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The marriage in Christianity 

1. Definicja

Małżeństwo jest to trwały związek między osobami, będą-
cy uniwersalną instytucją społeczną i zazwyczaj wiążący oso-
by emocjonalnie, ekonomicznie i prawnie. Małżeństwo stano-
wi najczęściej podstawę rodziny. W większość kręgów 
kulturowych postrzegane jest jako związek monogamiczny 
i heteroseksualny, czyli istniejący między jednym mężczyzną 
i jedną kobietą. Związek taki jest znany od najdawniejszych 
czasów. Małżeństwo stanowi zalążek rodziny jako społeczno-
ści, w której człowiek przychodzi na świat, rozwija się i doj-
rzewa. Biblia ukazuje nam Adama i Ewę, nie tylko jako pierw-
szych rodziców, ale przede wszystkim, jako pierwsze 
małżeństwo, powołane i złączone przez samego Boga. To in-
stytucja społeczna, występująca wśród wszystkich ludów: za-
równo w krajach wysoko rozwiniętych, jak też w plemionach 
afrykańskich.1

* Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, doktor teologii w specjalizacji: religiologia. Adiunkt Wydziału Teo-
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Małżeństwo, a wraz z nim rodzina, podlegało historycznemu 
rozwojowi, razem z postępem cywilizacyjnym świata, a jego 
charakter i struktura uzależniona jest od typu kultury, norm 
prawnych i religijnych danego obszaru. Dlatego też małżeństwo 
nie jest jednakowo pojmowane przez wszystkich mieszkańców 
świata. W kulturze zachodniej, coraz częściej, jawi się ono jako 
związek partnerski, kobieta i mężczyzna posiadają jednakowe 
prawa oraz obowiązki. Na wschodzie dominuje układ patriar-
chalny, czego dowodem jest utrzymanie żony, dzieci i domu 
spoczywające na barkach mężczyzny. Kobieta zaś pełni rolę go-
spodyni, całkowicie podporządkowanej mężowi. 

Niniejszy artykuł stanowi syntetyczną analizę ujęcia mał-
żeństwa w tradycji chrześcijańskiej. Instytucjonalny rozłam 
we wspólnocie Jezusowej spowodował różnorodne ujęcie na-
uki o małżeństwie, zwłaszcza w przypadku pragnienia ponow-
nego wstąpienia w związek o charakterze religijnym. Niemniej 
jednak obecnie, kiedy małżeństwo, a wraz z nim rodzina pod-
dawana jest krytyce środowisk areligijnych, dążących do 
zniszczenia wspólnoty małżeńskiej, konieczne jest ukazanie 
chrześcijańskiego modelu tej jedności, wynikającej z Boskiej 
nauki. 

logicznego UKSW w Warszawie, współpracuje z Centrum Formacji Misyj-
nej. Autorka książki Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie 
praktyki religijne w Polsce, a także ponad 50 artykułów naukowych i popu-
larnonaukowych dotyczących islamu oraz haseł encyklopedycznych. Spe-
cjalistka w zakresie islamu, kultury i sztuki muzułmańskiej, a także religii 
niechrześcijańskich. Członkini: Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrze-
ścijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu 
Polski oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Współautorka pro-
gramu kształcenia dla kierunku religioznawstwo na UKSW.

1 Por. E. Wnuk-Lisowska, Małżeństwo, w: Religia. Encyklopedia PWN, 
T. Gadacz, B. Milerski (red.), t. VI, Warszawa 2002, s. 395.
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2. Geneza

Podstawę chrześcijańskiego małżeństwa wyznaczają nauki 
zawarte w Piśmie Świętym, dokumentach Soboru Watykań-
skiego II (konstytucja Gaudium et spes, nr 48–50), Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego (1602–1666) oraz w sposób 
szczególny w nauczaniu papieża Jana Pawła II (Familiaris 
consortio). Natomiast uregulowania prawne dotyczące zawie-
rania małżeństwa w Kościele katolickim zawiera Kodeks Pra-
wa Kanonicznego.

Mężczyzna w raju był samotny. Bóg, widząc ową samot-
ność, stwierdza: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, 
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2,18). 
W ten sposób kobieta stała się dla mężczyzny pomocą etyczną 
i moralną oraz towarzyszką codzienności, wypełniającą ową 
pierwotną samotność w życiu mężczyzny. Bóg stwarzając ko-
bietę, ukazał swój zamysł dopełnienia się dwojga ludzi w mał-
żeństwie, zatem monogamiczne małżeństwo zostało ustano-
wione przez Boga: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca 
swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają 
się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Na tej podstawie należy przy-
jąć, że kobieta i mężczyzna właśnie z Bożego ustanowienia, 
stanowią pełną wspólnotę osobową. Razem uzupełniają się 
pod względem psychiczno-duchowym, a także fizycznym,2 
tworząc wewnętrzną wspólnotę życia i miłości (KKK 1660).

2 Por. L. Pawlak, Małżeństwo i rodzina w Biblii [online], [dostępne 
9.05.2009] w World Wide Web http://www.isnr.nq.pl/http/5_Skrypty/ks_
Pawlak//3.0_Malzenstwo_i_rodzina_w_Biblii.pdf, s. 2-3.
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3. Ogólne ujęcie chrześcijańskiego małżeństwa

Chrześcijańskie pojmowanie małżeństwa, a wraz z nim tak-
że ujęcie rodziny oparte jest na powołaniu człowieka przez 
Boga do miłości. Jako, że sam „Bóg jest miłością” (1 J 4,8), 
o czym przypomina w swoim liście św. Jan, uzdalnia On swoje 
najdoskonalsze stworzenie – człowieka, do miłości. Bóg stwo-
rzył z miłości człowieka na swój obraz i nieustannie podtrzy-
muje go w istnieniu: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój 
obraz i podobieństwo, na obraz Boży go stworzył: stworzył 
mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Z takiej nauki wynika 
prawda, że oddzielnie mężczyzna i kobieta nie są zamkniętą 
w pełni doskonałą całością. Każde z nich osobno nie stanowi 
pełnego obrazu Bożego. Pełnię obrazu Bożego kształtują do-
piero razem we wzajemnym spotkaniu i uzupełnianiu się, 
w tworzeniu komunii osób. Dopiero takie zwrócenie się ku 
drugiej osobie, pozwala człowiekowi w pełni rozwinąć czło-
wieczeństwo oraz stać się doskonałym obrazem Bożym.3 Dla-
tego to Bóg wpisuje w ludzką naturę kobiety i mężczyzny po-
wołanie do miłości, która wyraża się w małżeństwie oraz 
odpowiedzialności za nie.4 Zatem już w akcie stwórczym mał-
żeństwo zostało zamierzone przez Boga, a swoją pełnię otrzy-
mało w Chrystusie.

Jezusowa nauka o małżeństwie zawarta w Nowym Testa-
mencie, wskazuje cztery elementy, które winny charakteryzo-
wać komunię kobiety i mężczyzny. Są nimi przede wszystkim 
zbawienie, do którego małżonkowie wspólnie zmierzają oraz 

3 Por. W. Niemczyk, Rodzina w planie Bożym według nauczania Jana 
Pawła II [online],[dostępne 9.05.2009] w World Wide Web http://nasza_
sp77.republika.pl/xwojciech_rodzina.htm.

4 Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 11.
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przyjęcie Jezusa i Jego nauki w codziennym życiu małżeń-
stwa, a zatem małżeństwo wierzących jest zawsze sakramen-
tem, przez co charakteryzuje się jednością i nierozerwalno-
ścią.5 Sakramentalność nie jest tylko dodatkiem do małżeństwa, 
a formą wspólnego życia kobiety i mężczyzny, która winna 
być odzwierciedleniem relacji Chrystusa do Kościoła. Najpeł-
niejszy wzór chrześcijańskiego małżeństwa ukazany został 
przez św. Pawła: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni 
Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak 
Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościo-
ła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystu-
sowi, tak i żony mężom – we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, 
bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego sie-
bie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu 
towarzyszy słowo (...). Mężowie powinni miłować swoje żony, 
tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego mi-
łuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do wła-
snego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - 
Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści 
człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje 
jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesie-
niu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu, więc niechaj także 
każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona 
niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!” (Ef 5,21-33). 

Chrześcijanie, przez chrzest zostali włączeni w zbawcze 
dzieło Chrystusa, dlatego winni dawać świadectwo miłości 
Bożej, wyrażone we własnej miłości i wierności. Jednak, aby 

5 Por. L. Pawlak, Małżeństwo i rodzina w Biblii [online], [dostępne 
9.05.2009] w World Wide Web http://www.isnr.nq.pl/http/5_Skrypty/ks_
Pawlak//3.0_Malzenstwo_i_rodzina_w_Biblii.pdf, s. 19.
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te elementy były możliwe do wypełnienia konieczne jest po-
wołanie do małżeństwa. 

Zadania współczesnego małżeństwa określone zostały 
przez papieża Jana Pawła II w adhortacji apostolskiej o zada-
niach małżeństwa i rodziny w świecie współczesnym „Fami-
liaris consortio”. Na jedność małżeńską składają się dwa pod-
stawowe czynniki: łączność duchowa oraz łączność cielesna. 
Łączność duchowa małżonków znajduje swoje uzasadnienie 
w podobnym postrzeganiu świata oraz wspólnej hierarchii 
wartości, tak religijnych, jak i społecznych. Małżeństwo z woli 
Boga stanowi rzeczywistość religijną oraz świętą. Małżeńska 
świętość pozwala na właściwe przeżywanie wartości ludzkich, 
które umożliwiają kobiecie i mężczyźnie pozostawanie w głę-
bokiej zażyłości z Bogiem, a także między sobą.6

Zgodnie z chrześcijańskim pojmowaniem małżeństwa łącz-
ność cielesna możliwa jest tylko i wyłącznie w małżeństwie, 
bowiem akt małżeński obejmuje nie tylko sferę biologiczną, 
ale również dotyczy wewnętrznej istoty osoby ludzkiej. Jedy-
nie prawdziwe urzeczywistnienie wspólnoty małżeńskiej, 
obejmującej sferę duchową, a także cielesną, jest integralną 
częścią wzajemnej miłości kobiety i mężczyzny, która ich łą-
czy aż do śmierci. Dar z ciała jednej osoby dla drugiej, winien 
być znakiem i owocem pełnego, osobowego oddania.7

Wobec tego małżeństwo i rodzina nie są wynikiem narzuca-
nej z zewnątrz (przez władzę państwową lub religijną) jedynie 
słusznej i prawomocnej formy życia społecznego, ale świado-
mym oraz wolnym wyborem wspólnej drogi życia dwojga lu-
dzi. Poprzez jedność małżeńską kobieta i mężczyzna 

6 Tamże, s. 9.
7 Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 11.
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przyjmują, wewnętrzną wspólnotę życia oraz miłości, która 
została zamierzona przez Boga już w momencie stworzenia.8

Kobieta i mężczyzna tworzący małżeństwo powinni być dla 
siebie partnerami. Więź, która ich połączyła, sprawia, że bezwa-
runkowo siebie akceptują we własnej inności. Miłość taka doce-
nia drugiego człowieka nie ze względu na określone cechy, lecz 
dostrzega niezasłużony dar drugiej osoby. Owa bezwarunkowa 
akceptacja dopełnia się w wierności. Wierność nie jest tylko ze-
wnętrzną formą miłości, ale prawdą charakteryzującą miłość. 
Oznacza to, że wierność nie jest tylko unikaniem pozamałżeń-
skich aktów seksualnych, ale jest dobrowolnym zaangażowa-
niem w rozwój wspólnoty małżeńskiej, wyrażonym w podsta-
wowych relacjach codzienności: my to ty i ja. Dobrowolna 
wierność sprawia, że miłość małżeńska jest trwała.9

Podstawę trwałości i wierności małżeńskiej stanowi natura 
miłości. Istota miłości jest bowiem darowaniem siebie drugiej 
osobie, bez ograniczeń czasowych, a taki dar z siebie można 
ofiarować tylko jednej osobie. Dlatego w myśl nauki chrześci-
jańskiej, małżeństwo jest decyzją na całe życie. Owa decyzja 
znajduje swoje uzasadnienie w słowach Jezusa: „I rzekł: Dla-
tego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno 
ciało” (Mt 19,5-6). Miłość małżeńska jest całością, w której 
zawierają się wszelkie elementy osoby. Są nimi impulsy ciała 
oraz instynktu, wzmocnione przedziwną siłą uczuć, a także 
przywiązaniem. Dopełnieniem tych elementów jest dążenie 

8 Por. W. Niemczyk, Rodzina w planie Bożym według nauczania Jana 
Pawła II [online],[dostępne 9.05.2009] w World Wide Web http://nasza_
sp77.republika.pl/xwojciech_rodzina.htm.

9 Por. G. Hover, Małżeństwo w chrześcijaństwie, w: F. Konig, H. Wal-
denfels (red.), Leksykon religii. Zjawiska, dzieje, idee, Warszawa 1997, 
s. 231-233.
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ducha i woli ku wzajemnemu dobru. Zatem miłość między 
małżonkami jest nie tylko jednością dwóch osób, ale także łą-
czy dwie osoby w jedno ciało, jedno serce i jedną duszę. Tak 
przyjęta miłość małżeńska pogłębia się przez wspólne życie 
wiarą oraz przyjmowanie Komunii świętej.10

Chrześcijańska nauka o małżeństwie stawia przed małżon-
kami dwa podstawowe zadania: prokreację, a więc zrodzenie 
i wychowanie potomstwa oraz administrowanie światem, czyli 
czynienie go sobie poddanym. Jednocześnie należy podkre-
ślić, że współczesna katolicka nauka o rodzinie, wskazuje tym 
wszystkim małżeństwom, które z różnych przyczyn nie mogą 
mieć własnych dzieci, na liczne sieroty potrzebujące miłości 
rodzicielskiej.

