
Co na temat nierozerwalności małżeństwa i cudzołóstwa 
mówi Bóg w Nowym Testamencie? 

 

„Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia 

cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, 

popełnia cudzołóstwo”. (Ew. św. Łukasza 16:18) 

„Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, 
nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi 
od swego męża. (11)Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie 
samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż 
również niech nie oddala żony”. (1 list św. Pawła do 

Koryntian 7:10-11) 

„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą  
królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, 
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, 
ani mężczyźni współżyjący z sobą, (10) ani złodzieje, 
ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy 
nie odziedziczą królestwa Bożego”. (1 list św. Pawła 

do Koryntian 6:9n) 

„Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie 
pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. (16) A On jej 
odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. 
(17) A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł 
do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. 
(18) Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz 
teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie 
z prawdą. (19) Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, 
że jesteś prorokiem”. (Ew. św. Jana 4:15-19) 

,,Co wam nakazał Mojżesz? (4) Oni rzekli: Mojżesz 
pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. (5) Wówczas 
Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość 
serc waszych napisał wam to przykazanie. (6) Lecz 
na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę 
i kobietę: (7) dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 
(8) i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym 
ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 
(9) Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie 
rozdziela! (10) W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go 
o to. (11) Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze 

inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. (12) I jeśli 
żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo”. (Ew. św. Marka 10:3-12) 

„Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę 
i przeniósł się w granice Judei za Jordan. (2) Poszły za Nim 
wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił. (3) Wtedy przystąpili  
do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, 
i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę 
z jakiegokolwiek powodu? (4) On odpowiedział: Czy nie 
czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako 
mężczyznę i kobietę? (5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek 
ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje 
jednym ciałem. (6) A tak już nie są dwoje, lecz jedno 
ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. (7) 
Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list 
rozwodowy i odprawić ją? (8) Odpowiedział im: Przez 
wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam 
Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie 
było. (9) A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – 
chyba w wypadku nierządu (*) – a bierze inną, popełnia 
cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia 
cudzołóstwo”. (Ew. św. Mateusza 19:1-9) 

 

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! (28) A Ja wam 
powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już 
się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (29) Jeśli 
więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup 
je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 
zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało 
miało być wrzucone do piekła. (30) I jeśli prawa twoja 
ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć 
od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden 
z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść 
do piekła. (31) Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić 
swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. (32) A ja wam 
powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza 
wypadkiem nierządu (*) – naraża ją na cudzołóstwo;  
a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza  
się cudzołóstwa”. (Ew. św. Mateusza 5:27-32) 

 
„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni 
Chrystusowej! (22) Żony niechaj będą poddane swym 

mężom, jak Panu, (23) bo mąż jest głową żony, 
jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. (24) 
Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony 
mężom – we wszystkim. (25) Mężowie miłujcie żony, 
bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego 
siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, 
któremu towarzyszy słowo,(27) aby osobiście stawić 
przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy 
czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był 
święty i nieskalany. (28) Mężowie powinni miłować  
swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją  
żonę, siebie samego miłuje. (29) Przecież nigdy  
nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, 
lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – 
Kościół, (30) bo jesteśmy członkami Jego Ciała. (31) 
Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się 
z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. (32) 
Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu 
do Chrystusa i do Kościoła. (33) W końcu więc niechaj 
także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie 
samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią 
do swojego męża!” (List św. Pawła do Efezjan 5,21—33) 

,,Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. (10) 
Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, 
gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? (11) A ona odrzekła: 
Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam 
 – IDŹ, A OD TEJ CHWILI JUŻ NIE GRZESZ”. (Ew. św. Jana 8,1-

11) 

Pan Jezus uratował kobietę cudzołożną, ale postawił 
warunek – IDŹ, A OD TEJ CHWILI JUŻ NIE GRZESZ… 

„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem 
i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników 
osądzi Bóg”. (List św. Pawła do Hebrajczyków 13:4) 

„Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno ci mieć 
żony twego brata»”. (Ew. Marka 6,18) 

„Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego 
wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona 
brata jego, