wkracza w Królestwo życia wiecznego.
ˇyjąc w świecie, człowiek wykorzystuje różnorodne dary i możliwości materialne,
intelektualne, emocjonalne, lecz jego egzystencja ograniczona jest czasem. Zatem
„narodzić się z wody i Ducha-– to wejść do Królestwa życia wiecznego, gdyż dzięki
zmartwychwstaniu Chrystusa, Królestwo zostało już otwarte i można go doświadczać
oraz w nim uczestniczyć. Nazywając małżeństwo „misterium”, św. Paweł zapewnia,
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że ma ono również miejsce w wiecznym Królestwie. Mąż staje się jedną istotą, jednym
„ciałemźe swą żoną, tak jak Syn Boży przestał być jedynie sobą, tj. Bogiem i stał się
również człowiekiem, aby wspólnota Jego ludu mogła także stać się Jego Ciałem.
To dlatego w Ewangeliach tak często porównuje się Królestwo Boże do uroczystości
zaślubin, którymi z kolei wypełniają się wizje prorockie Starego Testamentu: zaślubiny pomiędzy Bogiem a Izraelem — ludem wybranym. Również właśnie dlatego
prawdziwe chrześcijańskie małżeństwo może być wyjątkowe, jednakże nie na mocy
pewnego abstrakcyjnego prawa czy nakazu etycznego, ale ze względu na to, że jest
misterium Królestwa Bożego i wprowadza człowieka w wieczną radość i wieczną
miłość.
Małżeństwo chrześcijańskie, rozumiane jako misterium bądź sakrament, z pewnością popada w konflikt z praktyczną, doświadczalną rzeczywistością „upadłejłudzkości. Wydaje się być nieosiągalnym ideałem, podobnie jak sama Ewangelia. Jednakże
istnieje zasadnicza różnica pomiędzy „sakramentema, „ideałem”. Sakrament nie jest
urojoną abstrakcją. Jest doświadczeniem, w które człowiek nie angażuje się sam, lecz
działa we wspólnocie z Bogiem. Poprzez sakrament człowiek uczestniczy w wyższej
rzeczywistości Ducha, jednakże bez utraty swego człowieczeństwa. Co więcej — jak
już wspominaliśmy — staje się bardziej autentycznym człowiekiem oraz wypełnia
swe pierwotne przeznaczenie. Sakrament jest „przejściem”do prawdziwego życia, jest
drogą do zbawienia człowieka. Stanowi otwarte drzwi do prawdziwego, niezafałszowanego człowieczeństwa.
Z tego też powodu sakrament nie jest czymś magicznym. Duch Święty nie ogranicza ludzkiej wolności, lecz raczej wyzwala człowieka z ograniczeń grzeszności. W nowym życiu, to co niemożliwe staje się rzeczywiście możliwe, jeśli tylko człowiek
w sposób wolny przyjmuje dar Boga. Wszystko, co zostało wyżej powiedziane, odnosi się również do małżeństwa.
Błędy, nieporozumienia czy nawet świadomy bunt przeciwko Bogu, tj. grzech,
są możliwe tak długo, jak długo człowiek żyje w obecnie doświadczanej i widzialnej rzeczywistości „upadłego świata”. Kościół rozumie to bardzo dobrze i z tego
względu „misterium”Królestwa objawione w małżeństwie nie ogranicza się w praktyce prawosławnej do zbioru przepisów prawnych. Autentyczne zrozumienie i usprawiedliwiona wyrozumiałość wobec ludzkiej słabości są możliwe jedynie wtedy, gdy
uznana zostanie za absolutną normę — nowotestamentalna nauka o małżeństwie
jako sakramencie.

6

Małżeństwo i Eucharystia

Jeśli małżeństwo było pojmowane przez Kościół pierwszych wieków jako „sakramentantycypujący
radość Królestwa Bożego, to jak możemy wyjaśnić fakt, że ten
,
Kościół nie sprawował żadnej szczególnej ceremonii czy rytu zatwierdzania związku
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małżeńskiego? Co więcej, uznawał za normalne małżeństwo zawarte zgodnie z prawami świeckiego społeczeństwa. Kościół pierwotny nigdy nie próbował znieść tych
praw ani obalić społecznego porządku, który je ustanowił.
Odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest następująca: różnica pomiędzy niechrześcijańskim i chrześcijańskim małżeństwem polega na tym, iż pierwsze było pomiędzy dwojgiem pogan, natomiast drugie łączyło dwoje chrześcijan; nie chodziło
zatem o sposób zawarcia małżeństwa. Jedno z ustawicznych pouczeń św. Pawła
przypominało o tym, że Bóg nie mieszka w „zbudowanych przez człowieka świątyniachóraz, że „nasze ciała są świątynią Ducha Świętego”. Kiedy w małżeństwie
kobieta i mężczyzna stają się „ jednym ciałem”, a zarazem są członkami Ciała Chrystusa, to ich związek przypieczętowuje Duch Święty żyjący w każdym z nich.
Eucharystia właśnie czyni ich członkami Ciała Chrystusa.
Związek pomiędzy małżeństwem i Eucharystią jest widoczny już w opowieści
o weselu w Kanie (J 2, 1–11). Czytanie to zostało włączone do naszego współczesnego
rytu „ukoronowania”. Jest to jeden z licznych tekstów św. Jana, który wskazuje na
chrzest i Eucharystię:4 jak woda przemienia się w wino, tak grzeszne życie człowieka,
dzięki obecności Chrystusa, może być przemienione w nową rzeczywistość Królestwa.
Wczesnochrześcijańscy pisarze — ci sami zresztą, którzy w pełni uznawali ważność cywilnego małżeństwa od strony prawnej — twierdzili również, że to Eucharystia nadaje mu szczególnie chrześcijańskie znaczenie. Już Tertulian (II wiek) pisze,
iż małżeństwo „ jest ustalone przez Kościół, potwierdzone przez ofiarę (Eucharystii),
przypieczętowane błogosławieństwem i zapisane w niebie przez aniołów”(Do żony,
II, 8:6–9). Każda chrześcijańska para zamierzająca się pobrać dopełniała formalności
związanych z rejestracją cywilną ich małżeństwa, która nadawała temu związkowi
ważność w społeczeństwie świeckim. Natomiast, uczestnicząc wspólnie w stale celebrowanej niedzielnej Liturgii, w obecności całej wspólnoty Kościoła lokalnego otrzymywali błogosławieństwo biskupa. Właśnie wtedy ich cywilne „takńabierało również „mocy sakramentalnej”, stając się wartością wieczną, transcendującą ich ziemskie życie, ponieważ zostało „zapisane w niebie”, a nie tylko w „urzędzie”świeckim.
W Chrystusie małżeństwo stało się wieczną wspólnotą. Ten sam sposób postępowania wynika z listu słynnego biskupa i męczennika — św. Ignacego z Antiochii
(ok. 100 roku): „Zawierający związki małżeńskie muszą być zjednoczeni za zgodą
biskupa, tak by małżeństwo mogło być zgodne z zamysłem Pana, a nie ludzkiego
pragnienia (Do Polikarpa 5:2).
„Sakramentńie wyczerpuje się w zbiorze szczególnych, widzialnych gestów, wykonywanych przez godnego szafarza. Sam Kościół — będący mistyczną jednością Boga
ze swym ludem — jest „sakramentem”, Misterium zbawienia (por. szczególnie Ef 3).
W momencie, gdy człowiek zostaje włączony w tę jedność poprzez chrzest, wówczas
jest to rzeczywiście „sakrament”, gdyż Misterium zbawienia wiąże się z osobistym
4

Por. O. Cullmann, Early Christian Worship, Napierville Ill, 1956.
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zaangażowaniem człowieka. Ponadto, wszystkie pozostałe „sakramentyźnajdują swe
dopełnienie w Eucharystii, jak to czytamy u św. Mikołaja Kabazilasa, wielkiego
prawosławnego mistyka i teologa z XIV w. (ˇycie w Chrystusie, PG, 585B). Sama
Eucharystia jest świętem weselnym, o czym często wspomina się w Ewangeliach.
Św. Mikołaj Kabazilas pisze: „To jest wesele pełne chwały, w którym Oblubieniec
prowadzi Kościół jak Oblubienicę . . . kiedy stajemy się ciałem z jego ciała i kością
z jego kości”(ibid. 593D).
W Kościele pierwotnym udzielano chrztu podczas Boskiej Liturgii, podobnie jak
święceń diakonatu, kapłańskich i biskupich — co ma miejsce do dzisiaj. Początkowo również małżeństwo zawierano podczas Eucharystii. Tylko rozumienie chrześcijańskiego małżeństwa jako integralnej części Misterium, którego Eucharystia jest
„zwieńczeniem”, może wyjaśnić przepisy kanoniczne, skierowane przeciwko „małżeństwom mieszanymóraz małżeństwom zawieranym powtórnie, o czym jeszcze będzie
mowa. Małżeństwa takie nie mogą być w pełni sakramentalne. Pomimo że w świetle
prawa cywilnego, są one najzupełniej prawowite, nie mogą być włączone w Eucharystię.
Wiele zamieszania i nieporozumień związanych z naszą współczesną praktyką
prawosławną odnośnie do małżeństwa można by łatwo usunąć, pod warunkiem, że
przywrócona zostanie pierwotna więź pomiędzy małżeństwem i Eucharystią. Teoretycznie, prawosławna teologia sakramentalna — nawet w swej scholastycznej, „podręcznikowej”formie — zachowała tę więź, w przeciwieństwie do rzymskiego katolicyzmu, gdzie kapłan jest „szafarzem”małżeństwa.5 Średniowieczna teologia zachodnia
stworzyła wiele zamieszania, przejmując — co widać w wielu innych dziedzinach
— rzymski legalizm jako podstawę teologii sakramentalnej. Małżeństwo, rozumiane
jako kontrakt, zawierają ze sobą mąż i żona, i dlatego oni właśnie są „szafarzamiśakramentu, kapłan zaś uczestniczy w nim jedynie jako świadek. Jako kontrakt prawny,
małżeństwo zostaje rozwiązane wraz ze śmiercią jednego z partnerów, pozostaje jednak nierozerwalne, dopóty dopóki oboje żyją. Można powiedzieć, iż nierozerwalność
w swoim znaczeniu absolutnym jest głównym, jeśli nie jedynym, wkładem chrześcijaństwa do rzymskokatolickiej koncepcji małżeństwa. Małżeństwo, kończące się wraz
ze śmiercią a zawiązane ludzką decyzją, w przeważającej opinii Zachodu, jest jedynie
ziemską sprawą, dotyczącą „ciałańiegodnego wejścia do Królestwa Bożego. Można się
zastanawiać, czy tak rozumiane małżeństwo należy nazywać sakramentem. Przyjmując, że kapłan jest szafarzem małżeństwa, podobnie jak jest on szafarzem Eucharystii, Kościół prawosławny implicité łączy małżeństwo z wiecznym Misterium,
gdzie nie istnieją granice pomiędzy niebem a ziemią, gdzie również ludzka decyzja
i działanie osiągają wieczny wymiar.
5

P. Trembelas, Dogmatique de l’Eglise Catholique, III, Chevetogne 1968, 364; T. Stylianopoulos, „Towards a Theology of Marriage in the Orthodox Church”, 249–283; R. Stephanopoulos,
„Marriage and Family in Ecumenical Perspective”, 21–34.
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Trzeba jednak przyznać, iż Kościół rzymskokatolicki zachował starożytną tradycję chrześcijańską z jej liturgicznym porządkiem. Małżeństwo pomiędzy dwojgiem
rzymskich katolików zawierane jest w połączeniu z Mszą świętą. Nie praktykuje
się tego w przypadku zawierania małżeństw mieszanych. Przywrócenie takiego porządku w Kościele prawosławnym z pewnością lepiej pasowałoby do prawosławnej
teologii małżeństwa niż do prawnych koncepcji, które zdominowały rzymski katolicyzm, w czasach gdy teologia rzymskokatolicka przestała uznawać swą własną,
tradycyjną liturgię jako źródło teologii!
W pewnych wyjątkowych sytuacjach, Kościół prawosławny zmuszony jest zająć
pozycję, która była jego udziałem w pierwszych wiekach. Na przykład w Związku
Sowieckim, gdzie kościelna celebracja „ukoronowania”jest często niemożliwa do przeprowadzenia ze względu na prześladowanie religii przez państwo, ale możliwe jest
anonimowe przyjęcie Eucharystii, bez wzbudzenia zainteresowania władz. W tej sytuacji, Kościół może tolerować — i faktycznie to czyni — zawieranie małżeństw
chrześcijańskich, nawet bez formalnej kościelnej ceremonii. Taka tolerancja jest uzasadniona ze względu na okoliczności. Oczywiście, byłoby to całkowicie nie do przyjęcia, gdyby Kościół miał możliwość celebrowania uroczystego obrzędu ukoronowania.
W każdym razie przystąpienie do Eucharystii zawsze uzależniane jest od przekonania Kościoła, iż związek danej pary jest nie tylko ważnie zawarty, ale również,
że dana para zamierza żyć w zgodzie z Ewangelią. Ta sama logika ma zastosowanie także w przypadku nieprawosławnej pary, która przystępuje do Kościoła. Jeżeli
jest to konieczne, to chrzci się takie pary, bądź tylko bierzmuje, a czasem wystarcza wyznanie wiary prawosławnej, ale nie udziela się powtórnie małżeństwa, gdyż
uczestnictwo w Eucharystii zakłada, że Kościół błogosławi tej parze jako mężowi
i żonie.6 Praktyka „powtórnego udzielania ślubu”takim parom może zaistnieć jedynie w przypadku całkowitego niezrozumienia prawosławnej nauki o małżeństwie.

7

Ślub jako oddzielny obrzęd

Kościół aż do dziewiątego wieku nie znał żadnego obrzędu zawarcia małżeństwa,
który byłby celebrowany poza Liturgią eucharystyczną.7 Zazwyczaj po zawarciu
małżeństwa cywilnego chrześcijańska para brała udział w Eucharystii i przyjęcie Komunii św. było — według Tertuliana — pieczęcią małżeństw, nakładającą wszystkie
obowiązki chrześcijańskie, o których mówiliśmy wcześniej.
Jednakże od IV w., pisarze chrześcijańskiego Wschodu wspominają o szczególnie
6

Por. J. Kotsonis, He kanonikè ápopsis perı̀ tês epikoinonías metà tôn heterodókson, Athens
1957, 216 oraz decyzje Rosyjskiego świętego Synodu cytowanych przez P. I. Nieczajewa, Prakticzeskoje rukowodstwo dla swiaszczennosłużitielej, St. Petersburg 1907, 263–264.
7
Por. A. Zawialow, Brak, [w:] Prawosławnaja Bogosłowskaja Encykłopedia, A. P. śopuchin (red.),
vol. II, Pietrograd 1903, 1029–1030, 1034.
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uroczystym celebrowaniu sakramentu. Chodzi o „ukoronowanie”, które było dokonywane podczas Liturgii eucharystycznej. Według św. Jana Chryzostoma, korony symbolizują zwycięstwo nad „namiętnościami”, gdyż małżeństwo chrześcijańskie — sakrament
wieczności — nie jest zawierane „według ciała”. Z listu św. Teodora Studyty (zm.
826) dowiadujemy się, że ukoronowaniu towarzyszyła krótka modlitwa odmawiana
„przed całym ludemńa niedzielnej Liturgii przez biskupa bądź kapłana. Tekst tej
modlitwy podany przez św. Teodora jest następujący: „Ty sam, o Mistrzu, wyciągnij swą rękę ze swego świętego przybytku i zjednocz twego sługę i twą służebnicę.
Obdarz tych, których jednoczysz harmonią umysłów, ukoronuj ich, by stali się jednym ciałem. Uczyń ich małżeństwo czcigodnym; spraw, by ich łoże było nieskalane;
daj, by ich wspólne życie było bez skazy”(List I, 22. PG 99, 973). Księgi liturgiczne
tego samego okresu (np. słynny Codex Barberini) zawierają wiele krótkich modlitw,
podobnych do cytowanej przez św. Teodora. Były one przeznaczone do czytania
w czasie Liturgii.8
Pojawienie się krótkiego obrzędu ukoronowania nie oznacza jednak, iż stał się on
natychmiast wymogiem dla wszystkich chrześcijan zawierających związek małżeński.
Epanagoge — dobrze znany zbiór praw, opisujący szczegółowo relacje pomiędzy
Kościołem i państwem, którego autorem jest najprawdopodobniej wielki patriarcha
Focjusz (857–867, 877–886) — proponuje chrześcijanom trzy alternatywy zawarcia
związku małżeńskiego. „Małżeństwo-– pisze Focjusz — „ jest przymierzem pomiędzy
mężem i żoną, związek ów jest na całe życie; dokonuje się przez błogosławieństwo
bądź ukoronowanie, bądź wyrażenie zgody”(XVI, 1). Od szóstego do dziewiątego
wieku cesarskie prawodawstwo skłaniało się do nadawania Kościołowi coraz większej
kontroli nad małżeństwem (patrz np. nowela 64 Justyniana), ale nigdy nie uczyniło
z „ukoronowaniaóbowiązku prawnego.
Decydujący krok w tym kierunku uczyniono na początku dziesiątego wieku, gdyż
wtedy to właśnie odłączono obrzęd ukoronowania od Eucharystii. Co spowodowało
tę zmianę, która całkowicie zmodyfikowała, jeśli nie znaczenie małżeństwa, to co
najmniej jego rozumienie u zdecydowanej większości wierzących?
Odpowiedź można łatwo znaleźć w cesarskim dekrecie, który narzucił tę zmianę.
W noweli 89 (nowela: „nowe prawo”) bizantyjski cesarz Leon VI (zm. 912) najpierw
wyraża żal, że w poprzednim cesarskim prawodawstwie dwa akty prawne dotyczące
adopcji dziecka i małżeństwa były traktowane jako wyłącznie państwowe formalności. Następnie stwierdza, iż obydwa te akty, o ile dotyczą wolnych obywateli, a nie
niewolników — będą od tej pory sankcjonowane poprzez ceremonię kościelną. Małżeństwo, którego nie pobłogosławi Kościół, „nie będzie uważane za małżeństwo”, ale
za nieprawny konkubinat.9
8
9

Zob. Goar, Euchologion, repr. Graz 1960, 321–322.
A. Dain, Les Novelles de Leon VI, Paris 1944, 294–297 (grecki tekst i francuski przekład).

23

Kilka spraw w tym tekście zasługuje na uwagę — np. paralela pomiędzy aktem
małżeństwa i adopcją dzieci;10 fakt, że nowe prawo nie obejmowało niewolników.
Najważniejszą jednak konsekwencją powyższego dekretu jest nałożenie na Kościół
odpowiedzialności za nadawanie prawnego statusu małżeństwu. Pomimo bardzo bliskiego związku pomiędzy Kościołem i Państwem, który istniał w ciągu dziewiątego
wieku we wszystkich krajach chrześcijańskich, taka odpowiedzialność dla Kościoła
była czymś całkowicie niezwykłym. Zmiana była rzeczywiście uderzająca. Przed Leonem VI obywatel mógł zawrzeć małżeństwo, które nie uzyskało aprobaty Kościoła
(drugie czy trzecie małżeństwo, małżeństwo mieszane) i było to całkowicie zgodne
z prawem. Jeśli był chrześcijaninem, takie jego działanie pociągało za sobą okres pokuty i ekskomunikę (jak to zobaczymy poniżej), ale nie naruszało prawa. Po Leonie
VI Kościół mógł określać status prawny wszystkich małżeństw, nawet tych, które
były sprzeczne z normami chrześcijańskimi. Oczywiście nowa sytuacja w zasadzie
dawała Kościołowi zwierzchność nad moralnością obywateli. W praktyce, pomimo
że nie wszyscy obywatele byli święci, to jednak Kościół był zobowiązany nie tylko
błogosławić małżeństwa, których nie aprobował, ale nawet „rozwiązywać”je (tzn.
udzielać „rozwodów”). Rozróżnienie pomiędzy tym co „świeckiea, tym co „święte”,
pomiędzy upadłym społeczeństwem ludzkim a Królestwem Bożym oraz pomiędzy
małżeństwem jako kontraktem a małżeństwem jako sakramentem, było częściowo
zatarte.
Kościół musiał płacić wysoką cenę za przyjęcie nowej pozycji społecznej. Zmuszony był „zsekularyzowaćśwe podejście pastoralne do małżeństwa i praktycznie
zrezygnować z dyscypliny pokutnej. Na przykład, czy możliwe było cofnięcie błogosławieństwa Kościoła wdowcowi powtórnie ożenionemu, jeśli pociągało to za sobą
pozbawienie go praw cywilnych na okres jednego bądź dwóch lat? Z chwilą, gdy
sakrament małżeństwa — przyjmowany w Kościele — stał się prawnie obowiązujący, wszelkiego rodzaju kompromisy były nie do uniknięcia. Jednocześnie idea małżeństwa jako wyjątkowej i wiecznej więzi — odzwierciedlająca jedność Chrystusa
z Kościołem — została zatarta w pastoralnej praktyce Kościoła i świadomości wierzących. Sam cesarz Leon VI, autor noweli, wymusił w 906 roku kościelną aprobatę
dla swego czwartego małżeństwa z Zoe Karbonopsina.
Jedyny kompromis, na który Kościół nie mógł wyrazić zgody, dotyczył pomniejszenia świętości Eucharystii: nie mógł pozwolić na udzielenie Komunii św. nieprawosławnemu czy parze zawierającej powtórne małżeństwo. Z tych też względów musiał
się rozwinąć obrzęd zawierania małżeństwa poza Eucharystią. Taka zmiana stała
się bardziej do przyjęcia ze względu na fakt, że utracono oczywisty związek pomiędzy małżeństwem kościelnym i Eucharystią z chwilą, gdy chrześcijańskie małżeństwo
stało się wymogiem prawnym.
Jednakże nawet nowela Leona VI nie zdołała całkowicie wykluczyć możliwo10

Czy nie byłoby wskazane, nawet współcześnie, nadać adopcji religijne znaczenie?
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ści zawarcia małżeństwa sakramentalnego w czasie Eucharystii, bez oddzielnego —
często kosztownego — „ukoronowania”. Chodzi tu o szczególną grupę członków Kościoła: niewolników. Stanowili oni ponad połowę ludności cesarstwa i nie byli objęci
nowym prawem. Rozbieżność pomiędzy prawem małżeńskim dla niewolników i wolnych obywateli zniósł cesarz Aleksy I Komnen (1081–1118), który w wydanej przez
siebie następnej noweli, określił „ukoronowanie”jako prawny obowiązek również dla
niewolników.
Pomimo ustanowienia rytu „ukoronowaniaóddzielnego od Eucharystii, Kościół
nie zapomniał o pierwotnym i podstawowym związku pomiędzy małżeństwem i Eucharystią. Widać to jasno w cytowanym poniżej (Dodatek IV) tekście św. Symeona
z Tesaloniki. Starożytne formy obrzędu zawierają także Komunię św. pary nowożeńców — jedna z rubryk stwierdza: „Jeśli są godni”wraz z przyjęciem Sakramentu.
Komunię poprzedzało wezwanie kapłana: „Przenajświętsze Dary dla świętych!”, któremu towarzyszył hymn komunijny: „Przyjmę Kielich Pański”.11 Obrzęd zawarcia
małżeństwa z przechowywanych świętych Darów, był praktykowany w Kościele aż
do piętnastego stulecia. Znajdujemy go w greckich manuskryptach ksiąg liturgicznych z trzynastego wieku oraz w liturgicznych księgach słowiańskich do piętnastego
wieku.12 W przypadkach, gdzie pary małżeńskie nie były „godne-– tzn. gdy małżeństwo nie było zawierane w zgodzie z normami kościelnymi — wówczas nie przystępowały do Komunii św., a ich udziałem był jedynie kielich wina pobłogosławionego
przez kapłana. Praktyka ta podobna do rozdawania pobłogosławionego chleba czyli
antidoronu przy końcu Boskiej Liturgii, dla tych, którzy nie są godni, aby przyjąć
Komunię św. — stała się powszechna i trwa aż do dziś. Nawet nasz współczesny
obrzęd zachował szereg cech świadczących o ich pierwotnym związku z Eucharystią.
Tak samo jak Boska Liturgia, rozpoczyna się on wezwaniem: „Błogosławione jest
Królestwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, a uczestnictwo w kielichu pobłogosławionego wina jest poprzedzone śpiewem Modlitwy Pańskiej, tak jak się to dzieje
w Liturgii eucharystycznej.
W swej kanonicznej i pastoralnej tradycji Kościół także pamiętał o tym, że
Eucharystia jest prawdziwą „pieczęcią”małżeństwa. Małżeństwa zawierane przed
chrztem, tzn. bez związku z Eucharystią, nie mają znaczenia sakramentalnego.13
Nowo ochrzczony chrześcijanin może zawrzeć drugie małżeństwo z chrześcijanką,
11

Por. euchologion z dziesiątego wieku znaleziony w bibliotece na Górze Synaj; tekst w dziele
A. A. Dmitriejewski, Opisanie Liturgiczeskich Rukopisii, vol. II, Euchologia, Kiew 1901, 31. W greckich kościołach jest praktykowane do dziś śpiewanie hymnu komunijnego w momencie przyjmowania
wspólnego kielicha.
12
A. Katanski, Wo storonu istorii braka, [w:] Christianskoje Cztienije, St. Petersburg 1890, vol. I,
112,116.
13
Przeciwna opinia wyrażona przez S. W. Troickiego w, wartościowej pod innymi względami,
książce Christianskaja Fiłosofia Braka, nie ma wystarczających podstaw teologicznych i kanonicznych.
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a następnie być uznanym za kandydata do święceń kapłańskich, tak samo jak gdyby
był żonaty tylko jeden raz (Kanon apostolski XVII). Z drugiej strony, jak to widzieliśmy powyżej, niechrześcijańskiej parze przyjętej do Kościoła poprzez chrzest,
bierzmowanie i Komunię św., nie udziela się powtórnie ślubu, gdyż ich wspólne
przyjęcie Eucharystii jest chrześcijańskim dopełnieniem „naturalnego”małżeństwa
zawartego poza Kościołem.
W naszych czasach związek pomiędzy małżeństwem i Eucharystią musi — oraz
w łatwy sposób może — zostać ponownie przywrócony. Czy istnieje lepszy sposób,
aby Kościół ukazał swoim dzieciom prawdziwe sakramentalne znaczenie aktu przez
nich dopełnianego?

8

Współczesny obrzęd zaręczyn

Nowe odpowiedzialne zadanie nałożone na Kościół przez ustawy prawne cesarzy:
Leona VI i Aleksego I, które nadawały formalną prawomocność wszystkim małżeństwom — wymagało przyjęcia nowych form liturgicznych. Z jednej strony te nowe
formy (celebracji zaślubin) były oddzielone od Eucharystii, a z drugiej miały odzwierciedlać wieczne i niezmienne nauczanie Kościoła na temat znaczenia małżeństwa. Prawosławne Bizancjum posiadające wyjątkową umiejętność interpretowania
Pisma Świętego, wiążące małżeństwo z centralnym misterium Chrystusa, używające
znaków i symboli do wyrażenia treści chrześcijańskiej wiary, wytworzyło w dziesiątym i jedenastym wieku dwa obrzędy: zaręczyn i ukoronowania, praktykowane przez
dzisiejsze prawosławie.
Współcześnie obrzęd zaręczyn na ogół bezpośrednio poprzedza ukoronowanie.
Jest on celebrowany w przedsionku (narteksie) cerkwi, kończy się uroczystą procesją zaręczonej pary w kierunku centrum cerkwi, gdzie następuje obrzęd ukoronowania. Znamienne jest to, że Kościół rozdziela te dwa nabożeństwa. Mogą być
one celebrowane oddzielnie. Każde z nich odnosi się do innego aspektu małżeństwa.
Nabożeństwo zaręczyn jest nową formą małżeńskiego kontraktu pomiędzy panem
młodym i panną młodą, ślubującymi wzajemnie wierność. Pierwotnie była to ceremonia świecka. Kościół przyjmując za nią odpowiedzialność nie zniósł prawnych
i moralnych obowiązków nałożonych przez prawo Starego Testamentu, prawo rzymskie, które są stale zachowywane we współczesnym społeczeństwie. Kościół nadał
im nowe biblijne i duchowe znaczenie.
Po początkowej Wielkiej Litanii, w skład której wchodzą specjalne prośby za
nowożeńców, następują dwie krótkie modlitwy, wymiana obrączek, a całość kończy dłuższa modlitwa. Współcześnie dla mężczyzny i kobiety niełatwo jest uchwycić
prawdziwe znaczenie i doniosłość wydarzeń biblijnych, przedstawianych w tekstach
tych modlitw. Jednakże nawet powierzchowna znajomość Biblii, interpretowanej
w świetle Chrystusa, bezpośrednio prowadzi do uchwycenia wyjątkowo spójnego
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i jednoznacznego obrazu.
Jak zauważyliśmy w rozdziale III, obrazy użyte w Nowym Testamencie do opisania Królestwa Bożego ukazują Chrystusa jako Oblubieńca zbawionej ludzkości, a jego
przyjście jako święto weselne. Ludzkość uwolniona od duchowej jałowości i zjednoczona z Chrystusem osiąga płodność Ducha Świętego. Staje się „Kościołem Bożym”,
którego dzieci rodzą się nie do śmierci, ale do życia i nieśmiertelności. Misterium małżeństwa umożliwia podobny życiodajny związek na płaszczyźnie ludzkiej, w miłości
pomiędzy mężczyzną a kobietą.
Dwie krótkie modlitwy — prawdopodobnie najbardziej starożytne z nabożeństwa
zaręczyn, wiążą małżeństwo ze zbawczym dziełem Chrystusa, który odnawia jedność
pomiędzy Bogiem i upadłą ludzkością poprzez „poślubieniełudzkiej natury. Teksty
przywołują starotestamentalny przykład małżeństwa pomiędzy Izaakiem, dziedzicem Abrahama i Rebeką — panną młodą z odległej Mezopotanii:
Boże wieczny, który prowadzisz do jedności tych, którzy są Ci poddani
i nakładasz na nich nierozerwalną więź miłości, który pobłogosławiłeś
Izaaka i Rebekę oraz uczyniłeś ich dziedzicami Twej obietnicy, Ty sam
również pobłogosław te sługi Twoje, 4em i 4em , prowadząc ich do wszelkich dobrych czynów . . . .
Panie Boże nasz, który spośród narodów pogańskich poślubiłeś Kościół
jako czystą Oblubienicę: pobłogosław te zaręczyny oraz zjednocz i zachowaj Twoje sługi w pokoju i jednomyślności . . .
Opowieść o zaręczynach Izaaka i Rebeki (Rdz 24), będąca jedną z najpiękniejszych opowieści zamieszczonych w Księdze Rodzaju — znowu pojawia się na początku końcowej i dłuższej modlitwy, która następuje po wymianie obrączek:
Panie Boże nasz towarzyszący słudze patriarchy Abrahama do Mezopotamii, posłanemu w celu znalezienia żony dla jego pana Izaaka, którą przez
posługę czerpania wody wskazałeś mu, aby zaręczył się z Rebeką: Sam też
pobłogosław zaręczyny sług Twoich . . .
Rebeka, córka brata Abrahama — Nahora (Rdz 22, 22), była bliską krewną Izaaka. Misja sługi Eliezera znalezienia żony Izaakowi była motywowana pragnieniem
Abrahama, by Izaak nie poślubił żadnej z kobiet Kaananu (Rdz 24, 3). Posłano więc
po Rebekę do odległego kraju, w którym Abraham żył kiedyś jako nomada pośród
Aramejczyków.
Z tego też względu Ojcowie Kościoła upatrywali w zaręczynach Izaaka i Rebeki
typ powołania pogan do Chrystusa. Ojcowie widzieli również figurę chrztu w fakcie,
iż sługa Eliezar rozpoznał Rebekę podczas czerpania wody ze studni (Rdz 24, 14):
tak samo chrzest przez użycie wody jedna ludzkość z Bogiem. Każda chrześcijańska
dusza jest zaślubiona Chrystusowi przez zrodzenie ze źródła chrzcielnego.
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Taką właśnie interpretację tej opowieści zawierają modlitwy zaręczyn. One również mówią o „ jedności”„rozłączonychćzęści stworzenia, „powołaniu”Kościoła spośród pogan oraz odwołują się do faktu, że Rebeka została wybrana na żonę dla
Izaaka podczas czerpania wody ze studni. To wybranie Rebeki było jedynie początkiem jej życia z Izaakiem, tak jak chrzest jest jedynie początkiem życia chrześcijańskiego. Modlitwa zaręczyn inauguruje wspólne życie, które ma się dopiero rozpocząć, tak jak misja apostolska wobec pogan rozpoczyna długą historię Kościoła
Chrystusa. Ostateczny cel zawsze jednak pozostaje ten sam: odnowienie utraconej
jedności z Bogiem, powtórna integracja ludzkiego życia aż do autentycznej pełni.
Takie jest zarazem znaczenie chrześcijańskich zaręczyn.
Jednak ponowna integracja ludzkości poprzez miłość nie zdoła oprzeć się mocom podziału i grzechu bez zawierzenia Bogu i Jego obietnicy. Temat zawierzenia
dominuje w nabożeństwie zaręczyn i widoczny jest również w symbolice obrączek.
Według powszechnie przyjętej interpretacji wymiana obrączek jest po prostu ślubowaniem wzajemnej wierności. Świeckie społeczeństwo powszechnie przyjęło ten
zwyczaj. Warto odnotować, iż żadne z czterech biblijnych odniesień znajdujących
się w „modlitwie nad obrączkamińie interpretuje tego rytu w tak ograniczony i tylko
ludzki sposób. We wszystkich biblijnych wzmiankach obrączka jest znakiem Bożej
gwarancji dla człowieka (nie koniecznie w związku z małżeństwem): Józef otrzymał
pierścień od faraona Egiptu jako znak nowej władzy (Rdz 41, 42); król Babilonu
opieczętował swym pierścieniem jaskinię lwów, do której wtrącono Daniela jako
gwarancję jego wierności wobec cierpiącego proroka, wierności której Bóg dochował ratując Daniela od lwów (Dn 6, 17); Tamar przed oddaniem się Judzie prosiła
o jego pierścień jako gwarancję bezpieczeństwa na dzień, gdy będzie sądzona przez
samego Judę i ten pierścień miał ustrzec ją od kary za nierząd (Rdz 38, 18); a w
przypowieści o synu marnotrawnym, pierścień jest znakiem ponownej przychylności
Ojca dla swego utraconego syna (śk 15, 22).
Do tych czterech przykładów dotyczących pierścieni, dodano w modlitwie symbolikę prawej ręki : Prawa ręka Mojżesza była właściwie Bożą ręką, która sprawiła, że
wody Morza Czerwonego zalały Egipcjan (Wj 15, 26) i jest ona mocą Bożą „utwierdzającą”fundamenty ziemi.
Zatem czy zaręczyny są jedynie prawną zgodą pomiędzy dwoma stronami? Czy
jedna z nich może je zerwać? Odpowiedź brzmi: „nie”, o ile Kościół Boży jest powołany na świadka tego kontraktu. W przypadku, gdy Sam Bóg udziela gwarancji
przez swe błogosławieństwo i pomoc, to dla chrześcijan wzajemna niewierność jest
zdradą Boga i odrzuceniem Jego obietnicy obdarzenia ich nowym pełnym życiem.
W opinii Kościoła nabożeństwo zaręczyn jest kontraktem małżeńskim. Angażuje
ono nie tylko parę narzeczonych, ale i samego Boga. Z tego też powodu kanon 98
Szóstego Soboru Ekumenicznego zastrzega:
Ten kto ma stosunek seksualny z kobietą zaręczoną z innym mężczyzną,
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który pozostaje przy życiu, podlega karze za cudzołóstwo.
Bizantyjscy kanoniści w interpretacji tego kanonu podkreślali fakt, iż zaręczyny
i małżeństwo są tożsame pod względem prawnym. Jeden z nich, Teodor Balsamon,
odwołuje się nawet do przykładu św. Józefa i Dziewicy Maryi, którzy byli jedynie narzeczonymi: pomimo to Anioł nazwał Marię „żoną”Józefa (Mt 1,20). Takie
podejście wyjaśnia, dlaczego Kościół podejmując postępowanie w sprawie rozwodu
zajmował się parami, które nie były jeszcze „poślubione”, lecz jedynie zaręczone.
Nowela cesarza Aleksego I Komnena (1081–1118), która — jak to już zobaczyliśmy
— poszerzyła kompetencje Kościoła, stanowiła, iż zaręczyny można zerwać jedynie
przez formalny rozwód.
Tak więc zaręczyny uroczyście celebrowane w Kościele są czymś więcej niż zwykłymi „zaręczynami”. Wyrażają bowiem rzeczywistą więź małżeńską, której brakuje
jedynie sakramentalnego dopełnienia. Właśnie dlatego celebruje się je tuż przed nabożeństwem ukoronowania.

9

Ukoronowanie

W uroczystej procesji prowadzonej przez kapłana, pan młody i panna młoda przechodzą na środek Kościoła, witani śpiewem Psalmu 128 (127). Każdemu wersowi
tego psalmu towarzyszy refren: „Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie”.
Szczęśliwy każdy, kto się boi Pana, który chodzi jego drogami!
Owoc pracy rąk swoich pożywać będziesz;
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
ˇona twoja jako płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu;
synowie twoi jak sadzonki oliwne dookoła twojego domu.
Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana.
Niech cię Pan błogosławi z Syjonu!
Oglądaj pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni swego życia!
Oglądaj dzieci twoich synów!
Pokój nad Izraelem!
Powyższy psalm wchodził już w skład liturgii starotestamentalnej świątyni w Jerozolimie. Był to jeden z „psalmów stopni”, śpiewany na schodach świątyni, gdy
lewici wchodzili do sanktuarium w uroczyste dni świąteczne. Psalm ten wysławia
radość życia rodzinnego, powodzenie i pokój, które otrzymuje człowiek jako najwyższą formę Bożego błogosławieństwa.
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Psalmy używane w Kościele Nowego Testamentu uzyskują również nowe znaczenie: „Syjon”jest „świątynią Ciała Chrystusa”(J 2, 2); „Jerozolima”jest wiecznym
miastem „zstępującym z nieba od Boga”(Ap 20,10); „Izrael”jest nowym ludem Bożym zjednoczonym w Kościele. Dlatego też procesja przed ukoronowaniem oznacza
wejście do Królestwa Chrystusa: umowa małżeńska zawarta poprzez nabożeństwo
zaręczyn przemienia się w wieczną wspólnotę; ludzka miłość uzyska całkowicie nowy
wymiar poprzez utożsamienie z miłością Chrystusa do swego Kościoła. Nabożeństwo
ukoronowania rozpoczyna się od uroczystej proklamacji kapłana: „Błogosławione
jest Królestwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Bezpośrednio po procesji, w słowiańskim wydaniu Euchologionu (księga liturgiczna) nakazuje się, aby kapłan zapytał pana młodego i pannę młodą:
Czy masz, 4em , dobrą i nieprzymuszoną wolę oraz mocne postanowienie
wziąć za żonę (męża) tę kobietę (tego mężczyznę), 4em , którą (którego)
tu przy sobie widzisz?
Czy nie obiecałeś (obiecałaś) małżeństwa innej kobiecie (innemu mężczyźnie)?
Te pytania nie są częścią, która pierwotnie wchodziła w skład nabożeństwa ukoronowania i nie ma ich w greckim Euchologionie. Zostały wprowadzone w słynnym
Trebniku Metropolity Kijowskiego — Piotra Mochyły (w siedemnastym stuleciu).
Kijów znajdował się wówczas w granicach Królestwa Polskiego, a powyższe pytania
zostały ułożone pod wpływem łacińskiego obrządku zawierania małżeństwa, w którym „zgoda”pary nowożeńców uważana jest za istotną „formułę”małżeństwa. W łacińskiej tradycji „szafarzami”małżeństwa są pan młody i panna młoda. Wzajemna
„zgodaśtanowiła również wymóg polskiego prawa i to ona nadawała ważność ceremonii małżeństwa. W prawosławiu, jak to pokazaliśmy wyżej, znaczenie małżeńskiego
ukoronowania polega na włączeniu pary nowożeńców w samo Misterium Chrystusowej miłości do Kościoła; niewątpliwie ich zgoda stanowi warunek, ale nie samą
treść sakramentu. Pytania zadawane przez kapłana panu młodemu i pannie młodej
oraz ich pozytywne odpowiedzi należy uważać za pożyteczny sposób podkreślania
ich osobistego zaangażowania i czynnego udziału w celebracji sakramentu. Jednak
bardziej odpowiednim miejscem dla tych pytań byłoby nabożeństwo zaręczyn, razem
ze wzajemnym ślubowaniem i wymianą obrączek, a nie uroczysty początek samego
nabożeństwa ukoronowania.
Nabożeństwo ukoronowania, pierwotnie celebrowane w ramach Liturgii eucharystycznej, składa się z następujących pięciu głównych części:
1. Modlitwy
2. Nałożenia koron
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3. Czytania z Pisma świętego
4. Modlitwy Pańskiej i picia ze wspólnego kielicha
5. Procesji okrężnej, czasami określanej jako „taniec Izajasza”
Wszystkie pary zamierzające się pobrać powinny wcześniej dokładnie przeczytać
wszystkie
teksty
wchodzące
w skład nabożeństwa, nie tylko po to, aby dokonać próby ceremonii, lecz przede
wszystkim w celu świadomego i modlitewnego w nim uczestnictwa. Zamieszczone
poniżej krótkie uwagi o każdej z pięciu części nie są pełną interpretacją nabożeństwa, ale mają służyć jedynie jako podstawowa pomoc dla ich głębszego zrozumienia.
1. Ze względu na powszechny brak znajomości Biblii, a zwłaszcza Starego Testamentu, często pojawia się pytanie: dlaczego modlitwy nabożeństwa ukoronowania wspominają tak wiele postaci z historii biblijnej? Odpowiedź wynika z faktu, że
małżeństwo zakłada wierność, a postacie biblijne i wydarzenia przywoływane w modlitwach potwierdzają najważniejszą prawdę: Bóg pozostaje wierny swojemu ludowi
pomimo wszystkich historycznych niestałości i ludzkich grzechów, tak długo, jak
człowiek wierzy w Boga. Genealogia Chrystusa przedstawiona w sposób zstępujący
do Abrahama (Mt 1,1–16) bądź do Adama (śk 3, 23–38) świadczy o fakcie, że łańcuch pokoleń kroczył do celu, którym było przyjście Chrystusa — Mesjasza oraz, że
w ramach Bożego planu wobec historii ludzkości, płodność człowieka była sposobem
jego powrotu do Boga. Z tego powodu małżeństwo w historii biblijnej było nie tylko
funkcją określoną socjologicznymi czy fizjologicznymi pragnieniami, ale prowadziło
tam, gdzie Bóg „z korzenia Jessego według ciała poczęty przez Zawsze-Dziewicę,
wcielił się i narodził z Niej dla zbawienia ludzkości”(pierwsza modlitwa nabożeństwa ukoronowania).
Sam Bóg staje się człowiekiem: taki jest cel historii Izraela i powód dla którego Bóg błogosławił Abrahama i Sarę, Izaaka i Rebekę, Jakuba i Rachelę, Józefa
i Asenet, Zachariasza i Elżbietę, Joachima i Annę.
Pierwsza długa modlitwa nabożeństwa ukoronowania prosi Boga o włączenie
pana młodego i panny młodej do szeregu tych świętych par, przodków Chrystusa,
by to samo błogosławieństwo stało się również ich udziałem. Oczywiście, w pewnym
sensie, Królestwo Boże już zostało objawione i nie będzie skutkiem żadnego przyszłego wydarzenia historycznego; jednakże wszystkie dzieci chrześcijańskich par są
powołane do bycia „członkami Chrystusa”, uczestnikami Jego Ciała. Każde z nich
w szczególny i osobisty sposób jest wezwane do tego, aby doświadczało obecności
Boga oraz objawiało Go światu. Tak więc Bóg kontynuuje swe działanie poprzez
ludzką, stwórczą płodność; „świątynia Jego Ciała”jest ciągle budowana; zrodzenie
potomstwa jest uczestnictwem w Misterium Chrystusa.
Jednak — jak to widzieliśmy powyżej — zrodzenie dzieci, chociaż jest błogosławioną częścią życia małżeńskiego, to jednak nie stanowi jedynego celu chrześcijań31

skiego małżeństwa. Dlatego właśnie druga modlitwa kieruje przede wszystkim prośbę
do Boga o błogosławieństwo dla pary nowożeńców. Modlitwie nadano kształt litanii:
„Błogosław ich . . . , Zachowaj ich . . . , Pamiętaj o nich . . . ”, zapraszając wszystkich
uczestniczących w nabożeństwie do włączenia się w kolejne prośby wypowiadane
przez kapłana. Obok starotestamentalnych par, wymieniane są również imiona poszczególnych osób, którymi Bóg opiekował się w sposób wyjątkowy — Noe, Jonasz,
trzech Młodzieńców z Babilonu, Enoch, Sem, Eliasz — ponieważ temat modlitwy
przechodzi od zrodzenia potomstwa do osobistej pobożności, w wyniku Bożej pomocy. Przy końcu modlitwa wspomina również chrześcijańskich świętych: św. Helenę,
„która odnalazła drogocenny Krzyż”i czterdziestu Męczenników z Sebastii, którym
według tradycji — Bóg zesłał korony z nieba. Wybór tych świętych wskazuje na
Krzyż jako drogę do Królestwa, jako centrum historii zbawienia, a także jako centrum misterium małżeństwa. Wprowadza to zgromadzenie wierzących bezpośrednio
do ukoronowania, które stanowi następną część składową nabożeństwa.
2. Czasami się mówi, że w używaniu koron podczas nabożeństwa ślubnego przetrwały pogańskie rytuały, będące zwyczajnym wyrazem radości. Faktycznie jednak
kontekst i symbolika ślubnych koron są czysto biblijne. Tertulian, chrześcijański
pisarz i teolog z drugiego wieku, kategorycznie odrzuca pogańskie użycie koron.
Jednakże wraz ze stopniowym rozwojem obrzędu zaślubin Kościół praktykował ukoronowanie w celu wyrażenia idei zawartych bezpośrednio w Piśmie Świętym.
Korona (wieniec laurowy), tradycyjny znak zwycięstwa w zawodach atletycznych, jest w Nowym Testamencie znakiem zwycięstwa życia nad śmiercią: „Biegnijcie”, pisze św. Paweł, „abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy”(1Kor 9, 24–25). W tym sensie św. Jan Chryzostom dostrzega w ślubnych
koronach „symbol zwycięstwańad nieuporządkowaną seksualnością (Homilia 9 na 1
List św. Pawła do Tymoteusza), która powoduje zepsucie moralne i śmierć. Korona
w Nowym Testamencie jest również Boską i wieczną nagrodą za prawość: „Dobry
bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. . . (2 Tym 4, 7–8). „A gdy objawi się Arcypasterz, otrzymacie
niewiędnący wieniec chwały”(1 P 5, 4).
Przede wszystkim korona zwycięstwa i nieśmiertelności należy do Samego Pana
Jezusa Chrystusa, Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Z tego właśnie względu
Kościół jako prokimen w nabożeństwie zaślubin używa wersetów Psalmu 21:
Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą.
Prosił cię o życie, dałeś mu je (w. 4–5).
Powyższy psalm jest uroczystym wysławianiem króla i królowej (w języku hebrajskim tekst ten jest w liczbie pojedynczej, a korona jest ze złota; w takiej też
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postaci znajduje się on w większości angielskich tłumaczeń); tekst ten zawsze jest odnoszony przez chrześcijan do chwały Jezusa, Mesjańskiego Króla i Kościoła — Jego
oblubienicy. Używano go również w Liturgii święta Wniebowstąpienia Chrystusa
razem z innym wersetem śpiewanym jako prokimen („Bądź wywyższony o Panie
w mocy swojej! Będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją”, w. 14).
Ta sama idea jawi się również w uroczystym błogosławieństwie udzielonym przez
kapłana panu młodemu i pannie młodej: „O Panie nasz Boże, ukoronuj ich chwałą
i czcią”. Słowa tutaj użyte są również biblijnym cytatem z Psalmu 8: „Uczyniłeś go
niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go”(w. 6). Cały
Psalm 8 jest hymnem o godności człowieka, króla stworzenia. Jezus zacytował go, gdy
publicznie przyjął godność Mesjańskiego Króla i wjechał do Jerozolimy pozdrawiany
przez ludzi: „Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie
chwałę?”(Mt 21, 16, cytując Psalm 8, 3).
Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią najlepiej poświadczone jest przez tych, których nazywamy „męczennikami”(martyros — to greckie słowo określające „świadka”);
nad nimi śmierć nie ma władzy, oni już otrzymali swe korony: „Bądź wierny aż do
śmierci”, czytamy w Apokalipsie, „a dam ci koronę żywota”(2, 10). W starożytnej sztuce chrześcijańskiej — np. mozaiki z Rzymu czy Rawenny — męczennicy
są zawsze przedstawiani z koronami nałożonymi im przez Chrystusa; są one znakami zwycięstwa nad śmiercią. Z tego powodu modlitwy nabożeństwa zaślubin często wspominają męczenników — Czterdziestu Męczenników z Sebasty i świętego
męczennika Prokopa — dlatego również podczas procesji chór śpiewa: „święci Męczennicy stoczyliście dobrą walkę i otrzymaliście korony zwycięstwa. Módlcie się do
Pana o miłosierdzie dla dusz naszych”.
Wspomnienie męczenników i utożsamienie koron z symbolami męczeństwa oczywiście nie implikują żadnego niezdrowego przywoływania „cierpienia”jako stałego
elementu chrześcijańskiego małżeństwa. Panu młodemu i pannie młodej obiecano
szczęście i pomyślność, a nie cierpienie. Ale korony włożone na głowy przypominają im o warunku, centralnym punkcie odniesienia, który czyni małżeństwo —
małżeństwem chrześcijańskim. Tym warunkiem jest przyjęcie Ewangelii Chrystusa,
niesienie Jego krzyża, ażeby mieć uczestnictwo w Jego zwycięstwie oraz wejście do
Jego Królestwa, by mieć udział w życiu wiecznym. Tak więc wzajemna miłość mężczyzny i kobiety kieruje się w przyszły wiek, ukoronowana razem z męczennikami
i świętymi przez samego Chrystusa, staje się wieczną więzią w Misterium Chrystusa
i Kościoła.
3. Czytania z Pisma świętego zawierają dwa najbardziej charakterystyczne fragmenty Nowego Testamentu odnoszące się do małżeństwa: z Listu do Efezjan 5, 20–33
— o małżeństwie w relacji do Misterium Chrystusa i Kościoła oraz z Ewangelii według św. Jana 2, 1–12 — o obecności Jezusa w Kanie Galilejskiej.
Ważne w tekście św. Pawła jest to, że jedność Chrystusa z Kościołem, Jego Cia-
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łem, postrzegana jest jako model — doskonały model — związku pomiędzy mężem
i żoną, a nawet opowieść o stworzeniu mężczyzny i kobiety. Małżeństwo nie jest
modelem rozumienia związków pomiędzy Chrystusem i Kościołem, lecz przeciwnie,
związek ten stanowi część chrześcijańskiego doświadczenia, które małżeństwo ma
odzwierciedlać. Małżeństwo jako sakrament jest wprowadzeniem i przeniesieniem
związków między mężczyzną a kobietą do ofiarowanego już Królestwa Bożego, gdzie
Chrystus i Kościół są jednym ciałem.
W przeszłości często przywoływano opowieść o uroczystości weselnej w Kanie
Galilejskiej jako sprzeciw wobec purytańskich, pseudomonastycznych tendencji sekciarskich, które uważały małżeństwo za nieczyste i zalecały celibat jako jedyny do
przyjęcia ideał chrześcijański. Zastosowanie tego fragmentu jest w pełni uzasadnione:
jeśli Sam Jezus i Jego Matka przyjęli zaproszenie na weselne gody, małżeństwo jest
z pewnością bez skazy. Nabożeństwo ukoronowania kończy się rozesłaniem zgromadzonych wiernych przez kapłana następującą, uroczystą formułą: „Niech Ten, który
przez Swoją obecność w Kanie Galilejskiej uznał małżeństwo za godne czci, Chrystus
nasz prawdziwy Bóg . . . ma miłosierdzie nad nami i zbawi nas . . . ”.
Powyższy tekst ma jeszcze inne pozytywne treści. Jak wiele historycznych epizodów przedstawionych w Ewangelii św. Jana posiada również podwójne znaczenie. Opowiadając o realnym wydarzeniu z życia Chrystusa, wskazuje również na
duchowy, sakramentalny wymiar, związany ze zbawieniem człowieka. Odkrywamy
podwójne znaczenie tego rodzaju epizodów, jak np. rozmowa Chrystusa z Samarytanką o „wodzie żywej”(J 4, 7–42 — jako aluzja do chrztu), bądź też w mowie
o „chlebie życia”(J 6, 32–58 — jako aluzja do Eucharystii). Także przemiana wody
w wino w Kanie Galilejskiej wskazuje na przemianę starego w nowe, przejście ze
śmierci do życia. Końcowa część nabożeństwa ukoronowania zwiastuje możliwość
przemiany naturalnego porządku rzeczy w radosne świętowanie obecności Boga pomiędzy ludźmi.
4. Obok czytań biblijnych, porządek nabożeństwa obejmuje „litanię żarliwych
próśb, Modlitwę Pańską oraz uczestnictwo we wspólnym kielichu. Tym samym potwierdza fakt, że nabożeństwo zaślubin było pojmowane jako Liturgia eucharystyczna. We współczesnym greckim nabożeństwie, ten eucharystyczny kontekst podkreślony jest jeszcze bardziej śpiewem koinonikonu (hymnu komunijnego) w czasie
przystępowania pana młodego i panny młodej do kielicha: „Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana”(Ps 116, 13). Jak już powiedzieliśmy wcześniej,
nabożeństwo zaślubin zazwyczaj wiązało się z przyjmowaniem Komunii świętej przez
nowożeńców. Dlatego też współczesna praktyka grecka ukazuje i ten fragment eucharystycznego kontekstu małżeństwa.
Wspólny kielich, którym współcześnie zastępuje się przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej, posiada swą własną historię zarówno w tradycji liturgicznej, jak i obyczajowej.
Wspólny kielich wyraża wspólnotę życia, celów i odpowiedzialności.
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5. Po przystąpieniu do wspólnego kielicha, kapłan łączy ręce pana młodego oraz
panny młodej i prowadzi ich trzy razy wokół pulpitu. Tutaj również — podobnie
jak w przypadku obrączek — koło jest symbolem wieczności wskazującym, że małżeństwo jest stałym zobowiązaniem.
Znaczenie tej procesji wyrażają też trzy tropariony śpiewane przez chór:
Izajaszu rozraduj się! Dziewica poczęła w łonie i porodzi Syna: Emmanuela, Boga i człowieka. „Wschód-– Jego imię.14 Wywyższając Go, Dziewicę
nazywamy błogosławioną.
Święci Męczennicy, stoczyliście dobrą walkę i otrzymaliście korony zwycięstwa, módlcie się do Pana o miłosierdzie dla dusz naszych”.
Chwała Tobie Chryste Boże, chwało Apostołów, radości męczenników,
którzy głosili Współistotną Trójcę.
Powyższe tropariony stanowią streszczenie całego biblijnego kontekstu chrześcijańskiego małżeństwa, które ma być „świadectwem”(martyria) Królestwa Bożego,
zapoczątkowanego narodzeniem Syna Bożego z Dziewicy. Triumf radości zawartej
w troparionach jest zazwyczaj niedostatecznie wyrażony w większości tłumaczeń
hymnów. Tak oto pierwsze słowa: „Raduj się (choreie), o Izajaszu”, można by lepiej oddać: „Tańcz wokół, o Izajaszu”. Faktycznie, hymn rozpoczyna się wezwaniem
do odtańczenia rytualnego khorodia, dobrze znanego zarówno ˇydom Starego Testamentu (Dawid tańczył przed Arką Przymierza — 2 Sam 6, 14), jak i starożytnym
Grekom. Trzykrotna okrężna procesja pary nowożeńców wokół pulpitu, prowadzona
przez kapłana, może być uznana za właściwą i szacowną formę „tańca liturgicznego”.
W przeszłości pan młody i panna młoda zazwyczaj nosili korony przez okres
ośmiu dni po zaślubinach. Współcześnie jednak korony zdejmuje się w końcu małżeństwa. Czynności tej towarzyszą krótkie napomnienia i modlitwy: „Przyjmij ich
korony w Twoim Królestwie”mówi kapłan, „ich zaś zachowaj czystymi i nieskalanymi na wieki wieków”. Tutaj odnaleść można ostateczne i prawdziwe znaczenie
małżeństwa jako sakramentu, pomimo trudności, tragedii i kruchości ludzkiego życia na ziemi, korony włożone na głowy dwojga ludzi zostają zachowane w Królestwie
Bożym. Do nich należy decyzja, czy przyjęcie ich wspólnego życia przez Chrystusa,
będzie miało decydujące znaczenie w ich wzajemnych relacjach oraz w życiu osobistym i społecznym, i czy wybiorą życie tylko dla samych siebie, określone brakiem
odkupienia, zepsuciem, czasowością — co jest znamienne dla upadłego świata.
14

„Wschód”jest imieniem Mesjasza w Septuagincie (zob. szczególnie Jer. 23, 5). Często jest ono
używane w prawosławnej hymnografii liturgicznej, szczególnie podczas świąt Bożego Narodzenia,
kiedy Chrystus jest nazywany „Wschodem z wysokości”.
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10

Sugestia liturgiczna

Ostatnie pytanie można sformułować następująco: czy pierwotny związek między
Eucharystią i sakramentem małżeństwa nie powinien być przywrócony w praktyce
Kościoła? Naszym zdaniem na to pytanienie należy odpowiedzieć twierdząco. Związek ten należy przywrócić, ale w odpowiedzialny i kompetentny sposób, pod odpowiednim kierownictwem władz kościelnych.
Zarówno grecki Euchologion, jak i słowiański Trebnik wymagają, by nabożeństwo było celebrowane „po Boskiej Liturgii”, gdy kapłan ciągle jeszcze „przebywa
w Sanktuarium”. Ponieważ wymagania tego w praktyce nigdy się nie wypełnia, dlatego związek Eucharystii i małżeństwa wcale nie jest widoczny w sposobie celebracji
ukoronowania, które na ogół odbywa się po południu. Przywrócenie pierwotnego
sposobu celebracji ukoronowania w czasie trwania samej Boskiej Liturgii (zobacz
Rozdział IV) mogłoby być najlepszym sposobem — od strony pastoralnej i liturgicznej — ukazania prawdziwych wymiarów chrześcijańskiego małżeństwa.
Nabożeństwo zaręczyn ma być celebrowane oddzielnie w dniu wcześniejszym,
może się odbyć w przededniu samego ślubu. Ukoronowanie może mieć miejsce podczas normalnej cotygodniowej Liturgii Niedzielnej, według następującego porządku:
— zwykłe wezwanie: „Błogosławione jest Królestwo”;
— Wielka Litania z dodatkowymi prośbami z nabożeństwa ukoronowania;
— trzy modlitwy ślubne, następujące po każdej z antyfon Liturgii (jednakże antyfony mogą być opuszczone, jak to ma miejsce w strukturze Liturgii celebrowanej
w powiązaniu z Wieczernią w wigilię wielkich świąt;
— ukoronowanie;
— Małe Wejście, Trisagion i czytania z Pisma świętego, a następnie ciąg dalszy
Boskiej Liturgii;
— Po przyjęciu Komunii świętej, pan młody i panna młoda mogliby również uczestniczyć we wspólnym kielichu, pobłogosławionym przy użyciu odpowiednich modlitw;
— trzykrotna okrężna procesja („Raduj się, o Izajaszu”);
— zdjęcie koron i zakończenie nabożeństwa.
Taki porządek nie wydłużałby Liturgii o więcej niż dziesięć minut, a zapewniałby
nabożeństwu ukoronowania prawdziwe i pierwotne miejsce w akcji liturgicznej całego Kościoła. Oczywiście tej formy małżeństwa nie dałoby się zastosować w przypadku „małżeństw mieszanychćzy „małżeństw zawieranych powtórnie”. Wtedy, gdy
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wspólne przyjęcie Komunii świętej jest niemożliwe, nabożeństwo byłoby celebrowane
oddzielnie od Boskiej Liturgii.