Małżeństwo, a wraz z nim rodzina stanowią jedną z najcen-
niejszych dóbr ludzkości. Kościół katolicki świadomy wielko-
ści tego dobra, pragnie udzielać pomocy i rady wszystkim tym, 
którzy są zatroskani o losy małżeństwa i rodziny w dzisiej-
szym świecie.11 Dlatego nieustannie przypomina swoim wier-
nym o nierozerwalności więzi małżeńskiej, stanowiącej obraz 
Przymierza, łączący Boga z ludem.

3.1 Prawosławna nauka o małżeństwie

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich podaje bardzo 
dokładne określenie małżeństwa, które brzmi: „Małżeńskie 
przymierze, ustanowione przez Stwórcę i unormowane Jego 
prawami, poprzez które mężczyzna i kobieta osobistą nieodwo-
łalną zgodą tworzą między sobą wspólnotę całego życia; skie-
rowane jest ze swej natury do dobra małżonków oraz do 

10 Por. KKK 1643-1644.
11 Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 1.
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zrodzenia i wychowania dzieci” (kan. 776 § 1).12 Kodeks 
Wschodni wskazuje również, że małżeństwo zostało ustano-
wione przez Boga, a także podkreśla także Boskie pochodze-
nie praw i obowiązków małżeńskich.13

W teologii prawosławnej małżeństwo również postrzegane 
jest w ścisłym związku z Eucharystią oraz tajemnicą Chrystu-
sa. Tajemnica człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo 
Boże. Kościół prawosławny podkreśla niezwykłą wartość mał-
żeństwa dla prawidłowego rozwoju cywilizacyjnego świata, 
a także ukazuje jego trwałą sakramentalną godność.14 Kate-
chizm Kościoła prawosławnego określa małżeństwo jako „mi-
sterium Kościoła”, czyli sakrament. Zgodnie z nauką chrześci-
jaństwa prawosławnego najpełniejszy związek człowieka 
i Boga urzeczywistnia się w Eucharystii, zwanej „Boską Litur-
gią”, dlatego też właściwe rozumienie sakramentu małżeń-
stwa w prawosławiu pozostaje w ścisłym związku z Boską Li-
turgią eucharystyczną. Chrześcijaństwo Wschodu wyraźnie 
podkreśla, że eucharystyczne rozumienie małżeństwa wskazu-
je na podstawowe powołanie człowieka, którym jest urzeczy-
wistnianie obrazu Bożego, a także przeznaczenie człowieka do 
uczestnictwa w życiu samego Boga.15

Arcybiskup Sawa Hrycuniak stwierdza, że „małżeństwo 
jest sakramentem wielkim, bowiem w nim i poprzez niego może 

12 W. Góralski, Prawo małżeńskie Katolickich Kościołów Wschodnich 
(według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich), Lublin 1992, s. 7.

13 Por. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997, 
s. 187.

14 Por. W. Hryniewicz, John Meyendorff – teolog i ekumenista, w: 
J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, życie, Lublin 
1995, s. 9.

15 Por. J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, teologia, 
życie, Lublin 1995, s. 11.
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być doświadczone przez człowieka Królestwo Boże”.16 Kościół 
prawosławny z całą mocą podkreśla, ze poza Kościołem nie 
ma sakramentów, zatem również znaczenie małżeństwa jako 
sakramentu nie jest możliwe poza zgromadzeniem euchary-
stycznym.17

Teologia prawosławna uczy, że w małżeństwie kobieta 
i mężczyzna stają się jednym ciałem, a przy tym są członkami 
Ciała Chrystusowego. Natomiast ich związek przypieczętowa-
ny zostaje przez Ducha Świętego żyjącego w każdym z nich.18 
Kościół prawosławny również wskazuje wydarzenie w Kanie 
Galilejskiej jako element łączący sakramenty małżeństwa 
i Eucharystii. Dzięki obecności Jezusa w życiu małżonków 
z Kany, woda przemieniona została w wino. Natomiast przez 
obecność Chrystusa w życiu chrześcijańskich małżonków, 
grzeszne życie człowieka przemienia się w rzeczywistość Kró-
lestwa Bożego.19

Prawosławna nauka o małżeństwie ukazuje je jako akt ra-
dosny, ponieważ daje zadowolenie dla dusz oraz ciał małżon-
ków. W łączności małżeńskiej uwidoczniona została godność 
prawdziwego człowieka. Zatem małżeństwo w myśli prawo-
sławnej daje ludziom radość tworzenia życia, a przez tę możli-
wość stają się podobni do swojego Stwórcy, który powołał do 
życia pierwsza istotę ludzką.20

Życie w małżeństwie prawosławnym jest dążeniem do jed-
ności i pełni człowieczeństwa. Dzieje się tak dlatego, że 
mężczyzna nie jest w pełni człowiekiem bez kobiety, ani 

16 S. Hrycuniak, Prawosławne pojmowanie małżeństwa, Białystok 
1994, s. 129.

17 Tamże.
18 Por. J. Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu.., dz. cyt, s. 20.
19 Tamże, s. 20.
20 Por. S. Hrycuniak, Prawosławne pojmowanie ..., dz. cyt., s. 130.
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kobieta nie jest w pełni człowiekiem bez mężczyzny.21 Taka 
nauka jest zbieżna z ujęciem katolickim.

3.2 Protestancka nauka o małżeństwie

W nauce Kościołów protestanckich małżeństwo jest darem 
Bożym, stanowiącym przymierze dwojga osób: kobiety i męż-
czyzny. Para zobowiązuje się dobrowolnie do wspólnego życia 
we wzajemnej miłości, a także odpowiedzialności, jak również 
poddaje się wspólnemu dzieleniu radości i smutków. Ponadto 
małżeństwo ewangelickie winno obdarzać się zaufaniem 
i wzajemnie się udoskonalać. Ważnymi przymiotami małżeń-
stwa są jedność oraz nierozerwalność, bowiem pochodzą od 
Boga i zostały ustanowione Jego autorytetem.22

Kościoły protestanckie nauczają swoich wiernych, że mał-
żeństwo stanowi część wspólnoty Kościoła, a zarazem jest 
społecznością świętych. Owa społeczność powołana została 
do umacniania się w wierze poprzez czytanie i zgłębianie Sło-
wa Bożego, przyjmowanie sakramentów oraz modlitwę. 
Wspólnota rodzinna żyje i działa dla dobra jedności, a także 
pokoju Kościoła oraz Ojczyzny i całego świata.

Kościół Ewangelicko-Augsburski uważa, ze jednym z jego 
podstawowych obowiązków jest wychowywanie wiernych do 
stanu małżeńskiego oraz życia w rodzinie. Aby dobrze wypeł-
niać ten obowiązek, Kościół prowadzi służbę duszpasterską 

21 Por. D. Sawicki, Prawosławie i katolicyzm – siostrzane Kościoły? 
[online], [dostępne 13.05.2009] w World Wide Web http://www.areopag.eu/
prawoslawie-i-katolicyzm-siostrzane-koscioly.html.

