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Jacques de Longeaux, Amour, Mariage et sexualité d’apres la Bible,
(Cahiers de l’Ecole Cathdrale, nr 22), Marne -  Cerp, Paris 1996, ss. 150

Książka Jacques’a de Longeaux zatytułowana (w tłumaczeniu na język polski) 
Miłość, małżeństwo i seksualność według Biblii podejmuje ważki problem moralności 
seksualnej i rodzinnej, która w  Kościele Europy Zachodniej wzbudza wiele kontrower
sji. Autor odstępuje od toczonej współcześnie polemiki i proponuje powrót d o źródeł 
poprzez przegląd tej tematyki w  Piśmie Świętym. Jest to krótkie opracowanie tekstów  
biblijnych z przeznaczeniem jako pom oc pastoralna dla ludzi zajmujących się tą 
tematyką w duszpasterstwie. Napisana jest więc prostym przystępnym językiem, 
zrozumiałym dla człowieka świeckiego (po francusku).

Książka posiada poza wstępem i zakończeniem pięć rozdziałów. Pierwszy jest 
zatytułowany: Odwołanie się do Pisma w Teologii moralnej. N a  kilku stronach autor 
przedstawia potrzebę i konieczność odwoływania się w  Teologii moralnej do Pisma 
Świętego z uwzględnieniem współczesnych osiągnięć biblistyki. Choć Biblia prezentuje 
różne podejścia do problematyki seksualnej, wszystkie one powinny być odczytane 
w zgodności z nauczaniem Magisterium K ościoła.

Rozdział drugi omawia problematykę stworzenia człowieka i jego upadku. 
Przedstawione zostały tam teksty z K sięgi Rodzaju, opisujące całe bogactwo relacji 
pomiędzy kobietą i mężczyzną. Są tu szczegółowo przeanalizowane trzy pierwsze 
rozdziały Księgi Rodzaju. W  trzecim rozdziale autor prezentuje inne teksty Starego 
Testamentu na temat rodziny, seksualności i miłości ludzkiej. D okonany jest pobieżny 
przegląd począwszy od rodziny Abrahama, poprzez prawo M ojżeszowe, proroków, 
nauczanie mędrców Izraela i kończąc na komentarzu Pieśni nad Pieśniami.

W czwartym rozdziale przechodzimy do N ow ego Testamentu. Zatytułowany jest 
on: Królestwo Boże jest blisko -  Ewangelie. Ewangelie nie zawierają wykładu na temat 
seksualności, jednakże Chrystus zmienia diametralnie perspektywę patrzenia na tę 
problematykę. Jacques de Longeaux porusza tu takie tematy jak: Chrystus Ob
lubieniec, małżeństwo i celibat, seksualność i Misterium paschalne. W piątym  
rozdziale są przedstawione podstawowe teksty o małżeństwie i seksualności w Listach 
św. Pawia.

W zakończeniu autor przypomina kilka wniosków po lekturze tekstów biblijnych. 
Przypomina on, że Biblia prezentuje optymistyczną wizję p łdow ości ludzkiej, która 
jest chciana przez Boga i jest przedmiotem Jego błogosławieństwa. Pismo Święte 
wskazuje jednak na grzech, który jest źródłem przemocy i wszelkiego nieporządku 
w tej dziedzinie. Po upadku człowieka, B óg daje jednak obietnicę i nadzieję zbawienia, 
która jest spełniona w osobie Chrystusa. To On przywraca związkowi mężczyzny 
i kobiety pierwotne piękno. Tak Stary jak N ow y Testament kładą nacisk na  
przestrzeganie przykazań, które regulują dziedzinę plciowości człowieka dla jego 
własnego dobra. Prorocy uwypuklili znaczenie przymierza, wskazują na głębię miłości 
małżeńskiej. Tajemnica tej miłości najpełniej zrealizowała się w  Chrystusie.

Autor tej pozycji jest kapłanem diecezji w Paryżu, wykładowcą teologii moralnej 
rodziny i jednocześnie wikariuszem w  parafii, gdzie m a kontakt z wieloma małżeńst
wami. Ta niewielka książka warta jest przetłumaczenia na język polski. M ogłaby  
wówczas stanowić cenną pom oc na przykład w  duszpasterstwie rodzin.
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