11

Małżeństwa zawierane ponownie

Wspominaliśmy już niejednokrotnie, że Kościół w swojej kanonicznej i liturgicznej
tradycji konsekwentnie utrzymywał, iż drugie małżeństwo jest sprzeczne z normą
chrześcijańską. Tolerowane jest jedynie poprzez wyrozumiałość dla ludzkiej słabości (1 Kor 7, 9). Może być także uznane jako druga szansa dana mężczyźnie czy
kobiecie do zawarcia prawdziwego małżeństwa w Chrystusie, gdy pierwszy związek
okazał się błędem (nawet błogosławieństwo Kościoła nie zawsze może magicznie naprawić ludzki błąd!). Przypadek, że np. św. Tamara, królowa Gruzji, zawarła drugie
małżeństwo, wskazuje, że prawa, według którego jedynie pierwsze małżeństwo jest
prawdziwe, nie należy rozumieć w jurydyczny, legalistyczny sposób.
Zachowała się jednakże odmienna opinia św. Bazylego Wielkiego (zm. 379).
W kanonie 4. stwierdza on, że ci którzy zawierają powtórnie małżeństwo po owdowieniu bądź rozwodzie muszą odprawić pokutę, tj. nie przystępować do Komunii
przez rok albo dwa. Trzecie małżeństwo pociąga za sobą pokutę przez trzy, cztery
czy nawet pięć lat. „Takiego małżeństwa”, pisze św. Bazyli, „nie powinniśmy uważać za małżeństwo, lecz poligamię czy raczej cudzołóstwo, które wymaga stanowczej
pokuty”(Tamże).
Oczywiście, ponieważ małżeństwo w czasach św. Bazylego było udzielane w czasie
Eucharystii, tym samym wyłączenie z Komunii św. oznaczało, że małżeństwa drugie
czy trzecie mogły być zawarte jedynie jako kontrakty cywilne. Wyłącznie po latach
pokuty pary te ponownie były przyjmowane do grona „wiernych”i pozwalano im
przyjąć Komunię św. Dopiero wówczas ich małżeństwa uznawano za małżeństwa
chrześcijańskie.
Normy określone przez św. Bazylego były przestrzegane co najmniej do dziewiątego wieku. Świadczą o tym św. Teodor Studyta (759–826) oraz kanony przypisywane św. Niceforowi, Patryjarsze Konstantynopola (806–815). „Ci, którzy zawierają
drugie małżeństwo nie są koronowani i nie dopuszcza się ich do przyjęcia najświętszych Misteriów przez okres dwóch lat; ci którzy zawierają trzecie małżeństwo są
ekskomunikowani na pięć lat”(Kanon Nicefora, 2). W tych prawach nie surowość
zasługuje na uwagę — ekskomuniki udzielano o wiele częściej w pierwotnym Kościele, niż to ma miejsce dzisiaj — lecz troska o zachowanie absolutnej wyjątkowości
chrześcijańskiego małżeństwa.
Jedynie, gdy obrządek małżeństwa oddzielono od Boskiej Liturgii, Kościół mógł
wykazać więcej wyrozumiałości w koronowaniu drugich czy trzecich małżeństw, zachowując przy tym swą zasadę dotyczącą Komunii św. W Odpowiedziach do Kanonów sformułowanych przez Nicetasa, Metropolitę Heraklei (trzynasty wiek) czy37

tamy: „ściśle mówiąc, nie można koronować tych, którzy zawierają powtórne małżeństwo, lecz zwyczaj Wielkiego Kościoła (tj. Kościoła Konstantynopolitańskiego)
nie zachowuje tego ściśle, tolerując nakładanie koron na te pary . . . . Muszą one
jednak powstrzymać się od przyjmowania Komunii świętej na okres jednego albo
dwóch lat”.15
W naszej współczesnej księdze liturgicznej, „obrządek zawierania drugiego małżeństwaćałkowicie różni się od normalnego obrządku. Nie jest niczym innym, jak
tylko krótkim rozwinięciem nabożeństwa zaręczyn. Nie rozpoczyna się od wezwania,
„Błogosławione jest Królestwo . . . ”(które wiąże małżeństwo z Eucharystią), ale od
„Błogosławiony jest nasz Bóg”, po którym następuje czytanie wstępnych modlitw:
„Królu Niebieski . . . ”itd. Wielka Litania jest zredukowana do kilku zwyczajnych
próśb, a z nabożeństwa zaręczyn czyta się dwie ostatnie, krótkie modlitwy. Długa
„modlitwa nad obrączkamiźostaje zastąpiona przez błaganie pokutne o „przebaczenie grzechów”, „oczyszczenie”i „przebaczenie”. Biblijne postacie, które się wspomina, to nie są wspaniałe pary starotestamentalne, lecz nierządnica Rahab (Joz 2,
1–24; Hbr 11, 31; Jk 2, 25), skruszony celnik (śk 18, 10–14), dobry łotr (śk 23, 40–
43). Otrzymują oni od Boga przebaczenie dzięki wierze i skrusze. Druga modlitwa
mówi o panu młodym i pannie młodej jako o tych, którzy „nie są zdolni do znoszenia upału i ciężaru dnia oraz gorących namiętności ciała”i dlatego decydujących
się przyjąć „więzy drugiego małżeństwa”. Obrzęd ukoronowania rozpoczyna się od
trzeciej i najkrótszej modlitwy zwykłego porządku, bez procesji do centrum Kościoła
i nowego początku.
Obrządek zawierania „powtórnego małżeństwa”jest tak uderzająco inny i posiada charakter pokutny, że w niektórych przypadkach, gdy drugie małżeństwo jest
faktycznie szczęśliwym wydarzeniem, to trudno wówczas usprawiedliwić jego użycie
i dawać możliwe do przyjęcia wyjaśnienie dla młodej pary i całego zgromadzenia.
Prawosławne rubryki zalecają, by był stosowany jedynie w tych przypadkach, jeśli
oboje nowożeńcy zawierają małżeństwo powtórnie. Zastrzeżenie to trudno wyjaśnić
teologicznie, gdyż jak to widzieliśmy powyżej, w biblijnej i kanonicznej tradycji Kościoła byłoby trudne do przyjęcia za w pełni „normalne”małżeństwo, którego jedna
ze stron była już w związku małżeńskim.
W naszej opinii należałoby kapłanowi pozostawić trochę swobody w doborze modlitw odpowiednich dla danej pary wchodzącej w związek małżeński. Kapłan mógłby
na przykład uważać za właściwe skorzystanie z obrządku zawierania „powtórnego
małżeństwa”, ale zmienić te modlitwy, które uważa za niedostosowane dla danej
pary, na modlitwy wzięte z normalnego nabożeństwa ukoronowania. Jednak, w żadnym razie nie powinien ignorować norm zawierania chrześcijańskiego małżeństwa,
które według ideału powinno być jedyne i niepowtarzalne oraz koniecznej różnicy
pomiędzy pierwszym małżeństwem i wszelkimi formami „powtórnych małżeństw”.
15

Rallis i Potlis, Syntagma of the Holly Canons, vol. V, 441.
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Powtórne małżeństwo jest uznawane jako druga szansa (czy łaskawość dla ludzkich ziemskich pragnień), jedynie przy jednoczesnym zachowywaniu idealnej normy
wiecznego związku w imię Chrystusa i zgodnie z prawami przyszłego Królestwa
Bożego. Fakt, iż Kościół w końcu włączył ukoronowanie w nabożeństwo dla zawierania powtórnych małżeństw, wskazuje na możliwość realizacji tego ideału, pomimo formalnego naruszenia norm. Ten pozytywny ideał był konsekwentnie głoszony poprzez kanony i liturgię, a nie tylko abstrakcyjne i prawne pojęcie nierozwiązywalności. Praktycznie „ekonomia pastoralna”(„gospodarowanie”Kościoła)
posuwa się aż tak daleko, że zezwala na trzecie małżeństwo, formalnie zakazuje
czwartego. W cytowanych powyżej kanonach św. Bazylego Wielkiego i św. Nicefora, czwartego małżeństwa nie wymienia się nawet jako możliwości. Słynny jest
przypadek cesarza Leona VI Mądrego (886–912), który sprowokował długie dyskusje a nawet schizmę zakończoną publikacją Tomosu Zgody. Dokument ten zakazywał
czwartego małżeństwa, zezwalając na trzecie, zawierane do ukończenia lat czterdziestu.16
Oczywiście nie może istnieć żaden teologiczny powód ograniczający do trzech
liczbę kolejnych małżeństw zawieranych przez chrześcijan. Takie ograniczenie ma
charakter dyscyplinarny i określone jest „ekonomią”, która nie jest, jak to się często
uważa, wizją „otwartych drzwi”do nieograniczonego kompromisu. Nie można też
zapomnieć o istnieniu pozytywnej dyscypliny chrześcijańskiej. Należy wychodzić na
przeciw potrzebom „starego człowieka”, a nawet respektować je jako mniejsze zło;
jednak samo zbawienie człowieka wymaga, aby był on pouczony, jak przezwyciężać
wszystko, co nie należy do Królestwa Bożego, już obecnego w Kościele.

12

Warunki zawarcia małżeństwa

W swej istocie, małżeństwo chrześcijańskie jest spotkaniem dwojga osób w miłości, miłości ludzkiej, która może być przemieniona przez sakramentalną łaskę Ducha Świętego w wieczny związek, nierozerwalny nawet przez śmierć. Sakramentalna
przemiana nie tłumi ludzkiego charakteru całej złożoności emocji, działań, radości
czy zmiennych kolei losu związanych z małżeństwem: poznawanie się, umówione
spotkania, zaloty, sama decyzja i w końcu wspólne życie z jego trudnymi odpowiedzialnościami. Nauczanie Nowego Testamentu o małżeństwie jest skierowane do
konkretnych osób ludzkich, które nie tylko są oddane Chrystusowi, ale również żyją
w warunkach współczesnego świata. Różne reguły i ograniczenia, które były i ciągle
są proponowane chrześcijanom w odniesieniu do małżeństwa, są po to, by strzec
i zachowywać jego fundamentalne znaczenie w konkretnych warunkach ludzkiego
życia. To nie są zasady dla samych zasad, gdyż gdyby tak było — to byłyby zaled16

Rallis i Potlis, dz. cyt., 4–10.
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wie namiastkami miłości, lecz ich celem jest ochrona zarówno boskiej jak i ludzkiej
rzeczywistości małżeństwa, a w konsekwencji zachowanie człowieka od upadku.
Prawosławna tradycja kanoniczna próbuje zachowywać przede wszystkim wolność wyboru i decyzji — jako pierwszy warunek prawdziwego małżeństwa chrześcijańskiego. Można wymienić liczne kanony przeciwko uprowadzaniu kobiet przy użyciu siły, które również unieważniają małżeństwa zawarte bez ich zgody (św. Bazyli
Wielki, kanony 22 i 30). Ekskomunikowany jest zarówno winny mężczyzna (Chalcedon, kanon 27), jak i przyzwalająca kobieta (św. Bazyli Wielki, kanon 38). Są
również teksty, które wyznaczają upływ odpowiednio długiego czasu pomiędzy narzeczeństwem a zawarciem małżeństwa; prawnie przyjęty z małżeństwem i jako taki
chroniony okres ten służył oczywiście jako sprawdzian dla samej decyzji (por. Szósty
Sobór Ekumeniczny, kanon 98).
Jeżeli zapewnienie wolnego wyboru dotyczącego małżeństwa jest jednoznacznie
usprawiedliwione — to inne warunki starożytnych kanonów i chrześcijańskich władców wydają się być jedynie społecznymi, prawnymi czy psychologicznymi założeniami przeszłości. Gdy na przykład Kodeks cesarza Justyniana darowany przez Kościół dopuszcza — odpowiednio 14 lat dla mężczyzn i 12 lat dla kobiet, jako najniższy
limit wieku do zawarcia małżeństwa, to trzeba przyznać, że współczesne społeczeństwo jest bliższe chrześcijańskiemu ideałowi człowieka przesuwając tę granicę bliżej
wieku dorosłego! Bardzo liberalna w tym punkcie bizantyjska tradycja prawna i kanoniczna wydaje się być nadmiernie restrykcyjna, gdy widzi przeszkody do zawarcia
małżeństwa w stosunkowo odległych stopniach pokrewieństwa czy powinowactwa.
W judaizmie małżeństwa zawierane pomiędzy bliskimi krewnymi a nawet najbliższymi kuzynami były akceptowane i często do nich zachęcano. Prawo rzymskie
zabraniało małżeństwa pomiędzy różnymi pokoleniami (np. wuja ze swą siostrzenicą
czy bratanicą), ale dopuszczało związek pomiędzy bratem i siostrą cioteczną czy
stryjeczną. Chrześcijaństwo, jako jedyne spośród religii, zaczęło ograniczać nie tylko
małżeństwa pomiędzy bliskimi, ale również pomiędzy nieco dalszymi krewnymi. Zatem następnych kilka dekretów cesarzy Teodozjusza i Justyniana oraz Szósty Sobór
Ekumeniczny wyraziły to w sposób następujący: „Ten, kto ożeni się z córką swego
ojca (siostrą przyrodnią), czy ojciec lub syn z matką i córką; czy ojciec i syn z dwoma
dziewczętami, które są siostrami; czy matka i córka z dwoma braćmi; czy dwóch braci
z dwoma siostrami, podpadają pod kanon siedmiu lat ekskomuniki, założywszy, że
odseparują się od tego niedozwolonego związku”(kanon 54).
Ten niezwykły tekst może być wyjaśniony przez powszechną chrześcijańską troskę o zachowanie ludzkich relacji, jakie zostały już kiedyś stworzone przez narodziny czy małżeństwo, by zapobiec nieporozumieniom i napięciom rodzinnym, które
mogą powstawać w wyniku zalotów i stanu „zakochania się”. Owa troska wydawała się być usprawiedliwiona, gdy wielkie rodziny, składające się z kilku pokoleń
krewnych, żyły razem. Z drugiej strony, atrakcyjna zasada — zawsze ściśle prze-
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strzegana w prawie rzymskim — dotycząca stopni pokrewieństwa musiała mieć
wpływ na sobór. Zgodnie z tą zasadą para małżeńska jest prawnie uważana jako
wyłącznie jedna osoba, a przez to na przykład mężczyzna był uważany za będącego
w pierwszym stopniu rodzicielstwa ze swą szwagierką czy bratową. W przypadku
śmierci żony, nie mógł ożenić się powtórnie z jej siostrą, na mocy prawa bizantyjskiego, według którego małżeństwa były zabronione aż do siódmego stopnia pokrewieństwa.
Oczywiście, współcześnie nie wydaje się być ani konieczne, ani pożądane ściśle
zastosowanie tych kanonów, gdyż bazowały one na społecznych i prawnych zasadach przeszłości oraz nie zachowywały żadnej trwałej teologicznej czy duchowej
wartości. Jedynym względem pastoralnym, jakiego Kościół powinien się trzymać,
jest ryzyko genetyczne, kryjące się w małżeństwach zawieranych przez osoby blisko
spokrewnione.
Jeszcze bardziej zaskakujące są wymagania Kodeksu Justyniana, za którymi
znowu poszedł Szósty Sobór Ekumeniczny, prawnie identyfikujące „duchowe”pokrewieństwa
z pokrewieństwem krwi: „duchowe”pokrewieństwo powstało przez funkcje ojca czy
matki chrzestnej przy chrzcie. Kanon 53 Szóstego Soboru Ekumenicznego zakazuje
nie tylko małżeństw pomiędzy rodzicami chrzestnymi i ich chrześniakami, lecz również pomiędzy ojcem chrzestnym i matką nowo ochrzczonego dziecka (gdyby została
wdową). Być może celem kanonów jest ochrona szczególnej odpowiedzialności rodziców chrzestnych, którzy powinni być wyłącznie skoncentrowani na chrześcijańskim
wychowaniu dzieci chrzestnych, co nie powinno być zakłócane przez plany małżeńskie.
Pragnienie dostosowania się do starożytnych norm prawnych nie powinno zaciemniać, w naszych oczach, prawdziwej i ogromnej odpowiedzialności kapłanów,
wychowawców, rodziców, a przede wszystkim w odniesieniu do małżeństwa — samych młodych par. Zawieranie prawdziwie chrześcijańskiego małżeństwa nie dokonuje się tylko poprzez wypełnienie prawnych i kanonicznych norm. Małżeństwo
chrześcijańskie jest w swej istocie stanowczym związaniem się dwojga ludzi i to nie
tylko wzajemnym, ale przede wszystkim z Chrystusem, zaangażowanie urzeczywistniające się „w”i „poprzezEucharystię.
Jeśli nie dojdzie do takiego zaangażowania,
,
wypełnienie prawnych warunków związanych z małżeństwem nie będzie miało żadnego znaczenia.
Co jednak nastąpi w przypadku, gdy takie zaangażowanie nie jest możliwe i nawet
nie chciane przez parę małżonków? Czy wówczas małżeństwo jest uważane jedynie
za wydarzenie społeczne czy umowę prawną o prawach własności, czy po prostu
sposobem uprawnionego życia seksualnego?
Kapłan musi rozwiązywać powyższe problemy bardzo często, szczególnie w przypadkach, gdy ma do czynienia z parami, dla których Kościół jest czymś marginalnym. Odpowiedzialność kapłana polega na czynieniu zrozumiałym znaczenia chrze-
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ścijańskiego małżeństwa. Za każdym razem powinien poważnie rozważać, czy nie jest
bardziej pożądane odsuwanie planów małżeńskich, czy nawet postulowanie zawarcia
małżeństwa w ceremonii cywilnej, niż włączenie w Kościół małżeństwa, które nie
rozumie czy nie akceptuje jego prawdziwego znaczenia.
W szczególności to pytanie powstaje w odniesieniu do małżeństw „mieszanych”.

13

Małżeństwa mieszane

Jedność wiary, tj. włączenie w Kościół prawosławny, stanowi formalny warunek zawarcia kościelnego małżeństwa. Synody w Laodycei (kanony 10 i 31), Kartaginie
(kanon 21), jak również Czwarty i Szósty Sobór Ekumeniczny (Chalcedon, 14; Konstantynopolitański III, 72), zakazują małżeństw pomiędzy prawosławnymi i nieprawosławnymi oraz wymagają, ażeby takie małżeństwa, w razie zawarcia w urzędach
państwowych, były rozwiązane.
Powyższy problem nie jest oczywiście formalny, gdyż dotyczy samej istoty tego,
co sprawia małżeństwo prawdziwie chrześcijańskie. Z pewnością jest możliwe, by nie
będąc członkami tego samego Kościoła, cieszyć się przyjaźnią, podzielać zainteresowania, doświadczać prawdziwego charakteru zgodności i oczywiście być wzajemnie „zakochanymi”. Powstaje jednak pytanie, czy wszystkie ludzkie pokrewieństwa
mogą być przemienione i przeobrażone w rzeczywistość Królestwa Bożego, jeśli nie
jest wspólnym doświadczeniem to, czym Królestwo jest, jeśli nie wyznaje się wspólnie tej samej wiary. Czy jest możliwe stanie się „ jednym ciałem”w Chrystusie bez
wspólnego uczestnictwa w Jego eucharystycznym Ciele i Krwi? Czy dwoje ludzi
może mieć udział w misterium małżeństwa — misterium, „które jest nieodłączne od
Chrystusa i Kościoła-– bez wspólnego udziału w misterium Boskiej Liturgii?
Z pewnością nie są to pytania formalne, lecz faktycznie podstawowe, które powinny skonfrontować wszystkich będących w sytuacji małżeństw „mieszanych”. śatwe rozwiązania można znaleźć w relatywizmie wyznaniowym — „nie ma zbyt wielkiej różnicy pomiędzy naszymi kościołami-– czy w zwyczajnym odłączeniu Eucharystii od centrum chrześcijańskiego życia. Ten drugi sposób proponuje się w naszej
współczesnej praktyce korzystania z tego samego obrządku ukoronowania, zarówno
podczas ślubu pomiędzy dwojgiem prawosławnych chrześcijan, jak i w małżeństwach
„mieszanych”. Sama możliwość tej praktyki pochodzi, jak to ukazaliśmy powyżej,
ze stopniowej desakralizacji małżeństwa, która w rezultacie doprowadziła do oddzielenia go od Eucharystii. W Kościele pierwotnym znaczenie kanonów zakazujących
małżeństw mieszanych było zrozumiałe dla wszystkich, gdyż każdy chrześcijanin
wiedział, iż prawosławni i nieprawosławni nie mogli wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, podczas której małżeństwa były zwykle błogosławione. Współczesna praktyka
protestancka zachęcania do „interkomunii”pomiędzy podzielonymi chrześcijanami,
czy nawet jeszcze bardziej współczesne częściowe popieranie tej praktyki przez Ko42

ściół rzymskokatolicki, w dużym stopniu zawikłało to zagadnienie. Osobowe i całkowite zaangażowanie w widzialny Kościół Chrystusowy w Eucharystii może być
zamienione, w wyniku stosowania tych praktyk, na nieokreśloną i relatywną rzeczywistość, w której sakramenty odgrywają jedynie rolę pomocniczą.17
Kościół prawosławny odrzucając praktykę „interkomuniińie odrzuca chrześcijańskiej jedności. Przeciwnie, broni prawdziwej i pełnej jedności, nie zgadzając się na
wszelkie możliwe jej substytuty. Podobnie w małżeństwie — Kościół pragnie, aby
dwoje ludzi było w pełni zjednoczonych w Chrystusie i dlatego uważa, że jedynie
te małżeństwa są w pełni sakramentalne i prawdziwie chrześcijańskie, które łączą
dwoje ludzi w pełnej jedności wiary oraz które są przypieczętowane Eucharystią.
Małżeństwa „mieszaneźdarzały się często w przeszłości, pomimo wyżej wspomnianych zakazów kanonicznych. W naszym pluralistycznym społeczeństwie prawosławni reprezentują jedynie znikomą mniejszość, a zarazem mają bardzo duży i ciągle
zwiększający się wskaźnik procentowy wszystkich małżeństw błogosławionych w naszych kościołach, jak również, niestety, poza prawosławiem. Wszyscy wiemy, że część
z nich prowadzi do stworzenia szczęśliwych rodzin i byłoby niemądre i utopijne, by
się im sprzeciwiać. Faktycznie, część z tych małżeństw jest bardziej trwała i szczęśliwa, niż w przypadku zawartych przez nominalnych prawosławnych, którzy nigdy
nie słyszeli o znaczeniu chrześcijańskiego małżeństwa oraz nigdy osobiście i odpowiedzialnie nie podjęli się żadnego prawdziwie chrześcijańskiego zaangażowania.
Wszystko to jest bezsprzecznie prawdziwe, jednak trzeba pamiętać, iż Ewangelia
wzywa nas nie do prawdy częściowej i tylko ludzkiego „szczęścia”. Pan mówi: „Bądźcie doskonali, jak Wasz Ojciec Niebieski jest doskonały”(Mt 5, 48). Nie ma chrześcijaństwa bez dążenia do doskonałości. Religijna obojętność czy przyjęcie wiary
chrześcijańskiej jedynie jako marginalnej sfery istnienia, wyklucza pragnienie doskonałości, do której wzywa nas Chrystus. Kościół nigdy nie może się pogodzić z takim
indyferentyzmem i relatywizmem.
Powinno być uznane za oczywiste na przykład, że kapłan prawosławny nigdy nie
może błogosławić małżeństw pomiędzy prawosławnymi i niechrześcijanami. Czymś
całkowicie niewłaściwym byłoby przyzywanie imienia Jezusa Chrystusa podczas nabożeństwa zaślubin nad osobą, która nie uznaje Go za swego Pana. Takie wezwanie mogłoby być lekceważące, nie tylko wobec Pana, ale również wobec tej osoby
i jej przekonań (czy braku przekonań). W przypadku, gdy nieprawosławna strona
przyszłego małżeństwa jest ochrzczonym chrześcijaninem, błogosławieństwo dane
w Kościele prawosławnym zawiera w sobie przekonanie św. Pawła, iż „niewierzący
mąż jest uświęcony przez swą żonę, a niewierząca żona jest uświęcona przez swego
męża”(1Kor 7, 14), chociaż najprawdopodobniej ten tekst mówi o małżeństwach,
w których jedna ze stron nawróciła się dzięki małżeństwu, będąc członkiem Kościoła
17

Na temat prawosławnego (bardzo negatywnego) poglądu w kwestii interkomunii, zob. St. Vladimir’s Seminary Quarterly, 27 (1983) nr 4.
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poślubiającym kogoś spoza Kościoła. W każdym z takich przypadków Kościół ma
nadzieję co do ostatecznego odnowienia religijnej jedności rodziny oraz, że w końcu
oboje małżonkowie będą zjednoczeni w Prawosławiu.
Przepisy przyjęte przez część prawosławnych diecezji (i aż do niedawna przez
Kościół rzymskokatolicki), aby wymagać od partnerów małżeństwa mieszanego podpisania zobowiązania obiecującego ochrzczenie i wychowanie dzieci w prawosławiu,
wydają się być dla autora dość wątpliwe zarówno w swych zasadach, jak i skutkach.
Prawny formalizm tej procedury nie współbrzmi z samą ideą chrześcijańskiej wolności i odpowiedzialności. Albo strona prawosławna jest dostatecznie silna w swych
przekonaniach, by zapewnić dzieciom właściwe ukierunkowanie religijne (i z najlepszymi nadziejami sprowadzi całą rodzinę do Kościoła), albo też w końcu się podda.
Stanowcza postawa pastoralna powinna jednak być zastosowana wobec wszystkich,
którzy pobierają się poza Kościołem prawosławnym. Pobłogosławienie małżeństwa
poza Kościołem jest oczywiście zdradą łaski sakramentalnej przyjętej w chrzcie świętym i jest w istocie niezgodne z przynależeniem do Kościoła.
Wiele problemów dotyczących małżeństw mieszanych można byłoby rozwiązać
zarówno dla prawosławnych, jak i nieprawosławnych, jeśli przywróconoby starożytną
praktykę włączenia ceremonii ślubnej w Liturgię eucharystyczną. Zakładałoby to,
że inna pozaeucharystyczna ceremonia, byłaby używana dla małżeństw mieszanych
(tak samo jak dla drugiego czy trzeciego małżeństwa pomiędzy prawosławnymi).
Sama niemożność pobłogosławienia małżeństw mieszanych podczas Boskiej Liturgii
byłaby wystarczająco wymowna, by ukazać: po pierwsze — naturę w pełni sakramentalnego małżeństwa w Kościele; po drugie — pastoralną tolerancję Kościoła
w stosunku do błogosławienia małżeństw mieszanych; i po trzecie — jednoznaczne
pragnienie Kościoła, by mieć w przyszłości małżeństwo mieszane, które doszło do
jedności wiary i wspólnego uczestnictwa w Eucharystii.