22 Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009] w World Wide 
Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 107.
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nauczając Słowa Bożego, a także pouczając o sensie jedności 
małżeńskiej, jej świętości oraz trwałości.23

4. Elementy wspólne podzielonego chrześcijaństwa  
dotyczące małżeństwa

Mimo, że chrześcijaństwo jest podzielone na trzy główne 
nurty: katolicki, prawosławny i protestancki, to wszystkie te 
Kościoły podkreślają szczególną rolę małżeństwa. Małżeń-
stwo zostało przez Boga ustanowione w Raju i potwierdzone 
przez Jezusa jako związek na całe życie między mężczyzną 
i kobietą w partnerstwie i miłości. Dla chrześcijanina związek 
małżeński to połączenie się zarówno z Bogiem, jak i ze współ-
małżonkiem, toteż powinni się łączyć tylko tacy partnerzy, 
których łączy wspólnota wiary. Wzajemna miłość, godność, 
szacunek i odpowiedzialność są podstawą związku, który 
przecież ma odzwierciedlać miłość, świętość, bliskość i trwa-
łość więzów, jakie łączą Chrystusa z Jego Kościołem. Często 
podczas uroczystości ślubnej przytaczane są następujące sło-
wa: „Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).

Między poszczególnymi odłamami chrześcijaństwa, istnieją 
nieznaczne różnice w pojmowaniu istoty małżeństwa. Wspól-
nym źródłem, z którego wypływa ta nauka jest Biblia, a w spo-
sób szczególny słowa Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. W cią-
gu wielu wieków swojej historii Kościół utrwalił monogamiczny 
typ małżeństwa wśród swoich wyznawców. A zatem legalnym 
jest związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, który zostaje 
zawarty na całe życie. Podczas zawarcia religijnego związku 
małżeńskiego, nowożeńcy przyrzekają sobie wzajemną miłość, 

23 Tamże, art. 113.
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wierność oraz szacunek. Kobieta i mężczyzna zobowiązują się 
wobec Boga i Kościoła dzielić ze sobą wszelkie radości, a także 
smutki, szczęście oraz niedolę w dobrych i złych dniach całego 
swojego życia. Aby wreszcie na koniec złożyć ślubowanie, wy-
rażające wolę trwania w małżeństwie aż do śmierci.24

5. Sakramentalność małżeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta 
tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej na-
tury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania po-
tomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez 
Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601). Dla-
tego małżeństwo w Kościołach katolickim i prawosławnym 
jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem ustanowionym 
przez Jezusa, wskazującym niewidzialną łaskę. Jezus swoją 
publiczną działalność rozpoczął podczas wesela. Przez cud 
w Kanie Galilejskiej, Kościół nadaje wielkie znaczenie obec-
ności Jezusa w godach nowożeńców. Małżeństwo zatem jest 
dobrem ofiarowanym ludzkości, a także od wydarzeń w Kanie, 
zostało przypieczętowane znakiem obecności Chrystusa.25 

Łaska Chrystusowa zostaje udzielona nowożeńcom pod-
czas sakramentu małżeństwa. Łaska wypływająca z sakramen-
tu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalania miłości 
małżonków oraz pogłębiania ich nierozerwalnej jedności. Źró-
dłem owej łaski jest sam Chrystus, który przez swoją obecność 
w chrześcijańskim małżeństwie, umacnia kobietę i mężczyznę 

24 Por. J. Motyka, O chrześcijańskie małżeństwo, „Jednota” 1985, 
nr 8–9, s. 20.

25 Por. KKK 1613.
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do pójścia za Nim oraz przyjęcia swojego krzyża codziennych 
trudów. Obecność Jezusa w małżeństwie chrześcijan, pomaga 
słabym ludziom podnosić się po upadkach, a także wzmacnia 
ich we wzajemnym przebaczaniu przewinień wynikających 
z ludzkiej słabości i ułomności.26 Po przez otrzymaną łaskę 
w sakramencie małżeństwa, ludzie udoskonalają swoją wza-
jemną miłość, wzorując się na umiłowaniu Kościoła przez 
Chrystusa. Ponadto łaska ta umacnia nierozerwalną jedność 
małżeńską oraz uświęca ich na drodze do życia wiecznego. 
Między małżonkami powstaje nierozwiązywalny związek, 
trwający aż do śmierci.27

Natomiast w protestantyzmie małżeństwo traktowane jest 
jako instytucja społeczna, której nie ustanowił Jezus Chrystus, 
a zatem nie jest sakramentem. Jednocześnie Kościoły prote-
stanckie uznają związek małżeński za stan święty. Protestanci 
uważają, bowiem że małżeństwo należy do porządku stworze-
nia, a nie porządku zbawienia. 

W ujęciu protestanckim celem małżeństwa jest jedność du-
chowa i cielesna małżonków, a zatem szczególny akcent jest 
położony na wspólnotę. Jednocześnie teologia protestancka 
uważa, że nawet bez dzieci, małżeństwo jest pełne, a co się 
z tym łączy prokreacja nie jest celem małżeństwa, aczkolwiek 
powinna mieć miejsce właśnie w małżeństwie. Ponadto ko-
ścioły protestanckie podkreślają, że małżeństwo lub sakrament 
małżeństwa nie udziela łaski małżonkom. Tym, który owej ła-
ski udziela jest Bóg. „Bóg daje łaskę i błogosławieństwo wier-
nym, gotowym do pokuty, a także omylnym małżonkom.”28

26 Por. KKK 1641-1642.
27 Por. Sakrament, w: ABC Chrześcijanina, S. Zalewski (red.), Warsza-

wa 1999, s. 228–229.
28 Małżeństwo i rodzina, w: Etyka wielkich religii, M. Klöcker, M.,U., 

Tworuschka (red.), Warszawa 2002, s. 30–31.
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6. Zawarcie związku małżeńskiego

Zawarcie związku małżeńskiego jest możliwe tylko wów-
czas, gdy obie strony chcą to uczynić dobrowolnie i bez przy-
musu. W tradycji chrześcijańskiej podczas ceremonii ślubnej 
małżonkowie przysięgają sobie miłość, wierność oraz uczci-
wość małżeńską. Teksty przysięgi małżeńskiej w katolicyzmie, 
prawosławiu, a także w większości kościołów protestanckich 
są takie same. „Ja (tu imię Pana Młodego) biorę Ciebie (tu 
imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmier-
ci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedy-
ny i Wszyscy Święci.”

Kościół katolicki dąży, aby sakramenty były udzielane pod-
czas mszy świętej. Dlatego najczęściej sakramentu małżeń-
stwa dokonuje się podczas Eucharystii sprawowanej w intencji 
młodej pary. Na ceremonię zaślubin składają się następujące 
elementy: potwierdzenie przed kapłanem woli zawarcia związ-
ku małżeńskiego, wezwanie Ducha Świętego poprzez śpiew 
hymnu złożenie przysięgi małżeńskiej i nałożenie obrączek. 
W obrządku katolickim ślubu udzielają sobie nawzajem nup-
turienci, natomiast kapłan pełni funkcję świadka potwierdzają-
cego ważność zawieranego aktu.29 

Zewnętrznym symbolem połączenia małżeńskiego jest 
przewiązanie rąk nowożeńców stułą przez kapłana w prawo-
sławiu i katolicyzmie, natomiast w obrządku protestanckim 
wypowiadane są słowa błogosławieństwa. Natomiast widocz-
nym znakiem małżeństwa są obrączki, które małżonkowie na-
kładają sobie na palec.30

29 Por. Przełomowe momenty życia, w: Etyka wielkich..., dz. cyt., s. 101.
30 Por. E. Wnuk-Lisowska, Małżeństwo..., dz. cyt., s. 395.
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6.1 Obrzędy ślubne w prawosławiu

Niezwykle bogata ceremonia ślubna w cerkwi prawosław-
nej, domaga się pogłębionej refleksji nad symboliką towarzy-
szących jej elementów. Liturgia zaślubin składa się z dwóch 
podstawowych części: zaręczyn i koronacji.

Zaręczyny dokonują się w przedsionku cerkwi. Kapłan mo-
dli się w intencji małżonków, prosząc Boga, aby zachował ich 
w miłości, prawdzie, pokoju, zgodzie i pobłogosławił nieroze-
rwalną więzią na wzór Rebeki i Izaaka. Podczas tego obrzędu 
narzeczonym zostają wręczone zapalone świece, które przypo-
minają biblijną przypowieść o pannach wychodzących na spo-
tkanie Oblubieńca: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotka-
nie! (...) nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły 
z nim na ucztę, i drzwi zamknięto” (Mt 25,6-10). Światło jest 
oznaką radości. Natomiast ogień dający ciepło, symbolizuje ra-
dość spotkania dwojga kochających się ludzi, a także ich czy-
stość.31 Podczas zaręczyn wypowiadane są słowa: „Zaręcza się 
sługa Boży [imię] służebnicy Bożej [imię] w imię Ojca i Syna, 
i Świętego ducha. Amen.”32 Słowa te stanowią najstarszy frag-
ment ceremonii zaręczyn w liturgii prawosławnej.

Również podczas zaręczyn narzeczeni zostają pobłogosła-
wieni przez kapłana obrączkami, które symbolizują wieczność 
i nierozerwalność związku małżeńskiego, dlatego że wieczna 
i nieprzerwana jest łaska Ducha Świętego. Wymiana obrączek 
jest znakiem podwójnego oddania siebie drugiej osobie, 

31 Por. Sara, Porównanie historyczno-symboliczne sakramentu małżeń-
stwa i postrzyżyn mniszych [online], [dostępne 14.05.2009] w World Wide 
Web http://www.ktp.edu.pl/teksty-liturgiczne/por-wnanie-historyczno
-symboliczne-sakramentu-ma-e-stwa-i-postrzy-yn-mniszych.html.

32 E. Smykowska, Liturgia prawosławna, Warszawa 2004, s. 50.
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natomiast bogu obojga narzeczonych jako jedności.33 Obrączki 
zaręczonym, na palce prawej dłoni, nakłada kapłan, celebrują-
cy uroczystość.

Druga część zaślubin według rytuału prawosławnego nazy-
wana jest koronowaniem. Koronowanie jest właściwym obrzę-
dem zaślubin, który charakteryzuje się długim czasem celebra-
cji oraz wielością elementów. Młoda para stoi pośrodku cerkwi 
przed anałojem34, na którym leży Ewangelia, korony ślubne 
oraz kielich z winem.

Wieńce, czyli korony nakładane na głowy nowożeńców są 
symbolem koron Królestwa Bożego. Nakładane przez kapłana 
na głowę człowieka podkreślają ukoronowanie Boskiego 
stworzenia. Inną wymową koron jest cześć i chwała wieńców 
męczeńskich, ponieważ Królestwo Boże jest świadectwem 
Chrystusa, a więc cierpienia i krzyża. Ponadto korony ozna-
czają, że mężczyzna jest królem, a kobieta – królestwem.35 
Podczas obrzędu koronowania, wypowiadane są następujące 
słowa: „Wieńczy się sługa Boży [imię] służebnicy Bożej [imię] 
w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen”36, po czym 

33 Por. Sara, Porównanie historyczno-symboliczne sakramentu małżeń-
stwa i postrzyżyn mniszych [online], [dostępne 14.05.2009] w World Wide 
Web http://www.ktp.edu.pl/teksty-liturgiczne/por-wnanie-historyczno
-symboliczne-sakramentu-ma-e-stwa-i-postrzy-yn-mniszych.html.

34 Anałoj – wysoki, prostokątny pulpit, na którym leżą ikony odpowia-
dające świętom lub świętym czczonym w danym dniu roku liturgicznego. 
Na nin kładzie się również Ewangelię i krzyż. Anałoj ustawiony jest przed 
ikonostatsem, czyli przegrodą ozdobioną ikonami, która w cerkwi oddziela 
część ołtarzową, zwaną ałtar od nawy głównej, przeznaczonej dla wier-
nych. Por. E. Smykowska, Liturgia ..., dz. cyt., s. 8–9, 31–32.

35 Por. E. Smykowska, Zwyczaje i obrzędy prawosławne, Warszawa 
2006, s. 31.

36 Por. Tenże, Liturgia..., dz. cyt., s. 50.
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kapłan błogosławi nowożeńców słowami: „Panie Boże nasz, 
sławą i chwałą uwieńcz ich.”37

Natomiast jeden, wspólny kielich wskazuje na wspólny los 
małżonków. Wraz z zawarciem związku małżeńskiego kobieta 
i mężczyzna stają się jednym ciałem. Dzielą wspólne radości 
oraz smutki, a także posiadają wspólne myśli i pragnienia. Te 
wszystkie wspólne przeżycia winny umacniać małżonków do 
pokładania wszelkiej nadziei w Chrystusie.38 Wreszcie trzy-
krotne obejście anałoja symbolizuje drogę, którą małżonkowie 
wspólnie będą kroczyć w stronę Królestwa Bożego.39 W Ko-
ściele prawosławnym to kapłan jest szafarzem sakramentu.40

6.2 Ceremonia protestancka

Kościoły protestanckie uznają państwowe prawo rodzinne 
i akceptują ślub cywilny zawarty przed kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego za wiążący małżonków. Jednocześnie w nie-
których kościołach ewangelickich odprawiane jest nabożeń-
stwo, podczas którego młodej parze udzielane zostaje błogosła-
wieństwo, z racji wstąpienia w związek małżeński. Podczas 

37 Tamże, s. 50.
38 Por. Sara, Porównanie historyczno-symboliczne sakramentu małżeń-

stwa i postrzyżyn mniszych [online], [dostępne 14.05.2009] w World Wide 
Web http://www.ktp.edu.pl/teksty-liturgiczne/por-wnanie-historyczno
-symboliczne-sakramentu-ma-e-stwa-i-postrzy-yn-mniszych.html.