14

Rozwód

Rzymskokatolickie żądanie prawnej „nierozwiązywalności”małżeństwa i całkowitej
niemożności ponownego zawarcia związku małżeńskiego przez rozwiedzionych dopóki żyje ich były współmałżonek, od dawna jest poddawane żywej dyskusji. Zbyt
często stanowisko prawosławne w tej kwestii jest określane jako przeciwstawne do
rzymskiego katolicyzmu. Czy jest zatem poprawne stwierdzenie, że „Kościół prawosławny dopuszcza rozwód”?
Tradycyjny pogląd rzymskokatolicki i przepisy kanoniczne dotyczące rozwodu
i powtórnego małżeństwa bazują na dwóch założeniach: 1) że małżeństwo jest prawnym kontraktem, a dla chrześcijan ten kontrakt jest prawnie nierozwiązywalny; 2) że
kontrakt małżeński odnosi się tylko do życia ziemskiego i dlatego prawnie jest rozwiązywalny jedynie przez śmierć jednego z małżonków. Prawosławne podejście do
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tego zagadnienia rozpoczyna się, jak to widzieliśmy wcześniej, od innych założeń:
1) Małżeństwo jest sakramentem udzielanym dwojgu ludziom w Ciele Kościoła
przez kapłańskie błogosławieństwo. Jak każdy sakrament odnosi się do życia wiecznego w Królestwie Bożym i z tego też względu nie może być rozwiązane przez śmierć
jednego z małżonków, lecz stwarza pomiędzy nimi — jeśli tego pragną i „ jeśli jest
im to dane”(Mt 19, 11) — wieczną więź.
2) Małżeństwo jako sakrament nie jest magicznym aktem, lecz darem łaski. Małżonkowie, osoby ludzkie, mogli popełnić błąd prosząc o łaskę małżeństwa, gdy nie
byli jeszcze gotowi na jej przyjęcie, czy też mogą okazać się niezdolnymi do uczynienia tej łaski owocną. W tych przypadkach Kościół może uznać fakt, iż łaska nie
została „przyjęta”, tolerować separację i zezwolić na powtórne małżeństwo. Nigdy
jednak nie zachęca do powtórnego małżeństwa — nawet, jak to widzieliśmy w przypadku osób owdowiałych, ze względu na wieczny charakter więzi małżeńskiej. Co
najwyżej je toleruje w konkretnych przypadkach, gdy wydaje się to być najlepszym
rozwiązaniem dla danego człowieka.
Powtarzane potępienie rozwodu przez samego Chrystusa jest dobrze znane: „Mojżesz pozwolił wam odprawiać swe żony ze względu na zatwardziałość serc waszych,
ale od początku tak nie było. A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją,
z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży”(Mt 19, 8–9; por. 5, 31–32; Mk 10, 2–9; śk 16, 18).18
Jednakże możliwość rozwodu na gruncie „nierządu”i nawet o wiele bardziej ogólna
akceptacja dokonana przez św. Pawła, iż żona może odłączyć się od swego męża
(2Kor 7, 11), jasno ukazują, że Nowy Testament nie przedstawia nierozerwalności
małżeństwa jako całkowitego stłumienia ludzkiej wolności. A wolność zakłada możliwość grzechu, jak i jego konsekwencji, co w ostateczności może doprowadzić do
rozbicia związku małżeńskiego.
Nigdzie jednak bezpośrednio Nowy Testament nie przebacza zawarcia powtórnego małżeństwa po rozwodzie. Św. Paweł, który nie pochwala, ale ostatecznie dopuszcza małżeństwa osób owdowiałych, jest bardzo przeciwny małżeństwom rozwiedzionych: „Tym zaś, którzy żyją w związku małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan,
ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna
albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z żoną się nie rozwodzi”(1Kor 7,
10–11).
Jak Kościół odpowiedział na takie stanowisko Nowego Testamentu? Ojcowie,
w przeważającej większości, poszli za św. Pawłem w odwodzeniu od wszelkiej formy
powtórnego małżeństwa, zarówno dla osób owdowiałych, jak i po rozwodzie. Atenagoras, filozof ateński i konwertyta, który napisał Apologię Chrześcijan (około 177
18

Należy odnotować, że wyjątek dopuszczający rozwód na bazie „cudzołóstwa”(porneia) zawiera
jedynie Ewangelia według św. Mateusza. Ewangeliści Marek i śukasz przytaczają słowa Jezusa
całkowicie zakazujące rozwodu.
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roku), jest rzecznikiem wszystkich Ojców Kościoła pierwotnego, gdy określa ponownie wychodzącą za mąż rozwódkę jako „nierządnicę”, dodając również, że „Ten, kto
pozbywa się swej pierwszej żony, pomimo jej śmierci, jest cudzołożnikiem, mimo iż
czyni to w pewien zamaskowany sposób”(PG 6, 968).
Zarazem jednak Kościół nigdy nie traktował Ewangelii jako systemu nakazów
prawnych, które społeczeństwo ludzkie mogłoby przyjąć z dnia na dzień. Ewangelia
miała być przyjmowana jako zaangażownie oraz jako gwarancja przyjścia Królestwa
Bożego, co zakładało ustawiczną, osobową walkę z grzechem i złem, ale nigdy nie
mogła być zredukowana do systemu prawnych „zobowiązańćzy „powinności”.
Cesarstwo chrześcijańskie ciągle traktowało rozwód i powtórne małżeństwo jako
zwyczajną instytucję społeczną. Prawa nadawane przez chrześcijańskich władców,
w szczególności Konstantyna, Teodozjusza i Justyniana, określały różne formalne
podstawy i warunki, na których rozwód czy powtórne małżeństwo były dopuszczalne. Czymś niemożliwym jest sporządzenie tutaj wykazu ich wszystkich. Rozwód
poprzez zwyczajną wzajemną zgodę był tolerowany, aż do wydania przez cesarza
Teodozjusza II w 449 roku prawa, które tego zabraniało. Jednak było ono znowu zaaprobowane przez Justyna II w 566 roku. Prawo Justyna II zostało zniesione dopiero
w VIII wieku. W ciągu całego tego czasu rozwód z prawem zawarcia powtórnego
małżeństwa był dawany nie tylko na gruncie cudzołóstwa, ale również ze względu na
takie przyczyny, jak powody polityczne, planowanie morderstwa, zaginięcie na okres
pięciu lub więcej lat, nieuzasadnione oskarżenie o cudzołóstwo oraz w końcu śluby
monastyczne jednego z małżonków.19
ˇaden z Ojców Kościoła nigdy nie potępił tych cesarskich praw jako sprzecznych
z chrześcijaństwem. Istniała ewidentna zgodność opinii, dlatego też Ojcowie uważali
je za nie do uniknięcia. Cesarze, choćby Justynian I, szczerze próbowali ustanowić
prawodawstwo inspirowane chrześcijaństwem, korzystając w procesie jego formułowania z kompetentnej rady biskupów i teologów. Wielu z nich (biskupów i teologów)
sprzeciwiało się cesarskiej woli, gdy naruszała ona chrześcijańską ortodoksję, ale żaden nie sprzeciwiał się legislacji rozwodu. Przeciwnie, wielu wspominało legislację
jako fakt: „Ten, kto nie może wytrwać we wstrzemięźliwości i czystości po śmierci
swej pierwszej żony”, pisze św. Epifaniusz z Cypru (zm. 403), „lub ten, kto jest w separacji ze swą żoną dla ważnego powodu, jak cudzołóstwo czy innego przestępstwa,
jeśli bierze inną żonę czy jeśli żona bierze innego męża, Boskie Słowo nie potępia
i nie wyłącza go z Kościoła czy życia; ale jest tolerowany raczej ze względu na swą
słabość”(Przeciwko herezjom, 69, PG 41, 1024C–1025A).
Pasterskie napomnienia wskazujące na zło wynikające z rozwodu są oczywiście
niezliczone, ale tolerancja istniejących praw państwowych wobec objawiających się
„faktów życia”jest równie oczywista zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie.
Było
to
zwyczajną
wyrozumiałością
czy
kapitulacją?
19

Zob. Nowela 22 Justyniana.
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Z pewnością — nie. Podczas tego całego okresu, bez żadnego znanego wyjątku, Kościół pozostawał wierny normie ustanowionej przez Objawienie Nowego Testamentu:
tylko pierwsze i jedyne w swoim rodzaju małżeństwo było błogosławione w Kościele
podczas Eucharystii.
Powyżej zostało ukazane, że drugie i trzecie małżeństwo po śmierci współmałżonka było zawierane jedynie podczas ceremonii cywilnej i zakładało pokutę, polegającą na ekskomunice trwającej od jednego do pięciu lat. Po okresie pokuty para
małżeńska była znów uważana za pełnoprawnych członków Kościoła. Wydłużona
pokuta była wymagana dla rozwiedzionych zawierających nowy związek małżeński
i trwała siedem lat: „Ten, kto opuszcza daną mu żonę i bierze inną jest winien cudzołóstwa z wyroku Pana. I jak to było zadekretowane u naszych Ojców, tacy muszą
płakać przez rok, słuchać przez dwa lata, bić pokłony do ziemi przez trzy lata, a w
siódmym roku stać razem z wiernymi i w ten sposób być uznanymi za godnych
Eucharystii”(Szósty Sobór Ekumeniczny, kanon 87).
Istniały oczywiście niezliczone warunki dotyczące różnicy pomiędzy winnymi
i niewinnymi stronami w rozwodzie, a w praktyce „ekonomia”pastoralna Kościoła
z pewnością, od czasu do czasu, okazywała więcej wyrozumiałości, niż ten tekst
implikuje. Niemniej klasyfikacja osób rozwiedzionych wchodzących w związki małżeńskie, zaliczająca ich do cudzołożników — w ścisłej zgodności z tekstem Ewangelii
— zakładała, że spędzali wystarczająco długi czas stojąc w Kościele nie pośród
wiernych, lecz w przedsionku, razem z „płaczącymi”(za swe grzechy), „katechumenami”(tj. tymi, którzy słuchali Słowa Bożego, ale nie byli dopuszczeni do sakramentów) i „leżącymi twarzą do ziemi”(tj. tymi, którzy zachowywali podczas pewnych
części nabożeństw pozycję leżącą, zamiast siedzenia czy stania).
Z tego też względu Kościół ani nie „uznałżozwodu ani go nie „udzielał”. Rozwód
był uważany za ciężki grzech, ale Kościół nigdy nie zawiódł w dawaniu grzesznikom
„nowej szansy”i był gotów przyjąć ich powtórnie w razie okazania skruchy.
Kościół dopiero od dziesiątego wieku, gdy otrzymał od cesarzy prawny monopol rejestracji i zatwierdzania wszystkich małżeństw (patrz: Rozdział V), został
zobowiązany do „dawania rozwodów”. Powszechnie było to w zgodzie z prawem Cesarstwa Rzymskiego i później z wszystkich krajów, w których się to rozwinęło. Ta
nowa sytuacja w dużym stopniu zacierała świadomość wiernych co do wyjątkowości
chrześcijańskiej doktryny o małżeństwie. Zarówno małżeństwo kościelne, jak i „kościelny rozwód”, jawiły się zaledwie jako formalność dająca zewnętrzną legalizację
aktom, które z chrześcijańskiego punktu widzenia, były całkiem bezprawne.
Praktycznie z całkowitą zgodnością z Pismem Świętym i Tradycją Kościoła,
chciałbym zasugerować, by nasze kościelne władze zaprzestały „dawania rozwodów”(skoro i tak są one dawane przez sądy cywilne) i raczej na bazie uznania
rozwodu cywilnego, iż małżeństwo faktycznie nie istnieje, wydawali „pozwolenia
ponownego zawarcia związku małżeńskiego”. Oczywiście w każdym poszczególnym
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przypadku poradnictwo pastoralne i wywiad przedmałżeński powinny prowadzić
do upewnienia, że pojednanie jest niemożliwe, a „pozwolenie ponownego zawarcia
związku małżeńskiego”powinno co najmniej pociągać za sobą pewne formy pokuty
(stosownej do każdego indywidualnego przypadku) i dać Kościołowi prawo błogosławienia zgodnie z obrządkiem „powtórnego małżeństwa”.
Taki ruch sprawiłby, że pozycja naszego Kościoła byłaby jasna i dałaby kapłanom
możliwość bardziej owocnego sprawowania swej posługi wyjaśniania, prowadzenia
i psychologicznego uzdrawiania.

15

Rodzina i planowanie rodziny

Sam Jezus w przededniu swej śmierci, w uroczystym momencie, gdy brał udział ze
swymi uczniami we wspólnej Ostatniej Wieczerzy, odwołał się do radości z narodzin
dziecka: „Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy porodzi
dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził”(J
16, 21). I wszyscy rodzice wiedzą, że ten „ból”, całkowicie zapomniany, gdy jest już
dziecko, to nie tylko fizyczny ból matki, ale również wszystkie ludzkie niepokoje
i troski, kłopoty finansowe, które wszyscy mężczyźni i kobiety odczuwają tak często,
zanim posiadają dzieci. Wszystko to całkowicie przemija, gdy nowe małe stworzenie,
bezradne i całkowicie „nasze własne”, objawia się w rodzinie i niezmiernie potrzebuje
miłości i troski.
Mamy obraz postawy Jezusa wobec dzieci: „A On, przywoławszy dziecię, postawił je pośród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie
i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”(Mt 18, 2–3). Czy
może w pełni zrozumieć znaczenie tego ostrzeżenia Pana — prawdopodobnie jednego z najbardziej odkrywczego z całej Ewangelii — ktoś, kto dobrowolnie rezygnuje
z posiadania dzieci?
Zrodzenie potomstwa, jego dorastanie są faktycznie wielką radością i błogosławieństwem Bożym. Małżeństwo, w którym dzieci są nie chciane, opiera się na posiadającej braki, egoistycznej i zmysłowej formie miłości. Dając życie innym, człowiek
naśladuje stwórczy akt Boga, a jeśli wzbrania się przed tym — to nie tylko odrzuca swego Stworzyciela, ale również wypacza swe własne człowieczeństwo. Nie
ma człowieczeństwa bez „obrazu i podobieństwa Bożego”, tj. bez świadomego czy
nieświadomego pragnienia bycia prawdziwym naśladowcą stwarzającego życie Ojca
wszystkich.
Jednakże, jak to przedstawiliśmy powyżej (Rozdział I), jedna z istotnych różnic pomiędzy starotestamentalną judaistyczną koncepcją małżeństwa i koncepcją
chrześcijańską polegała na tym, iż dla starożytnych ˇydów małżeństwo było jedynie
środkiem w celu prokreacji, podczas gdy dla chrześcijan jest końcem samym w sobie
— związkiem dwojga osób w miłości, odzwierciedlającym relację pomiędzy Chry48

stusem i Kościołem. I faktycznie ani w Ewangeliach, ani u św. Pawła nie można
znaleźć idei, że zrodzenie potomstwa „usprawiedliwia”małżeństwo. Idea ta jest również nieobecna w literaturze patrystycznej. We wspaniałej Homilii 20 na temat Listu
do Efezjan, św. Jan Chryzostom określa małżeństwo jako „związek”i „misterium”,
a zrodzenie potomstwa wspomina jedynie okazjonalnie (Patrz: Dodatek II).
Myślenie i praktyka współczesnych chrześcijan Zachodu są całkowicie pomieszane
w tej kwestii; a środki masowego przekazu, komentujące i często zniekształcające
oraz błędnie interpretujące papieskie encykliki, mówiąc iż te zakazują rzymskim
katolikom regulacji poczęć, wnoszą bardzo mało do ewentualnego wyjaśnienia.
Istota problemu leży w fakcie, że aż do niedawna zachodnie myślenie o współżyciu seksualnym i małżeństwie było prawie wyłącznie zdominowane przez nauczanie
św. Augustyna (zm. 430). Szczególną cechą augustyńskiego punktu widzenia było
upatrywanie w seksie i instynkcie seksualnym kanału, przez który wina za „grzech
pierworodnyAdama
przechodziła na jego potomstwo. Z tego względu samo małżeń,
stwo było grzeszne, a seks był o tyle usprawiedliwiony, o ile prowadził do zrodzenia
potomstwa. Konsekwentnie, jeśli zapobiega się zrodzeniu potomstwa, stosunek seksualny — nawet w prawnie zawartym małżeństwie — jest zasadniczo grzeszny.
Kościół prawosławny, tak jak rzymskokatolicki, uznaje świętość Augustyna, lecz
jego doktrynalny autorytet w Prawosławiu jest daleki od bycia tak absolutnym,
jak to było na Zachodzie. Nawet, jeśli w monastycznej literaturze chrześcijańskiego
Wschodu, seks jest czasami praktycznie utożsamiany z grzechem, to powszechna Tradycja Kościoła trzyma się mocno decyzji Synodu w Gangra (patrz: Dodatek III),
który radykalnie odrzuca opinię potępiającą małżeństwo. Z pewnością, jeśli instynkt
seksualny w swej wypaczonej i „upadłej”formie często wiąże się z grzechem, nie jest
to jedyny kanał przez który grzeszność rozpowszechnia się poprzez ludzkie pokolenia. Jednakże samo małżeństwo jest sakramentem, tj. zespołem relacji pomiędzy
mężczyzną i kobietą. Zostało ono odkupione przez Krzyż Chrystusa, przemienione
łaską Ducha Świętego i przekształcone za sprawą miłości w wieczną więź.
Jeśli seks jest równoznaczny z grzechem oraz jeśli wyłącznie zrodzenie potomstwa może uwolnić od winy — to zarówno małżeństwo jak i prokreacja nie są niczym
innym, jak zaledwie marnymi substytutami jedynego prawdziwie chrześcijańskiego
ideału: celibatu. Praktycznie, same z siebie nie mają żadnego pozytywnego znaczenia
i oczywiście stosunek małżeński, który unika zrodzenia potomstwa jest jednoznacznie grzeszny, jeśli przyjmie się augustyński pogląd na seks i małżeństwo. Nawet jeśli
ostatnia encyklika papieska Humanae vitae zakazująca sztucznej regulacji poczęć
nie bazuje na augustynizmie, lecz raczej podkreśla pozytywną troskę o ludzkie życie,
to faktem pozostaje, że idee akcentujące grzeszność seksu dominowały w przeszłości w rzymskokatolickim myśleniu i pośrednio powstrzymują współczesną hierarchię
Kościoła od zmiany postawy w odniesieniu do regulacji poczęć. Bo jakże można
zaprzeczyć czemuś, co było standardem nauczania przez tak wiele lat?
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Ze swej strony Kościół prawosławny nigdy nie zaangażował się formalnie i oficjalnie w tę kwestię. To jednak nie znaczy, że problem regulacji poczęć i planowania
rodziny jest obojętny chrześcijanom prawosławnym, i że ich chrześcijańskie zaangażowanie nie ma praktycznych implikacji w tej kwestii. Jak to wcześniej ukazaliśmy,
chrześcijańskie zaangażowanie zakłada przekonanie, że
— zrodzenie potomstwa jest naturalnym, świętym i koniecznym elementem w chrześcijańskim małżeństwie;
— danie życia jest jakby boskim przywilejem człowieka, którego nie ma on prawa
odrzucić, jeśli chce zachować „obraz i podobieństwo Boże”dane mu przy stworzeniu.
Papieska encyklika Humanae vitae zawiera godne uwagi oświadczenia o obydwu
tych punktach widzenia i dlatego nie powinna być odrzucana tylko z tego powodu,
iż jest papieska.
Jednak kwestia planowania rodziny ma również inne aspekty, które są powszechnie znane i współcześnie dyskutowane. Na przykład, jeśli „życie”dane przez rodziców
swoim dzieciom ma być życiem w pełni ludzkim, to nie powinno pociągać za sobą
jedynie fizycznej egzystencji, ale również rodzicielską troskę, edukację i przyzwoite
życie. Rodzice po zrodzeniu dzieci muszą być gotowi wypełnić wszystkie te odpowiedzialności. Są oczywiście ekonomiczne, społeczne czy psychologiczne sytuacje, gdzie
nie mogą być dane żadne gwarancje w tym względzie. Czasami nawet istnieje prawie
pewność, że nowo narodzone dzieci będą żyć w głodzie i psychologicznym ubóstwie.
W tych sytuacjach różne formy planowania rodziny, tak stare jak sama ludzkość,
zawsze były znane mężczyznom i kobietom. Całkowita wstrzemięźliwość jest radykalnym sposobem regulacji poczęć. Czy jest to do pogodzenia z prawdziwym życiem
małżeńskim? I czy sama wstrzemięźliwość nie jest formą ograniczania mocy, którą
zostaliśmy obdarzeni przez Boga, dawania i przedłużania życia? Jednakże zarówno
Nowy Testament, jak i Tradycja Kościoła uważają wstrzemięźliwość za możliwą do
przyjęcia formę planowania rodziny. W ostatnich czasach nauczanie rzymskokatolickie zaleca okresową wstrzemięźliwość, ale zakazuje środków antykoncepcyjnych,
takich jak „pigułka”. Czy istnieje jednak rzeczywista różnica pomiędzy środkami
antykoncepcyjnymi, które określa się „sztucznymi”i tymi, które są uważane za „naturalne”? Czy wstrzemięźliwość jest naprawdę czymś „naturalnym”? Czy jakakolwiek medyczna kontrola ludzkich funkcji nie jest „sztuczną”? Czy dlatego powinna
być potępiona jako grzeszna? I w końcu poważne pytanie teologiczne: czy wszystko
co „naturalne”jest koniecznie dobre? Nawet św. Paweł dostrzegał, iż wstrzemięźliwość może doprowadzić do stanu, w którym człowiek „płonie”. Czy nauka nie jest
zdolna uczynić zrodzenie potomstwa bardziej ludzkim przez jego kontrolę, tak jak
kontroluje się żywność, środowisko czy zdrowie?
Bezpośrednie potępienie kontroli narodzin nie daje zadowalających odpowiedzi
na te wszystkie pytania. Nigdy nie zostało zaaprobowane przez cały Kościół prawosławny, nawet jeśli czasami władze Kościołów lokalnych wydawały oświadczenia
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w tej sprawie identyczne ze stanowiskiem papieża. W każdym razie nigdy nie było
praktyką Kościoła dawanie wskazań moralnych poprzez głoszenie standardowych
formuł o znaczeniu uniwersalnym w kwestiach, które wymagają osobowego aktu sumienia. Istnieją formy regulacji poczęć, które będą do przyjęcia, a nawet niezbędne
dla pewnych par małżeńskich, podczas gdy inne pary będą ich unikać. W szczególności jest to prawda o „pigułce”.
Problem regulacji poczęć i jej możliwych do przyjęcia form może być jedynie
rozwiązany poprzez poszczególne pary małżeńskie. Mogą one podjąć właściwą decyzję tylko wtedy, jeśli akceptują z wielką powagą swoje chrześcijańskie zaangażowanie, jeśli wierzą w Opatrzność Bożą, jeśli nadmiernie się nie koncentrują na
zabezpieczeniu materialnym („Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi”, Mt 6, 19),
jeśli uświadamiają sobie, że dzieci są wielką radością i darem Bożym, jeśli ich miłość nie jest samolubna i egoistyczna oraz jeśli pamiętają, że miłość ograniczona
do przyjemności seksualnej — nie jest prawdziwą miłością. Na przykład w zamożnym społeczeństwie amerykańskim praktycznie nie ma wystarczającego powodu do
unikania narodzin dzieci w pierwszych dwóch latach małżeństwa. W każdym razie,
porada dobrego ojca duchownego mogłaby bardzo pomóc w podjęciu właściwego
„pierwszego kroku”w życiu małżeńskim.

16

Aborcja

W ślad za Pismem Świętym, prawosławne prawo kanoniczne formalnie identyfikuje
aborcję z morderstwem i żąda ekskomuniki wszystkich, którzy się w nią angażują:
„Ci, którzy dają środki medyczne powodujące aborcję i ci, którzy przyjmują trucizny, by zabić płód podlegają karze takiej jak za morderstwo (Szósty Sobór Ekumeniczny, kanon 91).
W kanonie 2. dotyczącym aborcji św. Bazyli Wielki szczególnie wyklucza wszelkie staranie mogące doprowadzić do aborcji we wczesnym okresie ciąży. „Kobieta
świadomie niszcząca płód będzie podlegać karze za morderstwo, niezależnie od tego
czy płód był, czy nie był ukształtowany”.
Pokutna dyscyplina Kościoła pierwotnego wymagała, by „mordercy”byli dopuszczani do pojednania z Kościołem oraz do Komunii świętej dopiero na łożu śmierci,
oczywiście pod warunkiem żałowania za grzechy. Ale brane były pod uwagę wyjątki. Synod w Ancyrze wyraźnie dopuszcza pewne wyjątki dla tych, którzy byli
zaangażowani w aborcję: „Co do kobiet, które popełniają cudzołóstwo i niszczą to
co poczęły, lub które są zaangażowane w przygotowywanie środków medycznych do
spowodowania aborcji, poprzedni dekret wykluczał je aż do godziny śmierci i to jest
usankcjonowane prawem. Niemniej jednak, pragnąc skorzystać z większej wyrozumiałości, nakazujemy, aby wypełnić dziesięć lat pokuty . . . ”(kanon 21).
Aby w pełni zrozumieć pozycję Kościoła prawosławnego w kwestii aborcji, trzeba
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również odwołać się do uroczystej celebracji takich świąt, jak Poczęcie św. Jana
Chrzciciela (24 września), Poczęcie Bogarodzicy (8 września), a przede wszystkim
święto Zwiastowania (25 marca), gdy sam Chrystus został poczęty w łonie Dziewicy.
Celebracja tych świąt jednoznacznie wskazuje, że życie ludzkie, a w tych przypadkach
życie Jana, Bogarodzicy i Jezusa jako Człowieka — rozpoczyna się od momentu, gdy
przypuszczalnie płód ludzki staje się zdolny do życia.
Jeśli pozostanie się w biblijnej i chrześcijańskiej perspektywie to nie można uniknąć faktu, iż aborcja jest przerwaniem ludzkiego życia. W żaden sposób nie może być
usprawiedliwiona przez argumenty, które są zazwyczaj przyjmowane w naszym, na
wszystko dozwalającym i zsekularyzowanym społeczeństwie: fizyczne i psychiczne
dolegliwości matki, przeludnienie, ubóstwo, brak zabezpieczenia społecznego itp.
Całe to zło trzeba uleczyć, ale nie poprzez zabijanie niewinnych ofiar posiadających
pełny potencjał do normalnego ludzkiego życia. Jeśli aborcję przyjmuje się jako normalną procedurę w leczeniu chorób społeczeństwa, to nie ma powodu, dla którego
zabijanie nie miałoby być zaakceptowane jako „rozwiązanie”(„ostateczne rozwiązanie”problemu żydowskiego przez Hitlera!) w innych sytuacjach, szczególnie w chorobie i w wieku starczym. Jeśli terminalnie chorzy ludzie (a większość starych ludzi to
terminalnie chorzy) byliby bezboleśnie uśmiercani, cóż za psychiczna ulga dla tych,
którzy są moralnie i materialnie odpowiedzialni za ich przedłużającą się egzystencję!
Ale cóż to za okropna i całkowicie nieludzka perspektywa dla społeczeństwa! I jakże
przerażające jest odkrycie jak blisko już jesteśmy takich rozwiązań.
Dla chrześcijan zabijanie jest zawsze złem, niezależnie od okoliczności, w których
się ono dokonuje, nie wyłączając zabijania na wojnie. Św. Bazyli Wielki nakłada na
żołnierzy, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w zabijanie na wojnie, pokutę na
okres trzech lat (kanon 13). Jednakże nie narzucając całkowitego pacyfizmu (chociaż
dopuszczał go czasami) Kościół uznawał, że zabijanie na wojnie nie jest całkowicie
tym samym, co morderstwo, gdyż dokonuje się go dla uratowania życia innych (co
najmniej jeśli chodzi o zasadę). Także w innych sytuacjach, gdy zabijanie ma na celu
obronę niewinnego życia, nie może być widziane, ściśle mówiąc, jako morderstwo.
Niemniej jednak postawa św. Bazylego Wielkiego w stosunku do żołnierzy wskazuje, że nawet w tych przypadkach zabijanie jest złem, nawet jeśli mniejszym złem
niż bierna akceptacja przemocy innych. Przez analogię można przyjąć, iż w ekstremalnym (i bardzo rzadkim) przypadku, gdy usunięcie płodu jest jedynym środkiem
ocalenia życia matki, to również może być uważane za rodzaj „mniejszego zła”.
Trzeba pamiętać, iż w tych wypadkach straszliwa odpowiedzialność za podjętą decyzję wiąże się z pełną świadomością, że fakt ten pozostaje zabijaniem.
Tak więc prawosławni chrześcijanie posiadają wyraźne wskazania od swego Kościoła w tej istotnej kwestii, w tym stopniu, w jakim sami są świadomi swej własnej
i rodzinnej odpowiedzialności. Z pewnością będą również sprzeciwiać się legislacji
liberalizującej odpowiedzialność za aborcję ze względu na to, że takie prawodaw-
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stwo jest jednocześnie oznaką dehumanizacji i cynizmu w naszym społeczeństwie.
Prawosławni chrześcijanie będą pamiętać jednak, iż moralnie uzasadniona postawa
przeciwko aborcji nakłada szczególnie odpowiedzialną troskę w stosunku do milionów nieszczęśliwych, głodnych, niewykształconych i nie chcianych dzieci, które
przychodzą na świat bez zabezpieczenia dostatniego życia.