39 Por. Sara, Porównanie historyczno-symboliczne sakramentu małżeń-
stwa i postrzyżyn mniszych [online], [dostępne 14.05.2009] w World Wide 
Web http://www.ktp.edu.pl/teksty-liturgiczne/por-wnanie-historyczno
-symboliczne-sakramentu-ma-e-stwa-i-postrzy-yn-mniszych.html.

40 Por. Małżeństwo, w: E. Smykowska, Liturgia..., dz. cyt., s. 50.
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uroczystości przypominane są również nowożeńcom zalecenia 
zawarte w Piśmie Świętym, odnoszące się do małżeństwa.41

Zawarcie związku małżeńskiego w rycie Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego poprzedzone jest publicznym ogłosze-
niem zapowiedzi, w których podawane są dokładne dane 
o osobach zamierzających zawiązać małżeństwo.42 Błogosła-
wieństwo zamiaru zawarcia związku małżeńskiego potwier-
dzone jest słowami psalmu: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na 
próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą” (Ps 127,1). 

Małżeństwo uważa się za zawarte w chwili, gdy kobieta 
i mężczyzna jednocześnie obecni złożą wobec uprawnionego 
duchownego zgodnie z oświadczenie woli. Małżeństwo prote-
stanckie zostaje zawarte przed Bogiem w obecności duchow-
nego i dwóch świadków.

7. Rozwiązanie małżeństwa

Jezus pouczył, że osoba, która rozwodzi się ze współmał-
żonkiem, z wyjątkiem cudzołóstwa, i wstępuje ponownie 
w związek małżeński, popełnia cudzołóstwo. „Kto oddala 

41 Por. R. Kirste, H. Schultze, Święta wielkich religii – kalendarz mię-
dzyreligijny, Warszawa 1998, s. 63.

42 „Następująca para narzeczonych zapowiada zawarcie związku mał-
żeńskiego: (imiona i nazwisko narzeczonego), syn (imię i nazwisko ojca) 
i (imię i nazwisko rodowe matki), data i miejsce urodzenia lub tylko wiek, 
zamieszkały w…, kawaler (wdowiec lub ewentualnie stanu wolne-go), wy-
znania… oraz (imiona i nazwisko narzeczonej), zawód, córka (imię i nazwi-
sko ojca) i (imię i nazwisko rodowe matki), data i miejsce urodzenia lub 
tylko wiek, zamieszkała w…, panna (wdowa lub ewentual-nie stanu wolne-
go), wyznania…”. Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009] 
w World Wide Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 118.
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swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, popeł-
nia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cu-
dzołóstwo” (Mt 19, 9). Chociaż niektóre związki rodzinne da-
lekie są od idealnych, to jednak małżonkowie, którzy złączeni 
są ze sobą w Chrystusie, mogą osiągnąć jedność w miłości, 
dzięki prowadzeniu przez Ducha Świętego i pomocy Kościoła. 

Dlatego z racji na sakramentalny charakter małżeństwa, 
rozwiązanie umowy ślubnej jest możliwe tylko wskutek śmier-
ci jednego ze współmałżonków. W Kościele katolickim nie ma 
rozwodów. Jednak istnieją ważne przyczyny (zatajenie choro-
by psychicznej lub bezpłodności), w wyniku których jedno 
z małżonków może ubiegać się przed sądem biskupim 
o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Kościół prawosławny również uznaje nierozerwalność mał-
żeństwa, jednak dopuszcza rozwód, przy czym absolutnie nie 
jest możliwe czwarte małżeństwo. Wyrażenie zgodny przez 
cerkiew prawosławną na zawarcie kolejnego związku małżeń-
skiego jest ustępstwem wobec ludzkiej słabości i ułomności. 
Również ceremonia ślubna podczas zawierania ponownego 
związku małżeńskiego w cerkwi ma odmienny charakter. Po-
wtórna uroczystość ślubna w obrządku prawosławnym pozba-
wiona jest obrzędu koronacji, zaś całe nabożeństwo ma cha-
rakter pokutny, odmawiane są także modlitwy pokutne.43

Kościoły protestanckie nie odmawiają osobom rozwiedzio-
nym ponownego zawarcia związku małżeńskiego. Jednak nie-
które z Kościołów ponowne zawarcie religijnego związku 
małżeńskiego, poprzedzają szczególną procedurą wyrażania 
zezwolenia. Procedura taka łączy się z katechezą duszpaster-
ską i rozmowami na temat istoty małżeństwa religijnego.44 

43 Por. Małżeństwo, w: E. Smykowska..., dz. cyt., s. 50–51.
44 Por. Przełomowe momenty życia, w: Etyka wielkich..., dz. cyt., s. 101
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Osoby rozwiedzione pragnące wstąpić w nowy, religijny 
związek małżeński, muszą otrzymać dyspensę Biskupa Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego. Natomiast małżeństwo 
rozwiedzione, które ponownie nawiązało pożycie, nie powta-
rza zawarcia związku, ani nie otrzymuje ponownego błogosła-
wieństwa. Pojednanie małżeństwa jest właściwym powrotem 
do wcześniej zawartego przed Bogiem związku. Pogodzone 
małżeństwo protestanckie zawiera jedynie związek cywilny 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie po spowiedzi i Ko-
munii świętej, zostaje włączone w modlitwę Kościoła.45

8. Małżeństwa różnowierców 

Małżeństwo dwóch osób o różnych poglądach religijnych 
jest trudne z kilku względów. Narzeczeni różnią się w jednej 
z najdelikatniejszych sfer ludzkiego życia, także z wiarą zwią-
zany był proces wychowywania i kształcenia człowieka w jego 
najbliższym otoczeniu.

Stanowisko poszczególnych Kościołów wobec zawierania 
małżeństw mieszanych jest podobne – duchowieństwo nie jest 
przychylne wobec tego rodzaju mariażu. Jednocześnie 
zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich, nie chcąc stawać na 
drodze miłości narzeczonych, poprzez organizowanie różnego 
rodzaju katechez, troszczą się o małżeństwa mieszane. Papież 
Paweł VI wydał dokument „Martrimonia mixta”46, w którym 
zezwolił biskupom udzielania dyspensy od formy kanonicznej 

45 Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009] w World Wide 
Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 150.

46 Paweł VI, Motu prioprio Matrimonia mixta, Rzym 1970.
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zawierania małżeństwa. Postanowienia te utrwalone zostały 
w Kodeksie Prawa Kanonicznego (§ 1125-1128). 