17

Małżeństwa duchownych

Nowy Testament zawiera informaje, iż co najmniej kilku apostołów — włączając
św. Piotra — było żonatych. Stan małżeński był uważany za normalny dla osób
wyświęconych do posługiwania w Kościele: „Biskup ma być nienaganny, mąż jednej
żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, [. . . ], który by własnym domem
dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości”(1 Tym
3, 2–4).
Przyjmowanie żonatych mężczyzn do stanu kapłańskiego i episkopatu było jednak we wczesnych kanonach uwarunkowane przez w pełni chrześcijański charakter
ich małżeństwa: „Mężczyzna, który był dwa razy żonaty po chrzcie czy miał konkubinę, nie może zostać biskupem, kapłanem czy diakonem, ani członkiem stanu
duchownego (Kanon Apostolski 17). Jak widzieliśmy powyżej, drugie małżeństwo
było jedynie tolerowane w przypadku osób świeckich. Cytowany kanon wyłączał
duchowieństwo z takiej tolerancji. Święcenia implikowały nauczanie pełnej chrześcijańskiej Prawdy, a w szczególności chrześcijańskie pojmowanie wyjątkowości małżeństwa według „Chrystusa i Kościoła”. Wymaganie to rozszerza się również na żonę
duchownego: „Ten, kto poślubił wdowę czy kobietę rozwiedzioną, czy nierządnicę,
czy niewolnicę, czy aktorkę,20 nie może być biskupem lub kapłanem, ani diakonem,
ani też przyjąć jakiejkolwiek innej posługi duchownej”(Kanon Apostolski 18). Oczywiście jest to w pełni zgodne z chrześcijańskim ideałem absolutnej monogamii, która
jako jedyna może być sakramentalnie przypieczętowana przez Eucharystię i osiągnąć
pełne znaczenie sakramentalne. Pamiętajmy, że powtórne małżeństwa nie były błogosławione w Kościele.
Powyższy warunek nie dotyczy małżeństw cywilnych zawieranych „przed chrztem
św.”, tj. poza Kościołem. Nie są one uważane jako „małżeństwa”i nie mogą przeszkodzić święceniom mężczyzny, który później znów się ożenił w Kościele.
Bardzo wcześnie kanony Kościoła stanowiły, że żonaci mężczyźni mogą być przyjęci do stanu duchownego. Wyświęceni duchowni nie mogli się już żenić (Kanon Apostolski 26). Jednakże w czwartym wieku Synod w Ancyrze ciągle jeszcze dozwalał na
małżeństwa diakonów, jeśli podczas swych święceń deklarowali taką intencję (kanon
10). Formalnie tej praktyki zakazał cesarz Justynian w noweli 123. Szósty Sobór
20

Niewolnictwo i „zawody artystyczne”budziły co najmniej podejrzenie o niemoralność.
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Ekumeniczny jak i w wielu innych wypadkach potwierdził cesarskie prawodawstwo:
„Jak to już ogłoszono w kanonach apostolskich — iż ci, którzy dostąpili wyższych
stopni święceń, nie mogą się żenić, a czynić to mogą jedynie lektorzy i kantorzy —
my również podtrzymujemy to nauczanie, określając, że odtąd w żadnej mierze nie
jest zgodne z prawem zawarcie związku małżeńskiego przez subdiakona, diakona czy
kapłana po święceniach, a gdyby ośmielili się to uczynić, niech będzie pozbawiony
urzędu . . . ”(kanon 6).
Kanoniczne prawodawstwo zakazujące zawierania związków małżeńskich po święceniach jest uzasadnione dokładnie tymi samymi względami, jakie znaleźć można
w kanonach, a mianowicie podkreślaniem dojrzałości i stałości jako istotnych warunków dla członków duchowieństwa. We wczesnym i średniowiecznym Kościele zasada zabraniająca święceń przed ukończeniem trzydziestego roku życia (Szósty Sobór
Ekumeniczny, kanon 14) była ściśle przestrzegana. Jeśli dzisiaj Kościół jest o wiele
mniej wymagający w kwestii „wieku kanonicznego-– święcenia kapłańskie młodszych
mężczyzn są standardową praktyką — to ciągle podtrzymuje warunek dojrzałości.
I rzeczywiście, mężczyźnie, który pragnie małżeństwa i który poszukuje żony często
brakuje stałości, niezależnie od wieku. Randki, uprzywilejowany sposób traktowania, zaabsorbowanie tym co zewnętrzne — wszystko to stanowi właściwe i nie do
uniknięcia sposoby jego zachowania. Nie można tego uważać za słuszne w odniesieniu do mężczyzny, który odpowiada za ludzkie dusze i powinien poświęcić się
przybliżaniu im Królestwa Bożego. Jedynie ci mężczyźni, którzy podjęli zdecydowaną i ostateczną decyzję wyboru życia małżeńskiego lub celibatu, są dopuszczani
do diakonatu i kapłaństwa.
Zakaz wchodzenia w związek małżeński po święceniach ma oczywiście inną naturę niż nakaz, by kapłan był żonaty tylko raz, i by nigdy się nie żenił z wdową lub
kobietą rozwiedzioną. O ile w pierwszym przypadku problem dotyczy pastoralnej poprawności i dyscypliny, to w drugim przypadku Kościół poprzez żądanie absolutnej
monogamii duchowieństwa zachowuje biblijne, doktrynalne i sakramentalne nauczanie o małżeństwie. Zatem główny powód dla którego owdowiały kapłan nie może się
powtórnie ożenić — pomimo osobistej tragedii, jaką ten zakaz może powodować —
to fakt, iż Kościół jako normę uznaje jeden wieczny związek męża i żony. Kościół
nie może zażądać niczego innego, jak tylko, aby kapłani postępowali w swym życiu
według norm, których muszą na mocy swego urzędu nauczać innych. Niezmienność
stanowiska Kościoła prawosławnego w tym względzie jest najmocniejszym świadectwem wobec faktu, że pozostaje on wierny doktrynie małżeństwa zgodnej z Nowym
Testamentem, nawet jeśli „ekonomia”Kościoła i wyrozumiałość zezwala świeckim na
drugie i trzecie małżeństwo.
Późniejszy i czysto dyscyplinarny rozwój prawa kanonicznego rezerwuje stan biskupi dla nieżonatych mężczyzn. Powyższa zasada, ustanowiona przez prawo państwowe cesarza Justyniana, została potwierdzona przez Szósty Sobór Ekumeniczny,
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nie ograniczała dostępu do episkopatu dla celibatariuszy i dopuszczała wybór żonatych mężczyzn do tego wysokiego urzędu kościelnego, zastrzegając separację z ich
żonami: „ˇona, której mąż został podniesiony do godności biskupiej będzie w separacji ze swym mężem, na bazie ich wspólnej zgody, a po jego hirotonii, ona
pójdzie do monasteru odległego od siedziby biskupa i tam niech się cieszy jego
opieką”(kanon 48). W czasach dzisiejszych rozwody, których podstawą jest obopólna zgoda małżonków, ze względu na wyniesienie męża do stanu episkopatu, są —
szczęśliwie — niezmiernie rzadkie. W powszechnej praktyce wybiera się biskupów
spośród kapłanów, którzy są albo celibatariuszami, albo wdowcami. We wczesnej
Tradycji Kościoła zachowały się wzmianki o wielu żonatych biskupach, wspominanych w Kanonie Apostolskim 40. Św. Grzegorz, biskup Nyssy, brat św. Bazylego
Wielkiego (koniec czwartego wieku) i wielu ówczesnych biskupów żyło w związkach
małżeńskich.
Cesarskie prawo przeciwko wyświęcaniu żonatych mężczyzn na biskupów zostało
wydane w czasie, gdy było wielu celibatariuszy i gdy wielu mnichów konstytuowało
elitę chrześcijańskiego społeczeństwa. Miało na to zapewne wpływ przekonanie, że
biskup wchodził w mistyczne małżeństwo ze swą diecezją i jego urząd wymagał
całkowitego poświęcenia się Kościołowi.
Współcześnie przyjęte kanoniczne prawodawstwo o bezżennym episkopacie ogranicza w dużym stopniu wybór nowych kandydatów. Nie jest pewne jednak, czy reforma tego prawa, którą usiłowała dokonać w Rosji (1922 rok) schizmatycka grupa
„Odnowicieli”byłaby sama z siebie gwarancją promowania do episkopatu najlepszych mężczyzn. Obecna praktyka co najmniej zabezpiecza godność episkopatu od
bycia tylko zwyczajnym końcem kościelnej kariery, otwartym dla całego duchowieństwa, i jakoś zachowuje charyzmatyczną zasadę wyboru. W każdym razie możliwość
powrotu do starożytnej praktyki chrześcijańskiej i wyboru żonatych mężczyzn do
episkopatu zależy od decyzji nowego ekumenicznego soboru Kościoła prawosławnego, o ile kiedykolwiek będzie zwołany.
Niezależnie od pastoralnych i dyscyplinarnych ograniczeń Kościoła przeciwko
małżeństwu po święceniach i na korzyść nieżonatego episkopatu, stanowisko Tradycji prawosławnej jest jednoznaczne. Małżeństwo to nie stan piekielny, lecz pobłogosławiony przez Boga. „Dlatego”, ogłasza Szósty Sobór Ekumeniczny, „ jeśli ktoś
ośmieliłby się, przeciwnie do Kanonów Apostolskich, pozbawić kapłana, diakona czy
subdiakona wspólnego zamieszkiwania i stosunków z jego prawowitą małżonką, niech
będzie odłączony”(kanon 13; zobacz również: Synod w Gangra, kanon 4). Problemy,
z którymi boryka się dziś Kościół rzymski, w którym przez wiele stuleci na bazie
augustyńskiej koncepcji małżeństwa, powszechnie już odrzucanej, na duchowieństwo
został narzucony celibat — są nie do pomyślenia w prawosławiu. W Rosji do całkiem niedawna posługiwanie w parafiach było formalnie zarezerwowane dla żonatych
księży, podczas gdy celibatariusze, jeśli nie żyli w społeczności monastycznej, mogli
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być wyznaczeni do edukacyjnych i admistracyjnych stanowisk w Kościele. Współczesna praktyka jest o wiele bardziej elastyczna i wielu żyjących w celibacie kapłanów
jest dobrymi pasterzami w parafiach.
W każdym razie, niezależnie od wahań w praktyce i dyscyplinie, Kościół prawosławny zdecydowanie stoi na stanowisku, że żonaci kapłani ukazują pozytywną
normę życia Kościoła, dzięki której absolutne zasady wyjątkowości i sakramentalności małżeństwa są zachowywane.

18

Małżeństwo, celibat i życie rodzinne

Jednym z paradoksów chrześcijańskiej etyki jest fakt, iż małżenstwo i celibat, pomimo przyjmowania różnych praktycznych zachowań, bazują na tej samej teologii
Królestwa Bożego i stąd na tej samej duchowości.
Na początku tego eseju spostrzegliśmy, że szczególna cecha chrześcijańskiego
małżeństwa polega na przekształcaniu i przemienianiu naturalnego ludzkiego uczucia pomiędzy mężczyzną i kobietą w wieczną więź miłości, która nie może być nawet
zerwana przez śmierć. Małżeństwo jest sakramentem, ponieważ w przyszłym Królestwie Bożym — na godach Baranka (Ap 19, 7) — jest antycypowana i przedstawiana
pełna jedność pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Ostateczne znaczenie chrześcijańskiego małżeństwa nie wyraża się w cielesnym zaspokojeniu, stabilności społecznej
czy zapewnieniu sobie potomstwa, lecz w eschatonie, „rzeczach ostatecznych”, które
Bóg przygotował dla swych wybranych.
Celibat, a szczególnie życie monastyczne, jest usprawiedliwione w Piśmie Świętym i Tradycji poprzez to samo odniesienie do przyszłego Królestwa. Sam Pan powiedział: „Albowiem gdy powstaną z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż
wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie”(Mk 12, 25). Z powyższego fragmentu
nie wynika, że małżeństwo chrześcijańskie nie będzie trwało w przyszłym Królestwie,
lecz z pewnością wskazuje na fakt, iż ludzkie relacje już nie będą „cielesne”. Nowy
Testament ustawicznie wysławia celibat jako antycypację „życia anielskiego”: „Są
i tacy bezżenni, którzy sami pozostali bezżenni dla Królestwa Niebieskiego-– mówi
Chrystus (Mt 19, 12). Wielkie postacie, takie jak św. Jan Chrzciel, św. Paweł i „sto
czterdziestu tysięcy”wspomnianych w Apokalipsie (Ap 14, 3–4), służą jako wzory
dla niezliczonych świętych chrześcijańskich, którzy trwali w dziewictwie dla chwały
Bożej.
Liczne wezwania w pismach Ojców Kościoła do życia celibatycznego są prawdopodobnie reakcją przeciwko rozwiązłości seksualnej panującej w świecie pogańskim
oraz wyrazem wczesnochrześcijańskiego poczucia wyrzeczenia się tego świata. Wydaje się nawet, iż monastycyzm jawił się dla wielu jako bezpieczne i najlepsze rozwiązanie problemów etycznych. Pomimo przewagi ducha monastycznego, który również
wyraził się w ustanowieniu bezżennego episkopatu — Kościół bezkompromisowo gło56

sił pozytywną wartość małżeństwa. Powszechnie uznano małżeństwo za sakrament,
podczas gdy jedynie część pisarzy kościelnych przypisywała również sakramentalny
charakter ceremonii monastycznej tonsury. Pozytywna wartość małżeństwa jest pięknie ukazana w dziełach Klemensa Aleksandryjskiego (jedynego z twórców chrześcijańskiej teologii trzeciego wieku) i wielkiego św. Jana Chryzostoma (zm. 407).
Zarówno małżeństwo, jak i celibat są sposobami życia Ewangelią, antycypowania
Królestwa, które już objawiło się w Chrystusie i objawi się w mocy w dniu ostatecznym. Z tego też względu jedynie małżeństwo „w Chrystusie”przypieczętowane
Eucharystią i celibat „w imię Chrystusa”, w których zawarte jest „eschatologicznećhrześcijańskie znaczenie — a nie małżeństwo zawarte przypadkowo jako kontrakt
czy zaspokojenie pożądliwości ciała, ani celibat przyjęty bezwolnie, czy co gorsze
przez egotyzm i wygodnictwo życiowe.
Tak jak małżeństwo chrześcijańskie zakłada ofiarność, odpowiedzialne budowanie rodziny, poświęcenie i dojrzałość, tak też i chrześcijański celibat jest nie do
pomyślenia bez modlitwy, postu, posłuszeństwa, pokory, dzieł miłosierdzia i ustawicznego wysiłku ascetycznego. Współczesna psychologia nie zauważyła, że brak
aktywności seksualnej stwarza problemy. Ojcowie Kościoła bardzo dobrze o tym
wiedzieli i wypracowali wspaniały system ascetycznych nakazów — stanowiący podstawę wszystkich reguł monastycznych — który sprawia, że trwanie w czystości jest
możliwe i dające zadowolenie. Ojcowie wiedzieli częstokroć o wiele lepiej niż współcześni psychologowie, że ludzki instynkt miłości i prokreacji nie jest wyizolowany
od reszty ludzkiej egzystencji, lecz jest jej samym centrum. Nie może zostać stłumiony, ale jedynie przekształcony, przemieniony i ukierunkowany, tak jak miłość do
Boga i bliźniego, poprzez modlitwę, post, posłuszeństwo w imię Chrystusa. Te cnoty
zostały zapisane i usystematyzowane w regułach monastycznych, jednakże w różnych formach warunkują również życie chrześcijańskie tych, którzy wybierają życie
w celibacie dla służenia w świecie.
Jednym z głównych źródeł współcześnie istniejącego problemu celibatu duchownych w Kościele rzymskokatolickim jest fakt ciągłego narzucania siłą wymogu trwania w celibacie, lecz bez duchowości, która zwykła służyć jako jego naturalne zakorzenienie i bez której jawi się on jako stan nie do wytrzymania i niekonieczny.
Zarzucono brewiarz, codzienną Mszę świętą, specyficzny „kapłańskiśtyl życia w izolacji od świata, ubóstwo, post. Kapłan nie jest w jakiś szczególny sposób ograniczony
w swych pragnieniach jedzenia, picia, komfortu i pieniędzy oraz już nie przestrzega
żadnej prawdziwej dyscypliny modlitwy. Celibat jest w ten sposób pozbawiony swego
duchowego znaczenia, które może jedynie być „eschatologiczne-– ukierunkowane na
„Królestwo”. Jakże różnym od „Królestwa”jest zazwyczaj komfortowa plebania,
i jakże sprzecznym nawoływanie współczesnej teologii o „zaangażowanie się w światóraz „społeczną odpowiedzialność-– jako do jedynych form, przez które Królestwo
ma się objawić! Dlaczego na ziemi — celibat?
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W prawosławiu natomiast celibat jest zachowywany przez niektórych, jedynie
jako krok w kierunku episkopatu, co stanowi nawet gorsze duchowe niebezpieczeństwo. Cała Tradycja Kościoła jest całkowicie zgodna w twierdzeniu, iż autentyczna
czystość i życie monastyczne mogą być jedynie praktykowane we wspólnotach monastycznych. Jedynie określone i wyjątkowo silne osobowości mogą zachować celibat
w pełnym tego słowa znaczeniu, chociaż żyją w świecie. Pokora jest prawdopodobnie jedyną cnotą, która może dopomóc im w zachowaniu celibatu, lecz jak wszyscy
wiemy jest ona wciąż najtrudniejsza do osiągnięcia i dlatego najrzadsza z cnót.
Tradycja monastyczna zawsze była uważana w prawosławiu jako najbardziej autentyczne świadectwo Ewangelii Chrystusa. Tak jak prorocy Starego Testamentu
i „męczennicy”pierwotnego chrześcijaństwa, mnisi czynili chrześcijaństwo wiarygodnym. Ukazując, iż można wieść jasne, radosne i pełne sensu życie modlitwy i służby,
bez bycia zależnym od „normalnych uwarunkowań”tego świata, dawali żywy dowód o Królestwie Bożym rzeczywiście obecnym „pośródńas. Przywrócenie takiej
tradycji byłoby szczególnie znaczące w centrum naszego wojowniczo zsekularyzowanego świata. Ludzkość stwarza pozory, że „osiągnęła wiek dojrzały”, w którym nie
musi prosić o pomoc chrześcijaństwa w celu stworzenia „lepszego świata”. Może być
znowu zainteresowana Kościołem, o ile Kościół jest zdolny objawić świat nie tylko
„lepszy”, ale naprawdę nowy i inny. Tego tak wielu młodych ludzi poszukuje i niestety odkrywa co najwyżej Buddyzm Zen, a znacznie częściej — psychodeliczność
i inne środki ucieczki w kierunku . . . śmierci.
Mnisi byli świadkami nowego świata. Jeśli byłyby pośród nas bardziej autentyczne wspólnoty monastyczne, nasze świadectwo mogłoby być jeszcze mocniejsze.
Jednakże nowe stworzenie w Chrystusie jest również dla nas wszystkich dostępne,
w całym swym pięknie, poprzez miłość w małżeństwie, jeżeli tylko ze św. Pawłem
przyjmiemy i zrozumiemy je „w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła”.
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Zakończenie

Małżeństwo jest sakramentem, ponieważ w nim i przez nie Królestwo Boże staje się
żywym doświadczeniem. W każdym z poszczególnych „sakramentów”to samo wyjątkowe Misterium zbawienia urzeczywistnia się i ma zastosowanie w danym momencie
ludzkiej egzystencji. Czy jest to wejście w nowe życie, wzrost w Duchu Świętym,
przyjęcie posługiwania w Kościele, uzdrowienie z choroby, ta sama obecność zbawiającego Chrystusa jest udzielona poprzez Ducha Świętego: w chrzcie, bierzmowaniu,
święceniach do różnych stopni kapłaństwa, w sakramencie namaszczenia świętym
olejem. W każdym z tych przypadków nowe życie wkracza w egzystencję człowieka
jako obecność — nie jako obowiązek, jako dar i możliwość — nie jako magia, a człowiek pozostaje wolny, by wejść przez drzwi, które zostały przed nim otwarte, lub
pozostać tam, gdzie był — w królestwie „ciała”.
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Jednakże wszystkie sakramenty uzyskują autentyczną tożsamość i znaczenie wówczas, gdy prowadzą do, lub ukazują wspólnotowe życie Kościoła, Ciała Chrystusa.
Chrzest jest wejściem do Kościoła, bierzmowanie jest darem, który określa nieograniczony wzrost w Duchu Świętym, kapłaństwo jest odpowiedzialne za jedność i budowanie Ciała, sakrament namaszczenia świętym olejem obdarza nowym wymiarem
życia w „Nowym Adamie”, w którym nie ma już więcej choroby czy śmierci. Wszystkie te poszczególne aspekty życia w Ciele mają swe centrum i spełnienie w misterium,
które sprawia, iż Kościół jest Ciałem Chrystusa: Boskiej Liturgii. Poza tym Ciałem
nie może być „sakramentów”.
Znaczenie małżeństwa jako sakramentu nie może być zrozumiałe poza kontekstem eucharystycznym. Kościół od najdawniejszych czasów uważał prawną czy społeczną instytucję małżeństwa jako podlegającą przemianie w rzeczywistość Królestwa, jedynie jeśli była zawierana przez dwoje członków Ciała Chrystusa. Wyłącznie w Ciele Chrystusa dwoje chrześcijan mogło się stać jednym ciałem w prawdziwie
chrześcijański sposób. Właśnie w Eucharystii stają się chrześcijanami poprzez uczestnictwo w Ciele Chrystusa. Z tego względu pierwotnie związki małżeńskie były błogosławione podczas Boskiej Liturgii, w której pan młody i panna młoda przyjmowali
Komunię świętą. Było to oczywiście możliwe w przypadku pierwszego małżeństwa,
które obie strony były zdolne przyjąć jako wieczną więź, nierozerwalną nawet przez
samą śmierć.
Prawdziwa świętość małżeństwa, w takiej mierze w jakiej angażuje istoty ludzkie
ciągle żyjące w upadłym i chorym świecie, potrzebowała ochrony prawnych reguł
i kilku warunków formalnych. Jak zauważyliśmy, ta formalna, „kanonicznaśtrona
kościelnej praktyki nie jest celem samym w sobie; jedynie wskazuje drogi poprzez
które chrześcijański ideał małżeństwa, będący czymś tak wyjątkowym jak związek
pomiędzy Chrystusem i Kościołem, może być najlepiej realizowany w warunkach
naszego współczesnego świata. Prawo kanoniczne określa możliwe formy tolerancji
w stosunku do niedoskonałych form małżeństwa, wyłączając duchownych — zakładając w tych przypadkach oddzielenie małżeństwa od Eucharystii — oraz zachowuje
nauczanie i władzę pasterską dla stanu duchownego, który jest wyłączony z zakresu
tolerancji, jakiej dostępują osoby świeckie.
Uznając małżeństwo jako misterium Królestwa Bożego, chrześcijańska Ewangelia i Kościół nie głoszą jednak swego rodzaju mistycyzmu, oderwanego od tego, kim
człowiek jest naprawdę. Wiara chrześcijańska nie jest jedynie prawdą o Bogu i Jego
Królestwie, jest również prawdą o człowieku. Chrześcijańskie nauczanie o małżeństwie naprawdę jest radosną odpowiedzialnością; daje duszy i ciału uzasadnione
zadowolenie; ukazuje co znaczy być prawdziwym człowiekiem; obdarza człowieka
niewysłowioną radością dawania życia na obraz Stworzyciela, który dał życie pierwszemu człowiekowi.
W celu podkreślenia i wyrażenia w sposób bardziej pełny jedności prawosław-
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nej tradycji dotyczącej małżeństwa, przedstawiamy w dodatkach zasadnicze teksty
biblijne o znaczeniu małżeństwa oraz fragmenty dzieł współczesnych i dawnych mędrców lub świętych. Ich inspiracja będzie nadawać prawdziwy wymiar liturgicznym
i kanonicznym tekstom, które będą cytowane w następnych rozdziałach.
DODATEK INowy Testament∗
1. Zmartwychwstanie zmienia znaczenie małżeństwa
śk 20, 27–40.
Przystąpili zaś niektórzy z saduceuszów, co mówią, że nie ma zmartwychwstania, i spytali go, mówiąc: Nauczycielu! Mojżesz napisał nam: „Jeśliby czyjś brat
umarł, mając żonę, a byłby bez dzieci, niech brat jego weźmie ją za żonę, i wzbudzi
potomstwo bratu swemu.”Było tedy siedmiu braci; a pierwszy pojął żonę i umarł
bezdzietnie. I pojął ją drugi, ale i ten umarł bez syna. I trzeci ją pojął, i tak samo
wszyscy siedmiu, a nie zostawili potomstwa, i pomarli. Po wszystkich umarła też
i niewiasta. W zmartwychwstaniu więc któregoż z nich będzie żoną, ponieważ siedmiu miało ją za żonę? I rzekł im Jezus: Synowie tego świata żenią się i za mąż idą;
lecz ci, którzy za godnych będą uznani wieku tamtego i powstania z martwych, nie
bądą ani wychodzić za mąż, ani żon pojmować. Nie będą bowiem więcej umrzeć; bo
są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc dziećmi zmartwychwstania. A że umarli
zmartwychwstają, to i Mojżesz pokazał u krzaka, zowiąc Pana „Bogiem Abrahama
i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.A, Bóg nie jest umarłych, ale żywych, jemu bowiem wszyscy żyją. A odpowiadając niektórzy z doktorów, rzekli mu: Nauczycielu,
dobrześ powiedział. I już o nic więcej nie śmieli go pytać.
(Porównaj paralelne teksty: Mt 22, 23–32; Mk 12, 18–27)
2. Rozwód
Mt 5, 31–32.
Powiedziano zaś: „ktokolwiek opuści żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.Łecz
ja wam powiadam, że wszelki, kto opuści żonę swoją, wyjąwszy przyczynę poróbstwa,
sprawia, że ona cudzołoży, i kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.
Mt 19, 3–12.
I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy godzi się człowiekowi
opuścić żonę swoją z jakiejkolwiek przyczyny? A on odpowiadając rzekł im: Nie
czytaliście, że ten który stworzył człowieka na początku, „mężczyzną i niewiastą
stworzył ich?”I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się z żoną
swoją, i będą dwoje w jednym ciele. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc
Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Rzekli mu: Czemuż więc Mojżesz kazał
dać list rozwodowy i odprawić? Rzekł im: Mojżesz dla twardziałości serca waszego
pozwolił wam opuszczać żony wasze, lecz od początku nie było tak. A powiadam
wam: Iż ktokolwiek opuściłby żonę swoją, oprócz dla poróbstwa a pojąwszy inną,
∗

Fragmenty biblijne pochodzą z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie
polskim W.O. Jakuba Wujka, wyd. 3 poprawione, Kraków 1962.
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cudzołoży; a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie jego: Jeśli
tak się ma sprawa mężczyzny z żoną, niepożyteczno się żenić. A On im rzekł: Nie
wszyscy pojmują to słowo, ale ci, którym jest dane. Albowiem są rzezańcy, którzy
z żywota matki tak się narodzili, i są rzezańcy, którzy się sami otrzebili dla królestwa
niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje!
Mk 10, 2–12.
A przystąpiwszy faryzeusze, pytali go, kusząc: Czy godzi się mężowi opuścić
żonę? On zaś odpowiadając rzekł im: Co wam przykazał Mojżesz? A oni rzekli:
Mojżesz pozwolił „napisać list rozwodowy i opuścić.Ódpowiadając im Jezus, rzekł:
Dla twardości serca waszego napisał wam taki nakaz. Ale od początku stworzenia „mężczyzną i niewiastą uczynił ich”Bóg. „Dlatego opuści człowiek ojca swego
i matkę, a przyłączy się do żony swojej; i będą dwoje w jednym ciele.”Tak więc już
nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozłącza. A w
domu znów o to samo pytali go uczniowie jego. I rzecze im: Ktokolwiek opuściłby
żonę swoją, a pojąwszy inną, cudzołóstwa się dopuszcza przeciwko niej. I jeśliby
żona opuściła męża swojego, a wyszła za drugiego, cudzołoży.
śk 16, 18.
Każdy, który opuszcza żonę swoją, a drugą pojmuje, cudzołoży; a kto od męża
opuszczoną pojmuje, cudzołoży.
1 Kor 7, 10–16.
Tym zaś, co są złączeni małżeństwem, rozkazuję nie ja, ale Pan, żeby żona nie
odchodziła od męża. A jeśliby odeszła, niech zostanie bez męża, albo niech pojedna
się z mężem swoim. I mąż niech żony nie opuszcza. Gdyż innym mówię ja, nie Pan:
Jeśli któryś brat ma żonę niewierzącą i ta godzi się z nim mieszkać, niech jej nie
opuszcza. I jeśli która żona wierząca ma męża niewierzącego i on godzi się z nią
mieszkać, niech męża nie opuszcza. Albowiem uświęcony jest mąż niewierzący przez
żonę wierzącą i żona niewierząca przez męża wierzącego; bo inaczej dzieci wasze
byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. A jeśli niewierzący odchodzi, niechże odejdzie;
albowiem w takich wypadkach brat, albo siostra, nie jest poddany niewoli, wszak do
pokoju wezwał nas Bóg. Skądże bowiem wiesz, żono, czy męża zbawisz? Albo skąd
wiesz, mężu, czy żonę zbawisz?
3. Jezus nadaje szczególną godność małżeństwu poprzez
swoją obecność
J 2, 1–11.
A dnia trzeciego były gody małżeńskie w Kanie Galilejskiej; a była tam Matka
Jezusowa. Wezwany też był na gody i Jezus i uczniowie jego. A gdy zabrakło wina,
rzekła Matka Jezusowa do niego: Wina nie mają. I rzecze jej Jezus: Co mnie i tobie
niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina moja. Rzecze Matka jego sługom: Cokolwiek
wam powie, czyńcie. Było tam ze sześć stągwi kamiennych, ustawionych dla oczyszczenia żydowskiego, mieszczących w sobie każda po dwa albo trzy wiadra. Rzecze im
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Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż do wierzchu. I rzecze im Jezus: Zaczerpnijcie teraz, i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz wesela
skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skądby było (lecz wiedzieli
słudzy, którzy wodę czerpali), woła oblubieńca gospodarz wesela, i rzecze mu: Każdy
człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy podlejsze; ty zaś
dobre wino zachowałeś aż do tego czasu! Ten początek cudów uczynił Jezus w Kanie
Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.
4. Małżeństwo jako „misterium”
Ef 5, 22–33.
ˇony niech będą poddane swoim mężom jak Panu, ponieważ mąż jest głową
żony, jak Chrystus jest Głową Kościoła: on, Zbawiciel ciała jego. Lecz jak Kościół
poddany jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie
żony wasze, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za niego, aby go
uświęcić, oczyściwszy go obmyciem wody w słowie życia, aby sam sobie przysposobił
Kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki, albo czegoś podobnego, ale
żeby był święty i niepokalany. Tak i mężowie powinni miłować żony swoje jak swoje
ciało. Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie. Nikt bowiem nigdy nie miał
w nienawiści ciała swego, ale żywi i pielęgnuje je, jak i Chrystus Kościół; gdyż
jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego. „Dlatego opuści człowiek
ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele.”Jest to
wielka tajemnica, a ja mówię w Chrystusie i w Kościele. Wszakże i każdy z was
z osobna miłuje żonę swoją jak samego siebie, a żona niech się boi męża swego.
5. Powtórne małżeństwa wdów
1 Kor 7, 39–40.
ˇona związana jest prawem tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśliby umarł mąż
jej, wolna jest; niech idzie za kogo chce, byleby w Panu. Szczęśliwsza jednak będzie,
jeśli tak pozostanie według mojej rady. Sądzę zaś, że i ja mam Ducha Bożego.
DODATEK IITradycja Kościoła
1) Św. Jan Chryzostom, Homilia XX na List do Efezjan
Znaczenie miłości
„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół”(Ef 5, 25).
Usłyszeliście jak ważne jest posłuszeństwo, wysławialiście i zdumiewaliście się
sposobem, w jaki św. Paweł zespala razem całe nasze życie, czego moglibyśmy oczekiwać od wspaniałego i duchowego człowieka. Uczyniliście właściwie. Teraz jednak
posłuchajcie, czego jeszcze wymaga od nas, powtórnie odwołując się do tego samego
przykładu.
„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół.”
Zobaczyliście miarę koniecznego posłuszeństwa, teraz słuchajcie o mierze koniecznej miłości. Czy chcesz, by twoja żona była ci posłuszna, tak jak Kościół Chrystusowi? Jeśli tak, to bądź odpowiedzialny i podejmij tę samą opatrznościową troskę
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o nią, jak Chrystus troszczy się o swój Kościół. Jeśli nawet będzie konieczne, byś
ofiarował za nią swe życie, tak, i jeśli nawet przyjdzie ci znosić i podlegać wszelkiego rodzaju cierpieniom — to tego nie odmawiaj. Jeśli nawet doświadczysz tego
wszystkiego, nie będzie to porównywalne z tym, czego dokonał Chrystus. Ty bowiem
poświęcasz siebie dla kogoś, z kim jesteś już połączony, a On ofiarował siebie za kogoś, kto się od Niego odwrócił, kto Go nienawidził. W ten sam sposób, zatem, jak
Chrystus uczcił Kościół, poprzez złożenie u swoich stóp człowieka, który odwrócił
się od Niego, nienawidził go, odrzucił i zlekceważył, nie stosując gróźb, przemocy,
terroru itp. Poprzez swą niestrudzoną miłość Chrystuał dał ci taki wzór zachowania
wobec twojej żony. Jeśli nawet dostrzegasz, iż ona cię nie docenia, lekceważy czy
wyśmiewa się z ciebie — ciągle staraj się podporządkować ją sobie, poprzez miłość,
dobroć oraz wielki dla niej szacunek. Nie ma bowiem większej siły oddziaływania
niż więź miłości, szczególnie pomiędzy mężem i żoną. Sługę można podporządkować
sobie poprzez strach, ale nawet on jeśli zbytnio będzie prowokowany — wkrótce będzie się starał uciec. Nigdy jednak życiowa partnerka, matka dzieci, źródło wszelkich
radości — nie powinna być związana strachem i groźbami, lecz miłością, cierpliwością i dobrym usposobieniem. Cóż to za małżeństwo, jeśli żona obawia się swego
męża? Jakiego rodzaju zadowolenie mógłby mieć sam mąż, jeśli żyłby ze swoją żoną
tak, jakby była jego niewolnicą, a nie jak z kobietą pragnącą tego swą wolną wolą?
Nawet jeśli z jej powodu doznasz jakiegokolwiek cierpienia, nigdy nie okrywaj jej
hańbą, bo i Chrystus nigdy tak nie postępował wobec Kościoła.
Chrystus umiłował bardziej
„I wydał samego siebie, aby uświęcić i oczyścić go (Kościół)”(Ef 5, 26).
Kościół nie był więc czysty. Kościół miał skazy, był brzydki i bezwartościowy. Jakąkolwiek kobietę byś nie poślubił, nigdy nie weźmiesz oblubienicy podobnej do tej,
którą wziął Chrystus poślubiając Kościoł. Nigdy nie ożenisz się z kimś tak dalekim
tobie, jak Kościół był w stosunku do Chrystusa. Pomimo to, On nie miał do niego
wstrętu, ani go nie nienawidził z powodu bezmiernego zepsucia. Czy chcesz poznać
jego zepsucie? Św. Paweł opisuje Kościół: „Byliście bowiem niegdyś ciemnością”(Ef
5, 8). Czy widziałeś jak czarnym się jawił? Nie ma nic czarniejszego niż ciemność?
Pomyśl o jego bezwstydzie; „żyłón — według słów Pawła „w złości i zawiści”(Tt
3, 3). Spójrz na jego nieczystość; był „głupi i nieposłuszny”(Tt 3, 3). Ale cóż ja
mówię? Był głupi, jego język był zły i miał liczne skazy. Chrystus jednak ofiarował
się za niego, gdy był w stanie zepsucia, tak jak gdyby był w kwiecie wieku, jakby był
bardzo umiłowany olśniewał pięknem. Św. Paweł zdumiał się nad tym i powiedział:
„Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego”(Rz 5, 7) oraz „kiedy byliśmy
jeszcze grzesznikami Chrystus umarł za nas”(Rz 5, 8). Pomimo że Kościół był taki,
Chrystus przyjął go i uczynił pięknym. Obmył go i nie wahał się nawet siebie samego
ofiarować.
Czym jest prawdziwe piękno?
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„Aby go uświęcić, oczyściwszy go przez obmycie wodą i przez Słowo, aby sam
sobie przysposobił Kościół chwalebny, nie mający zmazy lub skazy lub czegoś w tym
rodzaju, ale ażeby był święty i niepokalany”(Ef 5, 26–27).
„Przez obmycie wodąóbmywa jego zmazy. „Poprzez Słowo”, mówi on. Jakie
słowo? „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”(Mt 28, 19). I nie tylko go uszanował, lecz uczynił „pełnym chwały, bez zmazy, lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju”.
Zatem dążmy sami do osiągnięcia tego piękna, a zdołamy go w nas samych stworzyć.
Nie oczekuj od swojej żony tego, co przekracza jej możliwości. Pamiętaj, że Kościół
otrzymał wszystko z rąk Pana? Poprzez Niego został napełniony chwałą, poprzez
Niego został oczyszczony, poprzez Niego stał się bez skazy. Nie odwracaj się od żony
ze względu na brak w niej piękna. Posłuchaj co mówi Pismo Święte: „Mała jest
pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy”(Syr 11, 3). Twoja żona jest stworzeniem Boga. Jeżeli ją ganisz, nie potępiasz
jej, ale Tego, który ją stworzył. Cóż kobieta może z tym począć? Jeśli kobieta jest
piękna, nie wychwalaj jej za to. Uwielbienie i nienawiść, a nawet miłość bazujące jedynie na pięknie zewnętrznym, pochodzą z nieczystych dusz. Poszukuj piękna duszy.
Naśladuj Oblubieńca Kościoła. Zewnętrzne piękno jest pełne próżności i rozwiązłości; czyni mężczyzn zazdrosnymi i wypełnia ich pożądliwym myśleniem. Czy daje
ono jakąkolwiek przyjemność? Może przez miesiąc czy dwa, najwyżej rok, lecz nie
dłużej; bo z czasem przyzwyczajenie sprawia, że zachwyt i uwielbienie bledną. Zostaje jedynie zło rodzące się z zewnętrznego piękna: pycha, głupota, lekceważenie
innych. Jednakże, jeśli zewnętrzne piękno nie jest w centrum zainteresowania, to
nie można się doszukać żadnej z owych wad. Miłość, która zaczyna się na podłożu
uczciwości, ciągle płonie, ponieważ jej przedmiotem jest piękno duszy, a nie piękno
ciała. Pomyśl tylko, cóż może być piękniejszego od nieba pełnego gwiazd? Opisz dowolnie wybrane ciało kobiece, a ono i tak nie będzie piękne; opowiedz mi o oczach,
którymi się zachwycasz, a przecież i tak nie będą tak błyszczące i pełne blasku.
Kiedy gwiazdy zostały stworzone, aniołowie wpatrywali się w nie ze zdumieniem,
a i my wpatrujemy się w nie z podziwem, lecz nie jest już on taki sam, jak z okresu
naszego dzieciństwa. Oswojenie sprawia, iż rzeczy nie uderzają nas mocą swej pierwotnej intensywności. O ileż bardziej jest to prawdziwe w przypadku żony! A jeśli
się zdarzy choroba, wtedy wszystko natychmiast jest stracone. Szukaj uczucia, łagodności i pokory w swojej żonie, gdyż one są znakami piękna. Nie szukajmy zatem
piękna fizycznego, ani nie gańmy jej za brak czegoś nad czym ona nie ma kontroli.
Nie wymawiajmy jej niczego, nie bądźmy niecierpliwi i posępni. Czyż nie widziałeś
jak wielu mężczyzn żyjących z pięknymi żonami zakończyło swe życie w nieszczęściu
i niedoli oraz jak wielu tych, którzy wiedli życie z niezbyt urodziwymi żonami dożyło
długich lat w wielkiej radości? Otrzyjmy „plamę”i wygładźmy „zmarszczkę”, która
jest w nas, jak to napisano — usuńmy skazy na naszej własnej duszy. Takiego piękna
pożąda Bóg. Uczyńmy ją piękną w Bożych oczach, a nie w naszych własnych.
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Pieniądze deprawują
Nie szukajmy bogactwa ani wysokiej pozycji społecznej (to są rzeczy zewnętrzne),
lecz prawdziwej szlachetności duszy. Niech nikt nie żeni się z kobietą dla jej pieniędzy;
takie bogactwo jest niegodziwe i przynoszące wstyd. Niech nikt nie pragnie stać się
bogatym za pośrednictwem swej żony. „Ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania, które pogrążają
ludzi w zgubę i zatracenie”(1Tym 6, 9). Nie szukaj wielkiego bogactwa u swej żony,
a odkryjesz, że wszystko inne dobrze ci się ułoży. Któż, powiedz mi, mógłby przeoczyć sprawy najważniejsze kosztem koncentrowania się na tym, co drugorzędne?
A ponadto, ku naszemu zasmuceniu, trzeba wspomnieć, jak się zachowujemy w każdym konkretnym przypadku. Tak więc, jeśli mamy syna, martwimy się o znalezienie
mu bogatej żony, a nie o to, w jaki sposób ukształtować go na człowieka prawego.
Martwimy się, w jaki sposób mógłby zdobyć pieniądze, ale nie dobre maniery. Jeśli
angażujemy się w prowadzenie interesów, nie myślimy w jaki sposób możemy być
wolni od grzechu, lecz jak osiągnąć największe korzyści. Pieniądze są teraz wszystkim, wszystko zostało skorumpowane i zniszczone, ponieważ jesteśmy opanowani
przez żądzę pieniądza.
Nie ma nic lepszego nad . . .
„Jednakże, niech każdy z was tak miłuje swą żonę, jak siebie samego. A żona
niech odnosi się ze czcią do swego męża”(Ef 5, 33).
Faktycznie, ze wszystkich działań, to jest misterium, zaprawdę wielkie misterium, że człowiek powinien opuścić tego, który dał mu życie i wychował oraz tę,
która cierpiała trud zrodzenia potomstwa i ustawicznej pracy. Człowiek opuszczając tych, którzy obdarzyli go tak wielkimi błogosławieństwami, tych z którymi był
w tak bliskim kontakcie ma zjednoczyć się z kimś, kogo nie zawsze rozumie i z kim
często nie ma nic wspólnego, i kogo powinien bardziej uczcić, niż wszystkich innych
— to jest zaprawdę misterium. Rodzice wcale nie są zmartwieni, gdy dochodzi do
małżeństwa ich dzieci. Są zadowoleni, mogąc chojnie wydawać pieniądze na uroczystości ślubne — zaprawdę inne wielkie misterium. I jeszcze jedna ukryta mądrość:
Mojżesz profetycznie ukazał, że tak miało być od początku, Paweł ogłasza to teraz
i porównuje do Chrystusa i Kościoła.
Nie mówi się tego ze względu na samego męża, ale również mając wzgląd na
żonę, tak by mąż troszczył się o swoje własne ciało, jak Chrystus czyni to w stosunku do Kościoła i by ona szanowała swego męża. Paweł już dłużej nie wylicza
samych obowiązków miłości, ale również wskazuje na szacunek. ˇona jest drugorzędnym autorytetem. Nie powinna żądać równości, bo podlega głowie; ani też mąż
nie powinien pomniejszać jej zależności, bo ona jest ciałem. Jeśli głowa pogardza
ciałem, to sama umrze. Raczej niech mąż zrównoważy jej posłuszeństwo swą miłością. Niech ręce, stopy i wszystkie pozostałe członki ciała poświęcą się w służbie
głowie; ale też niech i głowa troszczy się o ciało, bo głowa jest odpowiedzialna za
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wszystkie członki. Nic nie może być lepszego nad taki związek . . .
Przyzwolenie na powtórne małżeństwo
A co powiemy o tych, którzy zawarli drugie małżeństwo? Nie potępiam ich, nie,
zupełnie nie; Boże uchroń! Ponieważ sam Apostoł Paweł zezwala, a właściwie tylko
przyzwala, na nie.
Mały Kościół
Pomagaj żonie we wszystkim i znoś kłopoty z jej powodu; jesteś do tego zobowiązany. W tym miejscu św. Paweł nie myśli o zilustrowaniu swego poglądu źródłami
zewnętrznymi, jak to czyni w wielu innych przypadkach. Mądrość Chrystusa, tak
wielka i potężna, jest wystarczająca, szczególnie w kwestii podporządkowania żony.
„Człowiek opuści swego ojca i matkę”, mówi; ale nie mówi „będzie mieszkać z”, lecz
„przylgnie do swej żony”, wskazując w ten sposób bliskość tego związku i szczerość
miłości. Paweł nie zadowala się nawet tym, lecz idzie dalej, wyjaśniając podporządkowanie żony w kontekście dwojga osób, nie będących już dwojgiem osób. Nie mówi
„ jeden duchćzy „ jedna dusza”(związek taki jest możliwy dla każdego), lecz mówi
„ jedno ciało”. Autorytet żony ma znaczenie drugorzędne, niemniej jednak jest rzeczywistym autorytetem, gdyż posiada ona równość w godności, podczas gdy mężowi
ciągle przypada rola zwierzchnictwa; w ten sposób jest zachowywany dobrobyt rodziny. Św. Paweł wykorzystuje przykład Chrystusa, aby ukazać, że nie powinniśmy
jedynie miłować, ale również i rządzić, „tak by mogła być święta i bez skazy”. Zarówno słowo „ciało”, jak i „przylgnąódnoszą się do miłości, a „czyniąc ją świętą
i bez skazy”do zwierzchnictwa. Czyńcie te dwie rzeczy, a wszystko inne z tego wyniknie. Szukajcie tego, co podoba się Bogu, a wszystko co wam potrzebne otrzymacie
wkrótce. Udziel pouczeń swej żonie, a całe twoje domostwo będzie uporządkowane
i harmonijne. Posłuchaj tego, co mówi Paweł: „Jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech
pytają w domu swoich mężów”(1Kor 14, 35). Jeśli w taki sposób będziemy prowadzić swoje domy, to będziemy również potrafili kierować Kościołem, jako że dom jest
małym Kościołem. Z tego też względu możemy przewyższać innych w cnocie, stając
się dobrymi mężami i żonami . . .
„Moja własność”: przeklęta fraza
Jeśli masz skłonnośc do rozrywki i ucztowania, to wystrzegaj się nieprzyzwoitości
i nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Pamiętaj też o zaproszeniu biednego i świętego
człowieka, który wchodząc do twego domu, mógłby wnieść błogosławieństwo Boże.
Dopowiem coś jeszcze: nikt z was nie powinien szukać na małżonkę bogatej kobiety,
lecz raczej biednej. Jej pieniądze nie dadzą ci zadowolenia, gdyż ona będąc bogatą
będzie rozdrażniała cię swymi zarzutami i żądaniami. Taka kobieta będzie lekceważąca i ekstrawagancka, doprowadzi cię do frustracji, gdyż będzie mówiła na przykład:
„Nie wypominaj mi moich strojów! Nie kupowałam ich z twoich pieniędzy; ciągle
noszę to, co kupiłam za pieniądze, które otrzymałam w posagu od moich rodziców”.
Cóż mówisz kobieto? Ciągle nosisz swe własne ubrania? Cóż może być gorszego niż
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taki rodzaj języka? Nie posiadasz już przecież swego własnego ciała (skoro oddałaś
je wchodząc w związek małżeński), a jeszcze miałabyś posiadać własne pieniądze?
W wyniku zawarcia związku małżeńskiego, już nie macie dwóch, lecz tylko jedno
ciało. Jakże więc wasze wspólne dobra miałyby być podzielone? Miłość pieniędzy!
Skoro wy dwoje staliście się już jedną osobą, jednym organizmem, to jak możecie
mówić jeszcze ciągle, „moja własność”. Ta przeklęta i wstrętna fraza pochodzi od
złego. Rzeczy bliższe i cenniejsze dla nas niż dobra materialne, Bóg stworzył jako
wspólne nam wszystkim: nie możemy powiedzieć: „moje światło”, „moje słońce”,
„moja woda”. Skoro wszystkie nasze wielkie błogosławieństwa są dobrem wspólnym,
to dlaczego nie pieniądze? Niech przepadnie ogrom bogactw! Czy raczej, niech nie
bogactwa przepadną, ale ograniczony umysł, który nie wie jak korzystać z pieniędzy,
lecz wynosi ich wartość ponad wszystko.
Ucz jej tych lekcji wraz z innymi, które wskazałem, lecz czyń to z wielką dozą
współczucia. Cnotliwe życie ma w sobie wiele wartości, które trudno w pełni zachowywać, dlatego też ilekroć musisz pouczyć ją o znaczeniu prawdziwej mądrości,
upewnij się, czy sam jesteś pokorny, a twe słowa są pełne łaski oraz dobroci. Ponad
wszystko usuń z jej duszy pojęcia „moje”i „twoje”. Jeśli wypowie słowo „moje”,
to zapytaj jej: „Jakie rzeczy nazywasz swoimi? Szczerze nie wiem co masz na myśli; z mojej strony niczego swojego nie posiadam. Jak możesz mówić o moim, skoro
wszystko jest twoje? Ja jestem twój!”Powyższe słowa nie mają na celu przypochlebienia się jej, lecz są pełne mądrości i przyczynią się do uśmierzenia jej złości oraz
sprawią, że przestanie być rozdrażniona. Za pochlebstwo trzeba uznać nikczemne
postępowanie człowieka, kierowane złymi motywami; to jednakże należy przyjąć za
najbardziej szlachetny z motywów. Kiedy mówisz: „Jestem twój”, powtarzasz wówczas zalecenie św. Pawła: „ˇona nie rozporządza swoim własnym ciałem, lecz jej mąż;
podobnie też i mąż nie rozporządza swoim własnym ciałem, lecz jego żona”(1Kor
7, 4). Powiedz również: „Jeśli nie mam władzy nad swym własnym ciałem, lecz
raczej ty ją masz, o ileż większą jest moc twojej władzy nad moimi dobrami materialnymi?”Mówiąc w ten sposób zawstydzisz złego i sprawisz, że twa małżonka
poczuje się z tobą zjednoczona. Nauczysz ją przez swój sposób mówienia, by nigdy
nie wyrażała się w terminach: „moje”i „twoje”.
Uczenie miłości
Nigdy nie nazywaj jej samym imieniem, bez dodania jakiegoś czułego słowa,
z czcią, szacunkiem i miłością. Jeśli będziesz ją darzyć czułością i poważaniem, to
nie będzie tego pragnąć od innych, w tobie bowiem będzie źródło jej uwielbienia.
Wynoś ją przed wszystkimi, zarówno dla jej piękna jak i wrażliwości oraz uwielbiaj
ją. W ten sposób nie będzie słuchać nikogo z zewnątrz, i nic poza tobą nie będzie
miało znaczenia. Nauczaj jej bojaźni Bożej, a wszelkie inne dobre rzeczy wytrysną
z tej lekcji jak z fontanny, a wasz dom wypełni się tysiącem błogosławieństw. Jeśli
poszukujesz tego, co doskonałe, wówczas wszystko inne będzie twoim udziałem. Pan
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mówi: „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne
będzie wam dodane”(Mt 6, 33). Jak myślisz, jakiego rodzaju osobami będą dzieci
takich rodziców? Kim będą wszyscy inni, którzy są z nimi związani? Czyż ostatecznie nie będzie ich udziałem nieskończona wielość błogosławieństw? Ogólnie można
stwierdzić, iż dzieci upodobniają się w swoich charakterach do rodziców, są jakby
ukształtowani z tej samej gliny, kochają te same rzeczy, co ich rodzice, mówią w ten
sam sposób i pracują, by osiągnąć te same cele. Jeśli uporządkujemy nasze życia
w ten sam sposób oraz pilnie będziemy studiować Pismo Święte, wówczas będziemy
odkrywać pouczenia, które prowadzić nas będą we wszystkich naszych problemach
i potrzebach! Będziemy przez to podobać się Bogu i przebędziemy całą drogę życia
w cnocie, osiągając wszystkie błogosławieństwa przez Niego obiecane dla tych, którzy Go miłują. Nasz Bóg bowiem pragnie, abyśmy mogli być policzeni za godnych,
poprzez łaskę i miłość Pana Jezusa Chrystusa, któremu wraz z Duchem Świętym,
będzie chwała i cześć, i moc Ojca, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
[Powyższe tłumaczenie Homilii 20, św. Jana Chryzostoma, zostało dokonane na
podstawie dwóch jej przekładów na język angielski: A Select Library of the Nicene
and Post-Nicene Fathers, pod red. P. Schaff, vol. XIII, Grand Rapids Mich. 1956,
144–152 i St. John Chryzostom, On Marriage and Family Life, przeł. C. P. Roth i
D. Anderson, Crestwood NY 1986, 43–64.]
2) Klemens Aleksandryjski
Małżeństwo i celibat
Wstrzemięźliwość jest lekceważeniem ciała w imię zgody z Bogiem. Wstrzemięźliwość bowiem dotyczy nie tylko pragnień seksualnych, ale również innych niewłaściwych pożądań, które są udziałem duszy nie umiejącej się ograniczyć do zaspokojenia
potrzeb tylko niezbędnych. Wstrzemięźliwość może się więc odnosić do języka, do
stanu posiadania, do używania czegoś i do pożądania. Nie tylko uczy umiarkowania,
choć nam go także użycza, będąc jednocześnie Bożą siłą i Bożą łaską. Trzeba więc
powiedzieć, jaki jest pogląd naszych przedstawicieli na przedłożony temat. My cenimy stan niezdolności do małżeństwa i uważamy za szczęśliwych tych, komu tego
stanu Bóg użyczył. Podziwiamy jednak jednożeństwo i wzniosłość pożycia w tym
stanie. Wszak utrzymujemy, że należy wspólnie cierpieć i „nawzajem sobie ujmować brzemienia”(Por. Ga 6, 2), aby nikt „przekonany będąc, że mocno stoi, sam
nie upadł”(Por. 1Kor 10, 12). O drugim dopiero małżeństwie mówi Apostoł: „Jeśli
płoniesz, to się ożeń”(Por. 1Kor 7, 9). (T I, s. 231)
Uświęcenie ciała i duszy
Powinien więc w nas ulec uświęceniu nie tylko duch, lecz także sposób życia oraz
samo ciało. W jakim bowiem sensie mówi apostoł Paweł o uświęceniu kobiety przez
mężczyznę albo mężczyzny przez kobietę? (Por. 1Kor 7, 14) A jakie jest znaczenie
tego, co Pan powiedział do pytających Go o list rozwodowy, mianowicie, czy jest
dozwolone oddalić żonę od siebie, jeśli Mojżesz na to pozwolił? Pan odpowiedział:
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„Mojżesz napisał to ze względu na zatwardziałość waszego serca”. Istotnie, Mojżesz
to napisał. Ale czyście sami nie czytali, że Bóg rzekł do pierwszego stworzonego
człowieka: „Dwoje będziecie jednym ciałem. Kto odsyła swą żonę — chyba że uprawia ona nierząd — ten ją upoważnia do cudzołóstwa”. (Por. Mt 19, 3–9; 5, 32; Mk
10, 2–12) „Ale przecież — brzmi replika — po zmartwychwstaniu nie będą się żenić
i nie będą wychodzić za mąż.”(Por. Mt 22, 30; Mk 12, 25; śk 20, 35) Ale analogicznie powiedziane jest o brzuchu i potrawach: „Pokarmy są dla brzucha i brzuch
dla pokarmów, a Bóg i pokarmy, i brzuch unicestwi”. (Por. 1Kor 6, 13) Tymi słowy
upomina on tych, którym się wydaje, że mogą żyć jak dziki i kozły, aby nie jedli
i nie spółkowali bezwstydnie.
Bo przecież jeśli istotnie są już pewni zmartwychwstania, jak twierdzą, i dlatego
odrzucają małżeństwo, niech także nie jedzą i nie piją, bo Apostoł wyraźnie rzekł, że
brzuch i pokarmy ulegną unicestwieniu w dniu zmartwychwstania. Dlaczego więc odczuwają głód, odczuwają pragnienie, doznają dolegliwości cielesnych i innych rzeczy,
których nie będzie doznawał ten, kto za pośrednictwem Chrystusa osiągnie pełne
i oczekiwane zmartwychwstanie? „A przecież i czciciele bogów pogańskich wstrzymują się od pokarmów i od związków miłosnych.”„Królestwo Boga — mówi Apostoł
— nie polega na jedzeniu i piciu.”(Rz 14, 17) Oczywiście, przedmiotem troski nawet
i magów jest wstrzymywanie się jednocześnie od wina i od spożywania pokarmów
mięsnych, i od życia seksualnego wtedy, gdy pełnią służbę ku czci aniołów i demonów. Ale jak pokora ducha jest łagodnością usposobienia, a nie wyniszczaniem ciała
(Por. Kol 2, 23), tak samo powściągliwość jest cnotą duszy, nie manifestującą się na
zewnątrz, lecz pozostającą w ukryciu.
Są i tacy, którzy nazywają małżeństwo po prostu nierządem i utrzymują, że
zostało ono przekazane przez diabła. I w swej pysze powiadają, że tylko oni jedni
naśladują Pana, który wszak ani się nie ożenił, ani na świecie niczego materialnego nie posiadał. Chwalą się też, że lepiej od innych rozumieli Ewangelię. Do nich
zwraca się Pismo w te słowa: „Bóg działa wbrew zamiarom pysznych, daje łaskę
pokornym”. (Prz 3, 34; Jk 4, 6; 1 P 5, 5) Nie wiedzą zatem, dlaczego Pan się nie
ożenił? Po pierwsze, miał On swą własną oblubienicę — Kościół; następnie nie był
zwykłym człowiekiem, aby potrzebował jakiejś pomocnicy (Por. Rdz 2, 18) cielesnej. Nie miał również żadnej konieczności płodzenia dzieci, jako trwający wiecznie
oraz urodził się jako jedyny Syn Boży. Sam Pan mówi: „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozłącza”. (Mt 19, 6; Mk 10, 9) I znowu: „Jak to było w czasach
Noego, żeniono się, wychodzono za mąż, budowano, sadzono rośliny i jak było za
czasów Lota, tak samo będzie wyglądał powrót Syna Człowieczego”. (Por. Mt 24,
37–39; śk 17, 26–30) A że nie mówił do ludów pogańskich, więc dodaje: „A czy Syn
Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi?”(śk 18, 8) „Biada ciężarnym
i karmiącym matkom w owych dniach”(Mt 24, 19; Mk 13, 17; śk 21, 23) Oczywiście i to jest powiedziane alegorycznie. Dlatego nie określił także dokładnie tych
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czasów, „które wyznaczył Ojciec swej własnej, niczym nie ograniczonej woli”(Dz
1, 7), aby przetrwał świat w następujących po sobie pokoleniach. (T I, s. 256–
257)
Odpowiedzialne rodzicielstwo
Ogólnie biorąc, winniśmy nasze rozumowanie na temat małżeństwa, odżywiania
się i innych potrzeb, doprowadzić do takiego wniosku, że nie należy niczego czynić
z pobudki namiętności, a pragnąć tylko tego, co jest konieczne. Nie jesteśmy wszak
dziećmi pożądania, lecz woli. A ten, kto się ożenił dla spłodzenia dzieci, winien
ćwiczyć powściągliwość, aby nie tyle z pożądania własnej żony, którą ma obowiązek
kochać, ile z uświęconej i roztropnej woli płodził dzieci. Nauczono nas przecież „nie
zabiegać o ciało ku rozbudzeniu pożądliwości”, lecz postępować „przyzwoicie jak
w dzień”, a więc dla Chrystusa i dla świetlistego obcowania z Panem, a nie „pędzić
życie wśród kłótni i zawiści”. (Por. Rz 13, 14.13).
Przystoi z kolei przestrzegać powściągliwości nie tylko w stosunku do jednego zakresu, to jest płciowego, ale także w stosunku do tego wszystkiego, czego nasza dusza
pożąda w ogóle w zakresie zbytku, nie zadawalając się tylko tym, co nieodzowne,
zabiegając zaś o bujnośc życia. Powściągliwość jest pogardą pieniądza, lekceważeniem rozpusty, posiadania ponętnych widoków, okiełznaniem języka, panowaniem
nad złymi myślami. Nawet niektórzy aniołowie, nie zapanowawszy nad sobą, gdy
ich ogarnęło pożądanie, z nieba tu na ziemię zostali strąceni. (T I, s. 262)
Jednakże decyzja każdego, czy tego, który wybrał dobrowolnie wyrzeczenie się
funkcji mężczyzny, czy tego, który ze względu na płodzenie dzieci zawarł małżeństwo, winna być nieustępliwa w stosunku do wszelkiej zmiany na coś gorszego. Jeśli
ktoś jest w stanie uwznioślić swoje życie, uzyska dla siebie większą zasługę za to,
że praktykował powściągliwość w sposób czysty i rozsądny. Jeśli jednak przekroczy miarę, jaką wybrał dla siebie, aby uzyskać jeszcze większą chwałę, zachodzi
niebezpieczeństwo, że utraci tę nadzieję. Zarówno bowiem powściągliwość męska
w stosunku do małżeństwa, jak i samo małżeństwo ma swoje własne zobowiązania
i różne powinności względem Pana. Rozumiem przez to troskę o dzieci i o małżonkę.
Słusznie przyczyną troski jest dla wzorowego męża szczególny charakter związku
małżeńskiego, gdy podjął się on zaopatrywania wspólnego domu we wszystko. Mówi
więc Apostoł, że trzeba powoływać na biskupów takich ludzi, którzy z zarządu własnym domem wynieśli przygotowanie do prowadzenia całego Kościoła. (Por. 1 Tym
3, 4) A zatem niech każdy pełni służbę w tym dziele, „do którego został powołany”,
(1Kor 7, 24), aby stał się wolny (Por. 1Kor 7, 22) w Chrystusie i otrzymał należną
swej służbie nagrodę. (T I, s. 274)
Celibat może być nieodpowiedzialny
„Początkiem mądrości — powiada Pismo — jest obawa przed Panem.”(Por. Prz
1, 7; 9, 10) Człowiek doskonały „znosi wszystko, wszystko wytrzymuje (Por. 1 Kor
13, 7) z miłości, nie dlatego, aby się ludziom podobać, lecz Bogu”! (Por. 1 Tes 2,
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4) Aczkolwiek i jemu w naturalnej konsekwencji przypada uznanie, lecz działa ono
nie na korzyść jego samego, ma natomiast służyć ku naśladownictwu i pożytkowi
tych, którzy go chwalą. Słowo „wstrzemięźliwy”bywa używane nie tylko na oznaczenie tego, który panuje nad swymi namiętnościami, lecz również jako miano przysługujące temu, kto posiadł władzę nad dobrem i na stałe zdobył same najwyższe
wartości wiedzy, dzięki którym owocuje cnotliwymi czynami. Wskutek tego gnostyk,
w jakiejkolwiek by się znalazł okoliczności życiowej, nie wypadnie z indywidualnej
dyspozycji. Trwałe i niezmienialne jest bowiem posiadanie dobra, na wiedzy oparte,
a nie zawierające pełny zakres znajomości spraw boskich i ludzkich. Stąd poznanie
nigdy nie staje się niewiedzą, a dobro nie wymienia się na zło. Z kolei jedzenie, picie,
małżeństwo nie jest dla gnostyka rzeczą pierwszoplanową, lecz tylko koniecznością.
O małżeństwie mówię o tyle, o ile jest wynikiem dobrego rozumu i ma charakter właściwy. Stawszy się doskonały, ma gnostyk wzory w postaciach apostołów.
A prawdziwym mężczyzną okazuje się nie przez wybór samotnego życia, lecz tym
„zwycięża mężów”, iż troszcząc się o małżeństwo, płodzenie dzieci oraz opiekę nad
domem, jednocześnie nie wykazuje wrażliwości ani na rozkosz, ani na ból. Mimo troski o dom, nie daje się oderwać od miłości do Boga, zwycięzko wychodząc z wszelkiej
próby, na jaką tylko wystawia go sytuacja ojca rodziny, męża, pana służby i właściciela majętności. Natomiast kto w ogóle nie posiada rodziny, tego rodzaju prób los
mu na ogół oszczędza. Oto choć troszczy się tylko o samego siebie, jednak ustępuje
temu, który wprawdzie pozostaje w tyle za nim w zakresie własnego zbawienia, ale
przewyższa go swą pieczą o życie całej swej rodziny, ucieleśniając nieudolnie i w
miniaturze odbicie prawdziwej Opatrzności. (T II, s. 274–275)
[Powyższe wyjątki Stromateis cytowane są z przekładu dokonanego przez J. Niemirską-Pliszczyńską. Zob. Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych
dotyczących prawdziwej wiedzy, T I i II, Warszawa 1994.]
3) Ksiądz Aleksander Jelczaninow (1881–1934)
Małżeństwo czy monastycyzm
Człowiek ma możliwość wyboru drogi życia małżeńskiego i drogi życia monastycznego. Trzeci stan — dziewictwo w świecie — jest bardzo trudny, obfitujący
w pokusy i ponad siły dla większości ludzi. Oprócz tego, ci którzy się go podejmują
są również zagrożeniem dla otaczających ich ludzi, gdyż blask i piękno dziewictwa,
jeśli jest pozbawione bezpośredniego religijnego znaczenia, stanowi w pewnym sensie „strój godowy”i wzbudza wielkie zainteresowanie oraz rozbudza nieszczęśliwe
uczucia (s. 45).
Małżeństwo przemienia
Małżeństwo jest objawieniem i misterium. W nim następuje pełna przemiana
człowieka, rozwój jego osobowości, nowe widzenie rzeczywistości, nowa percepcja
życia i zrodzenie się do świata w nowej pełni.
Nasz współczesny indywidualizm stwarza szczególne trudności w życiu małżeń-
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skim. Przezwyciężenie ich, będące świadomym wysiłkiem obydwu stron, w celu zbudowania małżeństwa jest „chodzeniem w obecności Boga”. (Tylko Kościół może dać
pełne i poprawne rozwiązanie wszystkich problemów). I jeszcze jest coś więcej, coś
co może się okazać czymś najprostszym, a zarazem coś co jest czymś najtrudniejszym — mocne pragnienie, aby każdy z małżonków zajął w małżeństwie właściwe
mu miejsce. ˇona pokornie powinna być na drugim planie, a mąż ma wziąć na siebie trudy i odpowiedzialność bycia głową. Jeśli to postanowienie i pragnienie jest
obecne — to wówczas Bóg zawsze będzie pomagać na tej trudnej, męczeńskiej i błogosławionej drodze. Warto w tym kontekście przypomnieć śpiew ze ślubnej procesji
„święci męczennicy”.
Małżeństwo, miłość cielesna, jest bardzo wielkim sakramentem i misterium. Poprzez nie dokonuje się najbardziej rzeczywista i zarazem najbardziej tajemnicza ze
wszystkich form ludzkiej wspólnoty. Jakościowo małżeństwo uzdalnia nas do przekraczania normalnych zasad ludzkiej wspólnoty i do wkraczania w przestrzeń ponadludzkiej cudowności.
W miłości cielesnej, niezależnie od jej wartości wewnętrznej, Bóg obdarzył świat
udziałem w swej wszechmocy: człowiek stwarza człowieka, nowa dusza jest przywiedziona do istnienia.
Pełny wymiar życia
Człowiek wkracza głęboko w strukturę świata jedynie poprzez rodzinę.
Ani mężczyzna, ani (w ciągle mniejszym stopniu) kobieta, nie posiada absolutnej
władzy w związku małżeńskim. Zniewolenie woli drugiej osoby — nawet w imię miłości — zabija samą miłość. Powstaje pytanie: czy można się podporządkować takiemu
zniewoleniu, jeśli jest niebezpieczne dla tego, co tak cenne? Wiele nieszczęśliwych
małżeństw pochodzi stąd, że każdy z małżonków uważa siebie za posiadacza osoby
kochanej. To stanowi przyczynę prawie wszystkich trudności małżeńskiego życia.
Największa mądrość w małżeństwie polega na dawaniu pełnej wolności ukochanej
osobie: Małżeństwo ziemskie ma swój wzór w małżeństwie niebieskim (Chrystus
i Kościół), gdzie jest absolutna wolność.
Kobietę nazwano — „słabszym naczyniem”(infirmior vasa). Istotą tej „słabości”jest zależność kobiety od procesów fizjologicznych oraz tych żywiołów, które
znajdują się poza nią. Wynikłe z tego skutki — to niedostateczna samokontrola,
nieodpowiedzialność, zmysłowość i brak ostrości widzenia w osądach. Prawie żadna
kobieta nie może się uwolnić od tych wad, ciągle pozostaje niewolnicą swych namiętności, antypatii i „pragnień”. Jedynie w chrześcijaństwie kobieta staje się równą
mężczyźnie, podporządkowując swój temperament wyższym zasadom i w ten sposób
osiągając rozsądek, cierpliwość, zdolność do myślenia racjonalnego i mądrość. Tylko
wtedy staje się możliwa jej przyjaźń z mężem.
Jak smutne i niepełne jest panieństwo i jakąż pełnię życia można znaleźć w kobiecości. ˇaden romans nie może zastąpić małżeństwa. W romansach ludzie są postrze-
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gani jako kwitnący i w całej swej wspaniałości, ale przecież są tylko sobą, a zakochanie wytwarza zwodniczy i przesadny obraz rzeczywistości. ˇycie obojga kochanków
jest nieuchronnym przybieraniem póz, choć są one wytłumaczalne i niewinne.
Jedynie w małżeństwie ludzie mogą się w pełni wzajemnie poznać — poprzez cud
uczucia, dotyku, widzenia innej osobowości, co jest tak wspaniałe i wyjątkowe jak
doświadczanie Boga przez mistyka. Człowiek dopóki nie wejdzie w związek małżeński jest zawieszony ponad życiem, obserwując je z zewnątrz. Jedynie w małżeństwie
człowiek zanurza się i wchodzi w życie poprzez osobowość współmałżonka. Upodobanie w rzeczywistej wiedzy i prawdziwym życiu daje nam poczucie osiągania pełni
i zadowolenia, które czyni nas bogatszymi i mądrzejszymi.
Dzieci
Pełnia życia osobowego staje się jeszcze głębsza poprzez powstanie z nas dwojga
— złączonych i pojednanych — trzeciego, naszego dziecka.
Skutkiem tego jest pojawienie się trudności nie do przezwyciężenia: zamiast integrującej pełni, zazwyczaj powstają wzajemne nieporozumienia, protesty i prawie nieuniknione odłączenie od nas tego trzeciego. Para nie może stać się doskonałą trójcą. Czy tak musi być? Czy ta klęska jest nieuchronna? Czy możemy coś
zrobić, by się przed tym zabezpieczyć? Istota, którą zrodziliśmy, jest częścią nas,
naszym ciałem, krwią i duszą. Jeśli w dziecku rozpoznajemy nasze własne przyzwyczajenia, zamiłowania — to z czego wynika niezgodność, rozłam? Myślę, że
doskonała para wyda doskonałe dziecko, które będzie przedłużać dalej rozwój według praw doskonałości. Jeśli jednak w życiu pary małżeńskiej istnieje nie rozwiązany konflikt, dziecko będzie wynikiem tego konfliktu i będzie go przedłużać. Jeśli
nasze antagonizmy pojednaliśmy jedynie na poziomie zewnętrznym i nie przezwyciężyliśmy ich poprzez wzniesienie się na nowy poziom, będzie to odzwierciedlone
w dziecku.
Inne wyjaśnienie: w dziecku razem z duszą i ciałem, które pochodzi z nas, można
wyróżnić coś więcej, coś istotnego — wyjątkową i niepowtarzalną (nie do naśladowania) osobowość ze swoją własną drogą życia.
W wychowaniu dzieci za najważniejsze trzeba przyjąć, aby mogły zobaczyć swych
rodziców jako prowadzących intensywne życie wewnętrzne.
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Problemy rodzinne
Filozofia rodzinnych kłótni: często są rezultatem zarzutów żony wobec męża,
przyjmowane z oporami, nawet jeśli są zasłużone (duma). Konieczne jest odkrycie
pierwotnej przyczyny tych zarzutów. Często pochodzą z pragnienia żony, by widzieć
męża lepszym, niż on jest w rzeczywistości, z chcenia zbyt wiele, co można nazwać swego rodzaju idealizacją. Przy takich okazjach żona staje się sumieniem męża
i on powinien przyjąć takie właśnie napomnienia. Mężczyzna skłania się, szczególnie w małżeństwie, do wypuszczania rzeczy spod kontroli; cieszenia się tym, co się
wydarza. ˇona odrywa męża od tego i oczekuje czegoś więcej. W tym sensie kłótnie rodzinne, nawet jeśli może się to wydać dziwne — są dowodem, że małżeństwo
się wypełnia, a nie tylko zostało zaplanowane. W nowym ludzkim bycie, w którym
zostały zanurzone dwie osoby, żona odgrywa rolę sumienia.
Z tego powodu kłótnie pomiędzy ludźmi, którzy są sobie bliscy, stanowią korzystną okazję do tego, by w ich ogniu wypalić wszystkie śmieci urazów i niezrozumienia, czasami gromadzonych przez długi okres czasu. Wzajemne wyjaśnienie
i wyznanie wszystkiego daje poczucie całkowitego spokoju i wyciszenia — wszystko
zostaje rozjaśnione, nic nie ciąży na naszych umysłach. Wówczas zostają uwolnione
najwznioślejsze dary duszy, wejście we wzajemną komunię. Dochodzimy do mówienia
o najwspanialszych rzeczach, osiągamy pełną jedność duszy i umysłu.
Miłość jest świętem
W małżeństwie świąteczna radość pierwszego dnia powinna trwać przez całe życie, każdy dzień powinien być świętem; każdego dnia mąż i żona powinni się sobie
wzajemnie objawiać jako nowe, nadzwyczajne istoty. Drogą osiągnięcia tego jest
pogłębienie przez nich życia duchowego i ustawiczna praca nad własnym samorozwojem.
Najcenniejsza w małżeństwie jest miłość. Utrata miłości to coś okropnego, zwłaszcza że zanika czasami z powodu drobiazgów. Z tego względu musimy ukierunkować
wszystkie nasze myśli i wysiłki na cel będący również czymś „Boskim”. Wszystko
inne przyjdzie samo z siebie.
Schemat kazania o małżeństwie
Teza: Małżeństwo jest instytucją pobłogosławioną przez Boga: Kana Galilejska,
„bądźcie płodni i rozmnażajcie się”(Rdz 1, 28), sakrament małżeństwa, ceremonia
zaślubin (ukoronowanie). Wszystko wiedzie do szczęścia.
Antyteza: „Dobrze będzie, jeśli pozostaniecie jak i ja”(1Kor 7, 8); sto czterdzieści
cztery tysiące żyjących w dziewictwie, „którzy zostali odkupieni z ziemi”i „którzy
nie splamili się z kobietami”(Rz 14, 3–4); „bezżenni dla Królestwa Niebios”(Mt 19,
12); nieobecność świętych uświęconych za ich cnoty rodzinne.
Synteza (nie pełna, bo nic się jeszcze nie dopełniło, wszystko jest skażone grzechem, również i małżeństwo): Adam i Ewa zostali stworzeni przed upadkiem; Pieśń
nad Pieśniami; symbolizm Ewangelii: „święto zaślubin”, oblubieniec i oblubienica
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— Chrystus i Kościół, „tajemnica to wielka”(Ef 5, 32).
[Rosyjski ksiądz żyjący we Francji, Aleksander Jelczaninow — był uznany za
wybitnego przewodnika duchowego. Był szczególnie umiłowany przez młodzież. Jego
dziennik został opublikowany przez żonę Tatianę. Cytaty pochodzą z przekładu
angielskiego dziennika The Diary of a Russian Priest, przetłumaczonego przez Helen
Iswolsky (Crestwood NY 1982).]
DODATEK IIIPrawo Kanoniczne
Prawosławne Prawo Kanoniczne bazuje na zbiorze starożytnych tekstów, odzwierciedlających dyscyplinę i praktykę pierwszego tysiąclecia historii chrześcijaństwa. W jego skład wchodzą:
— kanony siedmiu soborów ekumenicznych,
— prawa wydane przez lokalne i prowincjonalne synody, które później zyskały
powszechną akceptację,
— kanony Ojców, tj. zbiór rad, zaleceń i nakazów wydanych przez poszczególnych
Ojców Kościoła i zaaprobowanych przez synody i sobory.
Szósty Sobór Ekumeniczny (kanon 2) również zatwierdza jako autorytatywny
zbiór 85 „Kanonów Apostolskich”, przedstawiający dyscyplinę Kościoła Antiocheńskiego w czwartym wieku.
Stanowią one fundament wszystkich współczesnych praw i przepisów, przyjętych
dzisiaj przez różne Patriarchaty prawosławne i Kościoły autokefaliczne. W państwach, gdzie prawosławie było czy jest religią państwową, zostały zaakceptowane
jako wiodące zasady legislacji.
Nawet podczas najbardziej powierzchownego czytania tych kanonicznych tekstów, można zauważyć, że nie są one systemem czy kodeksem, lecz raczej okolicznościowymi zasadami dotyczącymi różnych zagadnień chrześcijańskiego życia.
Część z nich odnosi się do sytuacji, które nie mają żadnego związku ze światem
współczesnym. Inne dotyczą wiecznych wartości i dlatego muszą pozostać zasadniczymi kryteriami dla naszego życia. Kościół, a w szczególności biskupi są odpowiedzialni za interpretację i aplikację kanonów do rodzących się współcześnie
problemów.
Kościół jako „kolumna i fundament Prawdy-– musi zawsze pozostawać w zgodzie
z sobą w głoszeniu i obronie Prawdy, która jest wieczna i niezmienna. Jednakże środki
wyrażania i ochrony jej nieodwołalnie zmieniają się w przeobrażającym się świecie.
Z tego powodu niektóre teksty kanoniczne mogą stracić swą istotną funkcję, gdy
Kościół uważa, iż Prawda lub wartości społeczne, które te teksty kiedyś wyraziły —
mogą być lepiej zachowane w inny sposób. Na przykład, nikt dzisiaj by nie twierdził,
że kanon 54 Szóstego Soboru Ekumenicznego, zakazujący małżeństwa dwóch braci
75