Zatem zawarcie związku małżeńskiego między osobami 
będącymi członkami różnych Kościołów chrześcijańskich jest 
możliwe pod pewnymi warunkami. Kościół katolicki udziela 
dyspensy swoim wiernym, jeśli strona katolicka wyrazi szcze-
rą gotowość do zachowania wiary katolickiej oraz dawania 
o niej świadectwa. Ponadto strona katolicka winna dołożyć 
wszelkich starań, aby dzieci zostały ochrzczone w wierze Ko-
ścioła katolickiego i wychowane zgodnie z wartościami kato-
lickimi. 

Podobne warunki stawia chrześcijaństwo protestanckie, 
aczkolwiek wyraża zatroskanie wobec osób wstępujących 
w związek małżeński z członkiem innego Kościoła.47

Najtrudniejszym warunkiem do wypełnienia, któremu mu-
szą sprostać narzeczeni jest zaszczepianie w małżeństwie reli-
gijności własnego Kościoła. Wydaje się, że jest to bardzo trud-
ne zadanie, a nawet niemożliwe. Dlatego w praktyce dnia 
codziennego małżonkowie ze związków mieszanych religijnie 
mają trzy rozwiązania. Każda z osób pozostaje we własnym 
Kościele, jednak to rozwiązanie komplikuje się w momencie 
narodzin dzieci. Drugą możliwością jest rezygnacja z prakty-
kowania własnej religii na rzecz religii współmałżonka. 
I wreszcie trzeci sposób – całkowite odejście od praktykowa-
nia religijnego stylu życia wobec trudności narzucanych przez 
Kościoły.

Właśnie ze względu na piętrzące się trudności oraz rygory-
styczne wymaganie przestrzegania prawa kościelnego władze 

47 Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009] w World Wide 
Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 130–144.
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zwierzchnie Kościołów chrześcijańskich przestrzegają swoich 
wiernych przed zawieraniem małżeństwa z wyznawcą innej 
wiary.48

9. Małżeństwa duchownych

Kwestia zawierania małżeństw przez duchownych jest 
zróżnicowana i zależy od interpretacji nakazów biblijnych 
przez poszczególne Kościoły chrześcijańskie. Kościół katolic-
ki odrzuca możliwość zawierania małżeństw przez kapłanów. 
Kościoły tradycji wschodniej wprowadziły zasadę dobrowol-
nego przyjmowania celibatu, natomiast Kościoły reformator-
skie całkowicie go odrzucają, aczkolwiek nie zakazują.

9.1 Ujęcie katolickie

Kościół katolicki naucza, że kapłani i zakonnicy winni po-
zostać w stanie bezżennym, ze względu na królestwo niebie-
skie: „są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego 
sami zostali bezżenni” (Mt 19,12). Bezżenność ta utożsamiana 
jest z celibatem (łac. caelebs, bez żony, samotny), czyli formą 
życia polegającą na dobrowolnym zrezygnowaniu z wchodze-
nia w związek małżeński. Praktykowany w niektórych reli-
giach, wśród kapłanów i zakonników wybranych Kościołów 
chrześcijańskich oraz w buddyzmie.49 Kościół katolicki wy-
maga życia w celibacie od niektórych diakonów, a także wy-
święconych prezbiterów oraz biskupów. Wymaganie to zostało 

48 Por. Małżeństwo, w: ABC Chrześcijanina..., dz. cyt., s. 145.
49 Por. Celibat, w: ABC chrześcijanina..., dz. cyt., s. 41.
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wprowadzone w związku z reformami Kościoła zapoczątko-
wanymi przez papieża Kaliksta II.50 

Jednocześnie współczesne prawo kanoniczne Kościoła ka-
tolickiego zezwala na wyświęcanie żonatych mężczyzn na 
prezbiterów w trzech przypadkach: w katolickich Kościołach 
Wschodnich, w wyjątkowych okolicznościach Kościoła prze-
śladowanego, takie działania miały miejsce w przeszłości na 
terenach ZSRR i Czechosłowacji oraz wśród księży innych 
wyznań. Kapłani wyświęceni w Kościele anglikańskim staro-
katolickim lub ewangelickim, deklarujący pragnienie wstąpie-
nia do Kościoła katolickiego, otrzymują dyspensę od zacho-
wania celibatu i mogą otrzymać święcenia kapłańskie będąc 
mężczyznami żonatymi.51 Ponadto Kościół katolicki praktyku-
je dopuszczanie żonatych mężczyzn do diakonatu stałego.

9.2 Ujęcie prawosławne

Kościół prawosławny dzieli swoje duchowieństwo na dwie 
grupy: białe, czyli kapłanów żonatych oraz czarne – mnichów. 
Dlatego celibat w cerkwi i Kościołach Wschodu obowiązuje 
zakonników, a także biskupów, ponieważ wybierani są spośród 
mnichów.

Kandydat na księdza prawosławnego w pierwszej kolejno-
ści musi dokonać wyboru swojej przyszłej drogi w służbie 
Bogu, Kościołowi i ludziom. Przed święceniami diakonatu 
alumn decyduje o swoim przyszłym życiu religijnym i spo-
łecznym, mając do wyboru trzy sposoby: wstąpienie do 

50 Por. E. Abbot, Historia celibatu, Wrocław 2003.
51 W przypadku kościołów, których sukcesji Stolica Apostolska nie 

uznaje, przejście z kościoła do kościoła wiąże się z powtórnymi święcenia-
mi kapłańskimi. Por. G. Salvini, Księża, którzy odchodzą – księża, którzy 
wracają, „Przegląd Powszechny” 2007, nr 9.
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monastyru i złożenie wieczystych ślubów zakonnych, dobro-
wolne życie w celibacie oraz wstąpienie w związek małżeński. 
Dokonanie wyboru wymaga od mężczyzny dużej dojrzałości, 
ale dopiero po podjęciu tej decyzji alumn może otrzymać 
święcenia. Jeśli mężczyzna się nie ożeni przed święceniami, 
będzie musiał żyć w celibacie.52

Małżeństwo oddziałuje również na kapłaństwo duchowne-
go prawosławnego oraz na jakość posługi księdza, a także 
treść jego kazań. W tradycji prawosławnej to właśnie żona 
księdza zajmuje specjalne miejsce, nie tylko w jego życiu, ale 
również w życiu społeczności parafialnej. Zazwyczaj pierwsza 
dowiaduje się o problemach w parafii, jak również sama włą-
cza się w pracę na rzecz parafii. Dlatego żona duchownego 
musi być wyznania prawosławnego. Może przejść na prawo-
sławie, ale w dniu ślubu musi być wierną Kościoła Wschod-
niego.53

Bycie żoną duchownego nie jest proste. Kilka lat temu Pra-
wosławna Cerkiew Grecka powołała komitet, którego zada-
niem jest przygotowywanie kandydatek na żony duchownych. 
W ramach programu młode Greczynki dowiadują się, jak wy-
gląda codzienne życie księdza. Kościół w Grecji obserwuje 
nieustannie zmniejszającą się liczbę żonatych mężczyzn przy-
stępujących do święceń kapłańskich, co grozi drastycznym 
spadkiem liczby powołań. Taka sytuacja spowodowana jest 
kilkoma czynnikami, a najważniejszym wydaje się być nie-
przystosowanie oraz niechęć młodych kobiet w Grecji do roli 
żony duchownego. Żona księdza musi akceptować priorytety 