z dwiema siostrami, ma być ściśle stosowany, skoro jednoznacznie odzwierciedla
społeczne idee innej epoki i nie zawiera w sobie żadnej trwałej wartości, zarówno
natury boskiej jak i ludzkiej. Uwspółcześnienie i rewizja nie mających zastosowania
kanonów jest w planach przygotowywanego Soboru Kościoła prawosławnego.
W międzyczasie Kościół musi interpretować kanony w ich obecnej formie. Czyniąc to ma zawsze w pamięci istotne elementy chrześcijańskiej wiary. Kanony mają
o tyle trwały autorytet, o ile wyrażają wiarę. Faktycznie, wiele z nich zostało wydanych w celu wyrażenia wiary i nie można ich traktować z lekceważeniem.
Zasadniczo Kościół prawosławny jest rygorystyczny w stosowaniu starożytnych
norm prawnych wobec członków duchowieństwa wezwanych do głoszenia i służenia
Ewangelii, nie tylko w słowach, ale i przykładem życia. Wobec świeckich często
korzysta się z zasady „ekonomii”, polegającej na zniżeniu się do ludzkich okoliczności
i rozumienia trudnych sytuacji.
Poniżej dajemy wybór tekstów kanonicznych, które ilustrują postawę Kościoła
w stosunku do zagadnień wiążących się z małżeństwem.
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1. Małżeństwo jest godne czci
Jeśli ktoś potępia małżeństwo . . . , niech będzie wyklęty (anathema) (Synod
w Gangra, kanon 1).
Jeśli
ktokolwiek
będzie
zachowywać
dziewictwo
lub
wstrzemięźliwość, odsuwając się od małżeństwa z powodu pogardy dla niego, a nie
ze względu na piękno i świętość samego dziewictwa oraz przedkładania go nad
wszystko, niech będzie wyklęty (anathema) (ten sam synod, kanon 9).
Jeśli ktokolwiek spośród zachowujących w imię Pana dziewictwo, będzie się wywyższać i traktować arogancko osoby połączone więzami małżeńskimi, niech będzie
wyklęty (anathema) (ten sam synod, kanon 10).
Jeśli którakolwiek żona opuści męża i zechce odejść od niego z pogardy dla małżeństwa, niech będzie wyklęta (anathema) (ten sam synod, kanon 14).
2. Jedność wiary: warunek wstępny
Nie godzi się, by mężczyzna prawosławny wstępował w związek małżeński z kobietą, która jest heretyczką, ani też by prawosławna kobieta wiązała się małżeństwem
z heretykiem. Jeśli jednak ujawni się, że coś podobnego zostało dokonane, należy
uważać taki związek małżeński za nieważny i niegodziwe pożycie rozwiązać . . . . Jeśli
zaś niektórzy pozostając jeszcze jako niewierzący i nie będąc jeszcze przyłączeni do
stada prawosławnego, zawarli między sobą prawny związek małżeński, zaś potem
jedno z nich, obrawszy co jest dobre, doszło do światła prawdy, a drugie pozostało
w więzach błędu . . . , niewierząca żona życzy sobie współzamieszkiwać z wierzącym mężem lub odwrotnie, niewierzący mąż z wierzącą małżonką, to wówczas niech
się nie rozłączają w myśl słów Apostoła: „Mąż poganin uświęcony jest przez żonę
i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża”(1Kor 7, 14). (Szósty Sobór
Ekumeniczny, kanon 72).
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3. Kolejne małżeństwa są odradzane
Prawo ustanawia rok ekskomuniki dla tych, którzy zawierają związek małżeński
po raz drugi. Inne źródła żądają nawet dwóch lat. Ci, którzy wchodzą w związek
małżeński po raz trzeci, są często ekskomunikowani na trzy czy cztery lata. Takie
małżeństwa mają być uważane jako poligamiczne, a nawet za cudzołóstwo . . . . Nie
można dopuszczać takich ludzi do Kościoła od razu, ale przez dwa lub trzy lata
zezwalać im na słuchanie Liturgii (razem z katechumenami), lecz powstrzymywać
ich od Komunii św. Dopiero wtedy, gdy wydadzą owoce pokuty, będą mogli być
przywróceni do przyjmowania Komunii świętej (św. Bazyli Wielki, kanon 4).
Powtórnego małżeństwa nie koronuje się w Kościele i para taka nie jest dopuszczana do przyjmowania najświętszych Misteriów przez dwa lata. W przypadku trzeciego małżeństwa nakłada się na nie pięć lat ekskomuniki (św. Nicefor Wyznawca,
Patriarcha Konstantynopola, kanon 2).
Oznajmiamy przez naszą wspólną opinię i osąd, że poczynając od tego — 920
roku, nikt nie ośmieli się zawrzeć czwartego związku małżeńskiego i jeśli ktoś będzie
pragnął żyć jak mąż z żoną, to będzie wyłączony z każdej kościelnej celebracji i będzie
mu nawet zabronione wejście do świętej świątyni, tak długo jak będzie przy tym
trwał . . . . Również, zniżając się do ludzkiej słabości . . . , dekretujemy to co następuje
w odniesieniu do trzecich małżeństw:
— jeśli mężczyzna osiągnie wiek czterdziestu lat i pragnie ożenić się po raz trzeci,
niech mu to będzie dozwolone, lecz niech powstrzymuje się od Komunii św. w każdym czasie, poza dniem zbawiającego Zmartwychwstania Chrystusa naszego Boga
(Wielkanoc). Wydajemy to prawo dla tych, którzy nie mają dzieci z poprzednich
małżeństw, ale jeśli mają dzieci — trzecie małżeństwo po ukończeniu czterdziestego
roku życia jest niedozwolone;
— jeśli mężczyzna w wieku trzydziestu lat posiada dzieci z poprzednich małżeństw i chce się ożenić po raz trzeci, niech nie będzie dopuszczany do Komunii św.
przez okres czterech lat, a po tym okresie niech będzie godnym sakramentów, jedynie
trzy razy w roku: po raz pierwszy, w Dniu zbawiającego Zmartwychwstania Chrystusa naszego Boga, po raz drugi, w Dniu Zaśnięcia Najczystszej Pani Bogarodzicy
i po raz trzeci, w czasie Narodzenia Chrystusa naszego Boga. Jeśli nie miał dzieci
i skoro jest dobrą rzeczą pragnąć je, trzecie małżeństwo będzie wybaczone pod ustanowionymi dotychczas zasadami (regułami) pokutnymi (Synod w Konstantynopolu,
920 rok, również znany jako „Księga Jedności-– uproszczone tłumaczenie z języka
greckiego).
[Pełne krytyczne wydanie Księgi Jedności (Tome of Union) opublikował L. G. Westerink, Nicolas I Patriarch of Constantinople, Miscellaneous Writtings, Waschington D.C. 1981, s. 58–69.]
4. Powtórne małżeństwo po rozwodzie wymaga pokuty
78

ˇona, która opuści męża, jeśli wyjdzie za innego jest cudzołożnicą . . . . Jeśli będzie
dowiedzione, że opuściła męża bez przyczyny, to on godzien jest przebaczenia a ona
kary. Przebaczenie będzie mu wyświadczone w tym, że pozostanie we wspólnocie
z Kościołem. Ten zaś kto opuszcza żonę, z którą połączył się prawnie i weźmie inną,
według Słowa Bożego (śk 16, 18) winien być osądzony za cudzołóstwo. Kanony Ojców
naszych ustanowiły, że tacy mają być „płaczącymi”w ciągu roku, przez okres dwóch
lat „słuchającymićzytania Pisma Świętego, przez trzy lata „klęczącymi”, a siódmym
roku stać z wiernymi, i w ten sposób być uznanymi za godnych przyjęcia Komunii
świętej (Szósty Sobór Ekumeniczny, kanon 87).
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5. ˇonate duchowieństwo
Jeśli ktokolwiek wątpi czy należy przyjmować Komunię świętą, wówczas gdy
Boską Liturgię celebruje żonaty kapłan, niech będzie wyklęty (anathema) (Synod
w Gangra, kanon 4).
Skoro dowiedzieliśmy się, że w Kościele rzymskim przekazywane jest jako reguła,
aby ci którzy mogą dostąpić zaszczytu konsekracji na diakona lub kapłana składali
obietnicę rezygnacji z życia ze swoimi małżonkami, to my zachowując starożytną
i apostolską doskonałość oraz kanon, chcemy by pożycie osób duchownych, zgodnie
z prawem, pozostawało nie naruszone i w przyszłości, nie zrywając ich więzi z żonami i nie pozbawiając ich wzajemnego, w odpowiednim czasie, obcowania. Zatem,
jeśli ktokolwiek okaże się godnym święceń na subdiakona, diakona lub kapłana — to
prawne jego pożycie małżeńskie nie będzie stanowiło przeszkody na drodze do wyniesienia go do odpowiedniej godności . . . , abyśmy w ten sposób nie byli zmuszeni
zniesławić przez Boga ustanowiony i przez Jego obecność pobłogosławiony związek
małżeński. Albowiem Ewangelia woła: „Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie
rozdziela”(Mt 19, 6); i Apostoł poucza: „We czci niech będzie małżeństwo i łoże
nieskalane”(Hbr 13, 4); jak również: „Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączyć
się od niej”(1Kor 7, 27) (Szósty Sobór Ekumeniczny, kanon 13).
6. Niedopuszczalne są kolejne małżeństwa dla kapłanów oraz ich żon
Ten, kto po przyjęciu chrztu świętego był dwukrotnie żonaty lub utrzymywał
konkubinę, nie może zostać ani biskupem, ani kapłanem, ani diakonem, ani też
w ogóle figurować w rejestrze osób duchownych (Kanon Apostolski 17).
Ten, kto pojął za żonę wdowę lub kobietę rozwiedzioną, lub jawnogrzesznicę,
albo niewolnicę czy aktorkę, nie może zostać biskupem, kapłanem, diakonem, ani
też figurować w rejestrze osób duchownych (Kanon Apostolski 18).
7. Osoby duchowne nie mogą się żenić po święceniach
Nakazujemy, aby spośród tych, którzy weszli do duchowieństwa w stanie wolnym,
jedynie lektorzy i kantorzy wedle swego życzenia, mogli zawierać związek małżeński
(Kanon Apostolski 26).
Jeśli kapłan się ożeni, niech będzie usunięty ze stanu kapłańskiego. . . (Synod
w Neocezarei, kanon 1).
Ponieważ w kanonach apostolskich jest powiedziane, iż spośród wstępujących
do stanu kapłańskiego w stanie wolnym, jedynie lektorzy i kantorzy mogą zawierać związek małżeński, to i my, zachowując powyższe, postanawiamy: aby odtąd
ani diakon, ani kapłan nie miał prawa po otrzymaniu święceń na zawarcie związku
małżeńskiego. Jeśli zaś odważy się to uczynić, niech będzie pozbawiony godności.
Jeśliby ktokolwiek wchodzący do stanu kapłańskiego pragnął poślubić niewiastę,
zgodnie z prawem małżeńskim, to niech to uczyni przed wyświęceniem na subdiakona, diakona czy kapłana (Szósty Sobór Ekumeniczny, kanon 6).
8. Nieżonaci biskupi
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ˇona tego, kto jest podniesiony do godności biskupa, po uprzednim rozstaniu się
ze swoim mężem, za obopólną zgodą, po jego hirotonii do episkopatu, niech wstąpi
do monasteru usytuowanego daleko od miejsca zamieszkania tego biskupa i niech
korzysta z jego utrzymania. Gdy zaś będzie tego godna, niech zostanie podniesiona
do godności diakonisy (Szósty Sobór Ekumeniczny, kanon 48).
9. Kościelne błogosławieństwo wymaganiem prawnym
Starożytne prawo zwyczajowe było raczej obojętnie usposobione w stosunku do
adopcji dzieci i uważało, iż nie ma nic złego w tym, że nie wiąże się z żadnymi modlitwami i akcją sakramentalną. Nie narzucało również jakiegokolwiek rygorystycznego
formalizmu w odniesieniu do małżeństwa i zezwalało na nie bez błogosławieństwa.
Jeśli nawet można znaleźć powód wyjaśniający ten stan rzeczy w czasach starożytnych, to nie ma powodu dla którego powinniśmy odrzucać jedną z tych dwu
instytucji, ponieważ dzięki łasce Bożej osiągnęliśmy wyższy i świętszy poziom życia
społecznego.
Z tego też względu nakazujemy, aby adopcja dzieci miała miejsce wraz ze świętymi wezwaniami modlitewnymi (nowela 24). Nakazujemy również, aby małżeństwa
były błogosławione, a jeśli para odrzuci ten sposób postępowania, to ich wspólne
zamieszkiwanie nie będzie uważane za małżeństwo i nie będzie powodować skutków
małżeństwa. Poza celibatem i małżeństwem nie ma żadnego innego słusznego rozwiązania. Czy pragniesz zawrzeć związek małżeński? Musisz stosować się do praw
małżeńskich. Nie chcesz zawrzeć związku małżeńskiego? Zatem trwaj w celibacie.
Nie profanuj małżeństwa i nie symuluj celibatu (Cesarz Leon VI [886–912], nowela
89, wydana pomiędzy jego trzecim i czwartym małżeństwem).
DODATEK IVTradycja liturgiczna
Małżeństwo i Komunia święta według św. Symeona z Tesaloniki (zm. 1420)
Św. Symeon, arcybiskup Tesaloniki, jest autorem dobrze znanego komentarza
do różnych nabożeństw i sakramentów Kościoła celebrowanych za jego czasów. Po
opisie obrzędu ukoronowania, modlitwach recytowanych przez kapłana i wspólnym
odmówieniu Modlitwy Pańskiej św. Symeon pisze:
I zaraz (kapłan) bierze święty kielich z Uprzednio Poświęconymi Darami i woła:
„Najświętsze Dary dla świętych”. A wszyscy odpowiadają: „Jeden jest święty, jeden
jest Pan”, ponieważ sam Pan jest uświęceniem, pokojem i jednością Swych sług,
którzy zawierają związek małżeński. Następnie kapłan udziela Komunii św. ślubnej
parze, jeśli są tego godni. Zaprawdę muszą być gotowi na przyjęcie Komunii, aby ich
ukoronowanie było godne a ich małżeństwo ważne. Komunia święta stanowi zwieńczenie każdego sakramentu i pieczęć każdego misterium. Kościół postępuje właściwie
przygotowując Boskie Dary dla odkupienia i błogosławieństwa ślubnej pary; bowiem
Sam Chrystus, który dał nam te Dary i który jest obecny w tych Darach, przybył
na uroczystość zaślubin (w Kanie Galilejskiej), by przynieść pełną pokoju jedność
i kontrolę. Tak więc ci, którzy wchodzą w związek małżeński muszą być godni przy-
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jęcia Komunii świętej; muszą być zjednoczeni przed Bogiem w Kościele, który jest
Domem Bożym, ponieważ są dziećmi Bożymi, w Kościele gdzie Bóg jest obecny
w sposób sakramentalny, w Darach, gdzie On ofiarowywuje się nam i gdzie On jest
widziany pośród nas.
Potem kapłan daje im również pić ze wspólnego kielicha i śpiewany jest hymn
„Wezmę Kielich zbawienia”, ze względu na Najświętsze Dary oraz jako znak radości,
która pochodzi z boskiego zjednoczenia i z powodu radości ślubnej pary, która jest
owocem pokoju i harmonii przez nich otrzymanej.
Jednakże dla tych, którzy są niegodni Komunii świętej — na przykład tym,
którzy zawierają związek małżeński po raz drugi i innym — Boskie Dary nie są
dane, lecz jedynie wspólny kielich jako częściowe uświęcenie oraz jako znak dobrej
wspólnoty i jedności z Bożym błogosławieństwem.
[Przeciwko Herezjom i o Boskiej Świątyni, Rozdział 282, PG 155, 512–513.]
DODATEK VObrzędy sakramentu małżeństwa
OBRZD ZARCZYN
Zaręczyny są celebrowane w przedsionku Kościoła
Diak
Błogosław Panie.
Błogosławiony jest nasz Bóg, w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
W pokoju do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
O pokój z wysokości i o zbawienie ich, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
O pokój na całym świecie, pomyślny rozwój świętych Kościołów Bożych i jedność
wszystkich, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Za ten święty dom Boży i za tych, którzy z wiarą, czcią i bojaźnią Bożą wchodzą do
niego, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Za wielce błogosławionego 4em , Metropolitę Warszawy i całej Polski, i za najprzewielebniejszego 4em , Biskupa 4em , za czcigodnych kapłanów, diakonów w Chrystusie, i za cały stan duchowny, i lud, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
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Za chronioną przez Boga Ojczyznę naszą, za władze i wojsko miłujące Chrystusa,
do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Za sługę Bożego 4em , i za służebnicę Bożą 4em , którzy teraz się zaręczają, i o ich
zbawienie, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Aby otrzymali potomstwo jako przedłużenie rodu oraz wszystko, co potrzebne do
zbawienia, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Aby im została udzielona doskonała i zgodna miłość oraz pomoc, do Pana módlmy
się.
Panie zmiłuj się.
Aby zostali zachowani w jednomyślności i mocnej wierze, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Aby zostali zachowani w czystości życia, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Aby Pan nasz Bóg obdarzył ich godnym małżeństwem, i aby ich łoże było nieskalane,
do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Aby byli wybawieni od wszelkiego utrapienia, gniewu i niedostatku, do Pana módlmy
się.
Panie zmiłuj się.
Ochroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj nas Boże przez łaskę Twoją.
Panie zmiłuj się.
Wspominając Najświętszą, Przeczystą, Błogosławioną i pełną chwały Bogurodzicę
i zawsze Dziewicę Maryję wraz ze wszystkimi świętymi — samych siebie, bliźnich
naszych i całe nasze życie Chrystusowi, Bogu oddajmy.
Tobie Panie.
Albowiem Tobie należy się wszelka chwała, cześć i uwielbienie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
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Boże wieczny, który rozdzielonych prowadzisz do jedności i nakładasz na nich nierozerwalną więź miłości, który pobłogosławiłeś Izaaka i Rebekę oraz uczyniłeś ich dziedzicami
Twej
obietnicy,
Ty
sam również pobłogosław te sługi Twoje, 4em i 4em , prowadząc ich do pełnienia
wszelkich dobrych czynów. Albowiem Ty jesteś Bogiem miłosiernym i miłującym
ludzi i Tobie oddajemy chwałę: Ojcu, Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.
Pokój wszystkim.
I duchowi twojemu.
Pochylcie głowy wasze przed Panem.
Przed Tobą Panie.
Panie Boże nasz, który spośród narodów pogańskich poślubiłeś Kościół jako czystą
Oblubienicę: pobłogosław te zaręczyny oraz zjednocz i zachowaj Twoje sługi w pokoju i jednomyślności. Albowiem Tobie należy się wszelka chwały, cześć i uwielbienie,
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Następnie wziąwszy obrączki, kapłan błogosławi ślubną parę, czyniąc trzykrotnie
znak krzyża obrączką pana młodego nad panną młodą oraz obrączką panny młodej
nad panem młodym, mówi do mężczyzny: Zaręcza się sługa Boży 4em ze służebnicą
Bożą 4em w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Następnie kapłan mówi do niewiasty: Zaręcza się służebnica Boża 4em ze sługą
Bożym 4em w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Po trzykrotnym wypowiedzeniu tych słów kapłan nakłada im obrączki na prawe
ręce. Narzeczeni wymieniają obrączki, a kapłan odmawia następującą modlitwę:
Diak
Do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Panie Boże nasz, który towarzyszyłeś słudze patriarchy Abrahama do Mezopotamii,
posłanemu
w celu znalezienia żony dla jego pana Izaaka, którą przez posługę czerpania wody
mu wskazałeś, aby zaręczył się z Rebeką: Sam też pobłogosław zaręczyny sług swoich, 4em i 4em oraz umocnij wypowiedziane przez nich przyrzeczenie. Utwierdź ich
w świętej więzi miłości pochodzącej od Ciebie. Ty bowiem na początku stworzyłeś mężczyznę i niewiastę oraz z Twojej woli żona łączy się z mężem jako pomoc
i ku przedłużeniu rodzaju ludzkiego. Dlatego Panie Boże nasz, który ofiarowałeś
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prawdę Twemu dziedzictwu a Twe przymierze sługom Twoim, ojcom naszym, wybranym Twoim z pokolenia na pokolenie: wejrzyj na sługę Twego, 4em i służebnicę
Twoją 4em , i umocnij ich zaręczyny w wierze, jednomyślności, prawdzie i miłości.
Ty bowiem Panie oznajmiłeś, że ta rękojmia powinna być dana i potwierdzona we
wszystkich rzeczach. Przez pierścień dana została Józefowi władza w Egipcie. Przez
pierścień Daniel został uczczony w ziemi Babilonu. Przez pierścień objawiła się prawość Tamar. Przez pierścień nasz Ojciec niebieski ukazał szczodrobliwość Swemu
Synowi, gdy powiedział: włóżcie pierścień na jego prawicę oraz sprowadźcie utuczonego cielca i zabijcie go, jedzmy i weselmy się. Ta sama Twoja prawica Panie,
przeprowadziła Mojżesza przez Morze Czerwone, a poprzez Twoje prawdziwe Słowo
zostały uczynione niebiosa i umocnione fundamenty ziemi. Także prawice Twoich
sług również będą błogosławione mocą Twojego Słowa i Twoim ramieniem z wysokości. Dlatego Panie pobłogosław teraz to nałożenie obrączek błogosławieństwem
z niebios i niech Twój anioł im przewodzi przez wszystkie dni ich życia. Albowiem
Ty błogosławisz i uświęcasz wszystko i Tobie oddajemy chwałę, cześć i uwielbienie,
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
OBRZD UKORONOWANIA
Ślubna para z zapalonymi świecami, poprzedzona przez kapłana, kieruje się w procesji do centrum świątyni.
Diak
Szczęśliwi wszyscy, którzy się boją Pana.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Którzy chodzą Jego drogami.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Owoc pracy rąk swoich pożywać będziesz.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Będziesz szczęsliwy i będzie ci dobrze.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
ˇona twoja jako płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Synowie twoi jak sadzonki oliwne dookoła twojego stołu.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Tak oto błogosławiony będzie człowiek, który boi się Pana.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
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Niech Cię Pan błogosławi z Syjonu, abyś oglądał pomyślność Jeruzalem po wszystkie
dni żywota twego.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Abyś oglądał dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Następnie kapłan wygłasza pouczenie o małżeństwie i o realiach życia małżeńskiego. Potem pyta pana młodego:
Czy masz 4em dobrą i nieprzymuszoną wolę i mocne postanowienie pojąć za żonę
tę niewiastę 4em , którą tu przy sobie widzisz?
Diak
Mam czcigodny ojcze.
Czy nie obiecałeś małżeństwa innej niewieście?
Nie obiecałem czcigodny ojcze.
Kapłan zwraca się z pytaniem do panny młodej:
Czy masz 4em dobrą i nieprzymuszoną wolę i mocne postanowienie wziąć za
męża tego mężczyznę 4em , którego tu przy sobie widzisz?
Diak
Mam czcigodny ojcze.
Czy nie obiecałaś małżeństwa innemu mężczyźnie?
Nie obiecałam czcigodny ojcze.
Błogosław Panie.
Błogosławione Królestwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki
wieków.
Amen.
W pokoju do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
O pokój z wysokości i o zbawienie ich, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
O pokój na całym świecie, pomyślny rozwój świętych Kościołów Bożych i jedność
wszystkich, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Za ten święty dom Boży i za tych, którzy z wiarą, czcią i bojaźnią Bożą wchodzą do
niego, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
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Za wielce błogosławionego 4em , Metropolitę Warszawy i całej Polski, i za najprzewielebniejszego 4em , Biskupa 4em , za czcigodnych kapłanów, diakonów w Chrystusie, i za cały stan duchowny i lud, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Za chronioną przez Boga Ojczyznę naszą, za władze i wojsko miłujące Chrystusa,
do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Za sługi Boże 4em i 4em , którzy teraz łączą się we wspólnocie małżeńskiej i o ich
zbawienie do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Aby ślub ten został pobłogosławiony, jak owe gody w Kanie Galilejskiej, do Pana
módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Aby otrzymali dar czystości życia i owoc swego łona ku zbawiennemu pożytkowi, do
Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Aby radowali się widokiem swych synów i córek, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Aby byli obdarowani dobrym potomstwem i zgodnym życiem, do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Abyśmy i my wraz z nimi otrzymali wszystko, o co ku zbawieniu prosimy, do Pana
módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Abyśmy wraz z nimi zostali wybawieni od wszelkiego utrapienia, gniewu i niedostatku, do Pana módlmy się.
Ochroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj nas Boże przez łaskę Twoją.
Panie zmiłuj się.
Wspominając Najświętszą, Przeczystą, Błogosławioną i pełną chwały Bogurodzicę
i zawsze Dziewicę Maryję wraz ze wszystkimi świętymi — samych siebie, bliźnich
naszych i całe nasze życie Chrystusowi, Bogu oddajmy.
Tobie Panie.
Albowiem Tobie należy się wszelka chwała, cześć i uwielbienie, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
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Amen.
Do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Boże źródło czystości, Stwórco wszelkiego stworzenia, który z miłości ku rodzajowi
ludzkiemu przemieniłeś żebro naszego praojca Adama w niewiastę i błogosławiąc im
rzekłeś: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, i zaludniajcie ziemię, czyniąc ją sobie
poddanąóraz oboje połączyłeś przez małżeństwo w jedno ciało. Dlatego też mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją, i połączy się ze swoją żoną, i dwoje będzie
jednym ciałem, a co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Ty pobłogosławiłeś
słudze swemu Abrahamowi, a otworzywszy łono Sary uczyniłeś go ojcem wielu narodów. Ty Rebece darowałeś Izaaka i błogosławiłeś ją, gdy porodziła. Ty połączyłeś
Jakuba z Rachelą i wywiodłeś z niego dwunastu patriarchów. Ty połączyłeś Józefa
i Asenat oraz dałeś im jako owoc potomstwo Efraima i Manassesa. Ty wysłuchawszy
Zachariasza i Elżbietę wskazałeś im, że z nich narodzi się Poprzednik. Ty sprawiłeś,
że z korzenia Jessego wyrosła według ciała Zawsze-Dziewica, a z Niej narodził się
Wcielony dla zbawienia rodzaju ludzkiego, który z niewypowiedzianego Twego daru
i wielkiej dobroci przybył do Kany Galilejskiej i tam błogosławił małżeństwo, aby objawić, iż Twoją wolą jest prawowity związek małżeński a w nim wydanie potomstwa.
Ty sam Najświętszy Panie przyjmij modlitwy nas sług Twoich. Tak jak byłeś obecny
tam, tak i tutaj przybądź i ogarnij nas Twoją niewidzialną obecnością. Błogosław
to małżeństwo i obdarz sługi Twoje 4em i 4em długim i spokojnym życiem, czystością oraz mądrością, a nade wszystko przepojoną pokojem wzajemną miłością, jak
również długowiecznym potomstwem, wdzięcznością dzieci, nie więdnącym wieńcem
chwały. Spraw, aby oglądali dzieci swoich dzieci, zachowaj ich łoże nieskalane oraz
udziel im rosy z niebios i plonów ziemi. Napełnij dom ich pszenicą, winem, olejem
oraz wszelkimi dobrami, aby mogli też dzielić się z potrzebującymi i obdarz również
tych tutaj obecnych — wszystkim, co jest im potrzebne do zbawienia. Albowiem
Ty jesteś Bogiem miłosierdzia i szczodrości oraz miłującym ludzkość. Tobie należy
wszelka chwała: Przedwiecznemu Ojcu i Najświętszemu Dobremu, i ˇyciodajnemu
Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.
Do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Błogosławiony jesteś Panie i nasz Boże, Twórco sakramentalnego i czystego małżeństwa, Prawodawco cielesnego związku, który obdarzasz nieśmiertelnością i wszelkim
dobrem w życiu. Sam teraz o Panie, który na początku stworzyłeś człowieka i ustanowiłeś go królem nad wszelkim stworzeniem, powiedziałeś: „nie jest dobrze być
człowiekowi samemu na ziemi. Uczyńmy odpowiednią pomoc dla niego”. I wziąwszy
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jedno z jego żeber, stworzyłeś niewiastę, którą to zobaczywszy Adam, rzekł: „Oto
kość z moich kości i ciało z mego ciała, ona będzie nazwana żoną, ponieważ została
wzięta z mężczyzny”. Z tego powodu opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i połączywszy się ze swą żoną, tak że dwoje stanie się jednym ciałem. Dlatego też tych,
których Bóg złączył niech człowiek nie rozdziela. Sam teraz Panie, Władco i Boże
nasz, ześlij łaskę swoją z niebios na sługi Twoje: 4em i 4em . Niech Twoja służebnica we wszystkim była poddana mężowi, a sługa Twój niech będzie głową żony,
tak by mogli żyć według Twej woli. Błogosław im Panie Boże nasz, jak błogosławiłeś Abrahamowi i Sarze. Błogosław im Panie Boże nasz, jak błogosławiłeś Izaakowi
i Rebece. Błogosław im Panie Boże nasz, jak błogosławiłeś Jakubowi i wszystkim
patriarchom. Błogosław im Panie Boże nasz, jak błogosławiłeś Józefowi i Asenat.
Błogosław im Panie Boże nasz, jak błogosławiłeś Mojżeszowi i Seforze. Błogosław im
Panie Boże nasz, jak błogosławiłeś Joachimowi i Annie. Błogosław im Panie Boże
nasz, jak błogosławiłeś Zachariaszowi i Elżbiecie. Zachowaj ich Panie Boże nasz,
jak zachowałeś Noego w arce. Zachowaj ich Panie Boże nasz, jak zachowałeś Jonasza we wnętrzu wieloryba. Zachowaj ich Panie Boże nasz, jak zachowałeś od ognia
Trzech Młodzieńców, zsyłając im rosę z niebios. Niech zstąpi na nich radość jakiej
doświadczyła święta Helena, gdy odnalazła drogocenny Twój Krzyż. Zachowaj ich
w swej pamięci, tak jak pamiętałeś Enocha, Sema i Eliasza. Zachowaj ich w swej
pamięci, tak jak pamiętałeś o swoich czterdziestu świętych męczennikach, zsyłając
im korony z nieba. Zachowaj w swej pamięci i rodziców, którzy ich wychowali, gdyż
modlitwy rodziców umacniają fundamenty domów. Pamiętaj Panie Boże nasz o sługach swych, tutaj zgromadzonych, którzy przybyli, aby uczestniczyć w tej weselnej
radości. Pamiętaj Panie Boże nasz o słudze Twoim 4em oraz służebnicy Twojej 4em
i im pobłogosław. Obdarz ich owocem łona, dobrym potomstwem, harmonią dusz
i ciał. Wywyższaj ich jak cedry libańskie, jak bujnie rosnącą winną latorośl. Obdarzaj ich obfitością urodzaju, aby mając wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali
w czyny, które są dobre i miłe Tobie. Niech oglądają dzieci swoich dzieci, jak młode
gałązki oliwne dookoła ich stołu, tak by podobając się Tobie zajaśnieli jak gwiazdy
na niebie w Tobie Panu naszym. Albowiem Twoje jest panowanie, cześć i uwielbienie, wraz z Przedwiecznym Twoim Ojcem i ˇyciodajnym Twoim Duchem, teraz
i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Święty Boże, Ty stworzyłeś człowieka z prochu ziemi, a z jego żebra ukształtowałeś
niewiastę, przez co dałeś mu stosowną pomoc. Spodobało się bowiem Twemu Majestatowi, aby człowiek nie był samotny na ziemi. Teraz Panie Ty sam wyciągnij rękę
ze świętego przybytku Twego i połącz sługę Twego 4em ze służebnicą Twoją 4em ,
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ponieważ przez Ciebie łączy się żona ze swoim mężem. Połącz ich w jednomyślności, zespól ich w jedno ciało, obdarz ich owocem łona, zrodzeniem dobrych dzieci.
Albowiem Twoje jest panowanie i Twoje jest królestwo, moc i chwała, Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Kapłan bierze korony. Pierwszą nakłada oblubieńcowi, mówiąc:
Ukoronowany zostaje sługa Boży 4em dla służebnicy Bożej 4em , w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kapłan nakłada drugą koronę dla oblubienicy, mówiąc:
Ukoronowana zostaje służebnica Boża 4em dla sługi Bożego 4em , w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Kapłan błogosławi ich trzykrotnie, mówiąc za każdym razem: Panie Boże nasz,
chwałą i godnością ich ukoronuj.
Diak
Bądźmi uważni.
Pokój wam wszystkim.
I duchowi twojemu.
Oto Mądrość.
Prokimen, ton ósmy: Uwieńczyłeś ich głowy koronami z drogocennych kamieni. Prosili Ciebie o życie i im je dałeś.
Albowiem obdarzyłeś ich błogosławieństwem na wieki, rozweseliwszy ich radością
Twojego Oblicza.
Oto Mądrość.
Czytanie z Listu świętego apostoła Pawła do Efezjan.
Bądźmy uważni.
(Ef 5, 20–33). Bracia: Dziękując zawsze za wszystko w imię Pana naszego Jezusa
Chrystusa Bogu i Ojcu, jedni drugim bądźcie ulegli w bojaźni Chrystusowej. ˇony
niech będą poddane swoim mężom jak Panu, ponieważ mąż jest głową żony, jak
Chrystus jest Głową Kościoła: On, Zbawiciel ciała jego. Lecz jak Kościół poddany
jest Chrystusowi, tak i żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony
wasze, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za niego, aby go
uświęcić, oczyściwszy go obmyciem wody w słowie życia, aby sam sobie przysposobił
Kościół chwalebny, nie mający zmazy ani zmarszczki, albo czegoś podobnego, ale
żeby był święty i niepokalany. Tak i mężowie powinni miłować żony swoje, jak swoje
ciało. Kto miłuje żonę swoją, miłuje samego siebie. Nikt bowiem nigdy nie miał
w nienawiści ciała swego, ale żywi i pielęgnuje je, jak i Chrystus Kościół; gdyż
jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego. „Dlatego opuści człowiek
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ojca i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją, i będą dwoje w jednym ciele.”Jest
to wielka tajemnica, a ja mówię w Chrystusie i w Kościele. Wszakże i każdy z was
z osobna miłuje żonę swoją, jak samego siebie, a żona niech się boi męża swego.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
(Ps 12, ton 5): Ty nas Panie zachowasz i ustrzeżesz na wieki od tego pokolenia.
Pokój wszystkim.
I duchowi twojemu.
Czytanie świętej Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie Panie, chwała Tobie.
Bądźmy uważni.
(J 2, 1–11) A dnia trzeciego były gody małżeńskie w Kanie Galilejskiej; a była tam
Matka Jezusowa. Wezwany też był na gody i Jezus, i uczniowie jego. A gdy zabrakło
wina, rzekła Matka Jezusowa do niego: Wina nie mają. I rzecze jej Jezus: Co mnie
i tobie niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina moja. Rzecze Matka jego sługom:
Cokolwiek wam powie, czyńcie. Było tam ze sześć stągwi kamiennych, ustawionych
dla oczyszczenia żydowskiego, mieszczących w sobie każda po dwa albo trzy wiadra.
Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż do wierzchu. I rzecze im
Jezus: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skądby było (lecz
wiedzieli słudzy, którzy wodę czerpali), woła oblubieńca gospodarz wesela, i rzecze
mu: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy podlejsze; ty zaś dobre wino zachowałeś aż do tego czasu! Ten początek cudów uczynił
Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.
Chwała Tobie Panie, chwała Tobie.
Wołajmy wszyscy z całej duszy i ze wszystkich myśli naszych, wołajmy.
Panie zmiłuj się.
Panie wszechmocny, Boże Ojców naszych, błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się.
Panie zmiłuj się. (trzy razy)
Zmiłuj się nad nami Boże według wielkiego miłosierdzia Twego, błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się.
Panie zmiłuj się. (trzy razy)
Módlmy się jeszcze o miłosierdzie, życie, pokój, zdrowie, zbawienie, i nawiedzenie
sług Bożych 4em i 4em (wymienić może jeszcze inne imiona), i o przebaczenie oraz
odpuszczenie grzechów.
Panie zmiłuj się. (trzy razy)
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Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym i miłującym ludzi, i Tobie oddajemy chwałę
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.
Do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Panie Boże nasz, który w zbawczej swej troskliwości, raczyłeś przybyć do Kany Galilejskiej i swoją obecnością zaświadczyć o godności małżeństwa, zachowaj również
i teraz, w pokoju i zgodzie, sługi Twoje: 4em i 4em , których zechciałeś wzajemnie
połączyć. W pokoju i jednomyślności zachowaj ich małżeństwo, aby było godne czci.
Zachowaj ich łoże nieskalane. Dozwól, aby ich wspólne życie było w czystości oraz
spraw, aby osiągnęli sędziwą starość, wypełniając czystym sercem Twoje przykazania. Albowiem Ty jesteś Bogiem naszym, Bogiem miłosierdzia i zbawienia. Tobie
oddajemy chwałę: Przedwiecznemu Ojcu, Najświętszemu, Dobremu i ˇyciodajnemu
Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Chroń, zbaw, zmiłuj się i zachowaj nas Boże przez łaskę Twoją.
Panie zmiłuj się.
Aby cały ten dzień był doskonały, święty, spokojny i bezgrzeszny, do Pana módlmy
się.
Daj Panie.
O Anioła pokoju, wiernego przewodnika, strażnika dusz i ciał naszych, Pana prośmy.
Daj Panie.
O to co dobre i pożyteczne dla dusz naszych oraz o pokój dla świata, Pana prośmy.
Daj Panie.
Abyśmy pozostałe dni życia naszego, przeżyli w pokoju i pokucie, Pana prośmy.
Daj Panie.
O chrześcijańskie zakończenie życia naszego, bez cierpienia, nieskalane, spokojne
i o dobre usprawiedliwienie na wielkim i straszliwym Sądzie Chrystusowym, Pana
prośmy.
Daj Panie.
Jedność wiary i uczestnictwo w Duchu Świętym uprosiwszy, samych siebie i jeden
drugiego, i całe nasze życie, Chrystusowi Bogu oddajmy.
Tobie Panie.
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I uczyń nas Panie godnymi, abyśmy z odwagą, i nie ku potępieniu, śmieli przyzywać
Ciebie, Boga Ojca Niebieskiego i mówić:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest Królestwo, potęga i chwała, Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Pokój wszystkim.
I duchowi twojemu.
Pochylcie głowy wasze przed Panem.
Przed Tobą, Panie.
Zostaje przyniesiony wspólny kielich, który kapłan błogosławi.
Diak
Do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Boże, Ty wszystko stworzyłeś mocą Twoją i umocniłeś świat oraz ozdobiłeś koronę
wszystkiego, co przez Ciebie zostało stworzone. Pobłogosław teraz ten wspólny kielich błogosławieństwem duchowym, który jest podawany łączącym się we wspólnotę
małżeńską. Albowiem błogosławione jest Twoje Imię, pełne chwały Twoje Królestwo
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Kapłan bierze wspólny kielich z pobłogosławionym winem i daje z niego trzykrotnie pić nowożeńcom, najpierw mężczyźnie a potem niewieście. Następnie oprowadza
ich trzykrotnie wokół pulpitu (na którym w samym środku cerkwi znajduje się ikona).
Świadkowie idąc za nimi trzymają, nad ich głowami korony.
Diak
Izajaszu, raduj się, Panna poczęła w łonie i narodziła w łonie Syna, Emmanuela,
Boga i Człowieka, którego Imię — Wschód. Jego wywyższając, Pannę uwielbiajmy.
Święci męczennicy, godnie cierpiący i koronę otrzymujący, módlcie się do Pana
o zbawienie dusz naszych.
Sława Tobie, Chryste Boże, chwało Apostołów, radości męczenników, którzy wyznawali Współistotną Trójcę.
Kapłan zdejmuje koronę z głowy pana młodego i mówi:
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Oblubieńcze bądź wywyższony jak Abraham, błogosławiony jak Izaak i niech
Twe potomstwo będzie tak liczne, jak potomstwo Jakuba. Trwaj w pokoju, postępuj
sprawiedliwie, zachowując Przykazania Boże.
Kapłan zdejmuje koronę z głowy panny młodej i mówi:
I ty, niewiasto, bądź wywyższona jak Sara, rozradowana jak Rebeka i niech twe
potomstwo będzie tak liczne, jak potomstwo Racheli. Rozraduj się w swoim mężu.
Wypełniaj nakazane Prawo, byś przez to była godna Bożego błogosławieństwa.
Diak
Do Pana módlmy się.
Panie zmiłuj się.
Boże, Boże nasz, który przybyłeś do Kany Galilejskiej i pobłogosławiłeś tam uroczystości weselne, błogosław również Twoim sługom, którzy z Twojej Opatrzności
połączyli się we wspólnotę małżeńską. Błogosław ich wyjścia i powroty. Napełnij dobrami ich życie. Przyjmij ich korony w Twoim Królestwie. Ich zaś zachowaj czystymi
i nieskalanymi na wieki wieków.
Amen.
Pokój wszystkim.
I duchowi twojemu.
Pochylcie głowy wasze przed Panem.
Przed Tobą Panie.
Ojciec i Syn, i Duch Święty, Przenajświętsza, Współistotna i ˇyciodajna Trójca,
jedno Bóstwo i Królestwo, niech błogosławi was oraz darzy długim życiem, dobrymi
dziećmi, pomyślnością w życiu i rozwojem wiary. Niech też obdarzy was pełnią wszelkiego dobra na ziemi oraz uczyni was godnymi radowania się obiecanymi dobrami,
za przyczyną modlitw Najświętszej Bogurodzicy i wszystkich świętych.
Amen.
Oto Mądrość. Przenajświętsza Bogurodzico zbaw nas.
Czcigodniejszą od Cherubinów i chwalebniejszą bez porównania od Serafimów, któraś bez uszczerbku Boga Słowo porodziła, Ciebie zaprawdę jako Bogurodzicę wywyższamy.
Chwała Tobie Chryste Boże, Nadziejo nasza, chwała Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, i na wieki wiekow.
Amen. Panie zmiłuj się. Panie zmiłuj się. Panie zmiłuj się. Panie błogosław.
Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, który przez swoje przybycie do Kany Galilejskiej,
ukazał małżeństwo jako godne czci, dla modlitw Przeczystej swojej Matki, świętych, chwalebnych i przesławnych Apostołów, świętych przez Boga ukoronowanych
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i równych Apostołom — Konstantyna i Heleny, świętego wielkiego męczennika —
Prokopa i wszystkich świętych, niech się zmiłuje nad nami i zbawi nas, jako Dobry
i miłujący ludzi.
Amen.
Na zakończenie, o ile jest to przyjęte w miejscowym zwyczaju, nowożeńcom wyśpiewuje się najlepsze życzenia.
Diak
Nowo
zaślubionym
sługom
Bożym
5em
i 4em daj Panie pokój, zdrowie, spokojne życie, obfitość plonów ziemi oraz we wszelkiej potrzebie śpiesz im z pomocą i zachowaj ich na szczęśliwe i długie lata.
Na długie lata.
[Przekład tekstu obrzędów sakramentu małżeństwa został dokonany z języka
staro-cerkiewno-słowiańskiego.]
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