52 Por. M. Blaza, Pytania o wiarę [online],[dostępne 16.05.2009] 
w World Wide Web http://mateusz.pl/pow/pow_991018.htm

53 Por. D. Sawicki, Prawosławie i katolicyzm – siostrzane Kościoły? 
[online], [dostępne 13.05.2009] w World Wide Web http://www.areopag.eu/
prawoslawie-i-katolicyzm-siostrzane-koscioly.html
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męża, wśród których na pierwszym miejscu znajduje się para-
fia i dobro społeczności. Ponadto młodym kobietom – nowo-
czesnym Europejkom, coraz trudniej jest zaakceptować ze-
wnętrzny wygląd męża: długą brodę oraz czarne szaty 
duchownego.54

Jednocześnie żony księży prawosławnych mają świado-
mość, że często wieczory lub dni świąteczne, zamiast z rodzi-
ną, mąż będzie musiał spędzić z ludźmi, którzy poproszą o po-
moc lub rozmowę, a także spowiedź. Zazwyczaj żoną księdza 
zostaje absolwentka teologii lub kobieta związana z życiem 
cerkwi. Kobiety te są przygotowane i świadome, że mężczy-
zna będzie należał przede wszystkim do Kościoła. Ponadto 
żony księży prawosławnych angażują się w życie parafii. Po-
magają mężom w prowadzeniu kancelarii parafialnej, opiekują 
się dziećmi i młodzieżą prowadząc śpiew, a także różne koła 
zainteresowań przy kościele oraz uczą religii. Chociaż w Ko-
ściele prawosławnym rozwód księdza jest możliwy, to jednak 
został obwarowany trudnymi do pokonania, warunkami. Du-
chowny prawosławny nie może również zawrzeć kolejnego 
małżeństwa, nawet jeśli jest wdowcem.55

9.3 Ujęcie protestanckie 

Nauka Kościołów reformacji dotycząca celibatu wiąże się 
z instrukcjami zawartymi w Piśmie Świętym: „Gdy Jezus 
przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w go-
rączce”. (Mt 8,14); „Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na cze-
le własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży?” 

54 Por. M. Miarczyński, Żona dla księdza [online], [dostępne 
27.09.2005] w World Wide Web http:// www.kosciol.pl.

55 Por. Ksiądz pragnie żony – z prof. J. Baniakiem rozmawia K. Wi-
śniewska, „Duży Format” 4 (812) 2009, s. 6-7.
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(1Tm 3,5); „Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - sio-
stry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia 
Pańscy i Kefas?” (1Kor 9,5); „Lecz jeśli nie potrafiliby zapa-
nować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie! Lepiej 
jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąć.” (1Kor 7,9). Na tej 
podstawie Kościoły protestanckie, starokatolickie i Kościół 
anglikański zniosły celibat dla wszystkich duchownych, acz-
kolwiek dopuszczalne jest dobrowolne bezżeństwo. W Ko-
ściele ewangelicko–augsburskim celibat obwiązuje zazwyczaj 
siostry diakonisy.56

Nauka dotycząca małżeństw duchownych w Kościołach 
protestanckich jest podobna, a w niniejszym artykule zostanie 
omówiona na przykładzie Kościoła ewangelicko–augsburskie-
go. Jak już wcześniej zasygnalizowano, protestantyzm nie wi-
dzi przeszkód w zawieraniu związków małżeńskich przez du-
chownych tego wyznania. Zgodnie z doktryną ogłoszoną przez 
Marcina Lutra, Kościół protestancki uważa: „Przeto ci, którzy 
nie są zdolni do życia w celibacie, powinni zawierać małżeń-
stwa, albowiem postanowienia Bożego i porządku Bożego nie 
może zmienić żadne prawo ludzkie i żadne ślubowanie. Dlate-
go naucza się u nas, że kapłani mogą pojmować małżonki...”.57

Jednak przed zawarciem związku duchowny musi uzyskać 
pisemną zgodę Biskupa Kościoła, a po zawarciu związku mał-
żeńskiego, zawiadomić Konsystorz, czyli Fundusz Kościelny, 
a także przesłać metrykę ślubu do akt. Natomiast studenci teo-
logii, pragnący podjąć pracę w Kościele, powinni uzyskać 

56 Diakonisa od XIX w. w Kościele ewangelicko-augsburskim funkcjo-
nuje świeckie stowarzyszenie diakonis, które skupia kobiety pracujące na 
rzecz innych, szczególnie w szpitalach i zakładach opiekuńczo-wychowaw-
czych. Por. Diakonisa, w: ABC chrześcijanina..., dz. cyt., s. 54–55.

57 M. Luter, Konfesja Augsburska - O małżeństwie kapłanów, w: Z. Pa-
sek, Wyznania wiary. Protestantyzm, Kraków 1999, art. XXIII.
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pisemne zezwolenie Biskupa na zawarcie związku małżeń-
skiego. 

Pastor Kościoła protestanckiego nie może poślubić kobiety 
należącej do innego Kościoła (poza wyjątkiem osób przynale-
żących do Kościołów protestanckich będących we wspólnocie 
ołtarza i ambony), pod karą skreślenia go z listy księży. Jeśli 
duchowny protestancki rozwiedzie się, Biskup i Rzecznik 
Dyscyplinarny decydują o możliwości dalszego pełnienia 
funkcji przewodnika społeczności wiernych, na dotychczaso-
wym urzędzie w Kościele.58

Reasumując nauka o małżeństwie, w podzielonym chrze-
ścijaństwie jest podobna. Prawosławie, protestantyzm i katoli-
cyzm pojmują je jako trwały oraz nierozerwalny związek 
dwojga kochających się osób, ustanowiony przez Boga u po-
czątków świata. Pojawiające się w poszczególnych odłamach 
różnice, wynikają z odmiennej interpretacji Pisma Świętego. 

Summary 
The marriage in Christianity

The marriage makes up the basis of the family as the com-
munities. Christian perceives marriage as a state instituted and 
ordained by God for the lifelong relationship between one man 
as husband and one woman as wife. They consider it the most 
intimate of human relationships, a gift from God, and a sacred 
institution. Protestants consider it to be sacred, holy, and even 
central to the community of faith, while Catholics and 

58 Por. Pragmatyka służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej [online], [dostępne 15.05.2009] w World Wide 
Web http://www.luteranie.pl/pl/files/file/ps.pdf, art. 151.
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Orthodox Christians consider it a Sacrament. Marriage is com-
monly celebrated in the cotext of a Eucharistic service. The 
sacrament od marriage is indicative of the relationship between 
Christ and the Church. The mutual love between man and wife 
becomes an image of the eternal love with which God loves 
humankind. 

Key words: marriage, family, Catholics, Orthodox Chri-
stians, Protestants, God, wife, husband.


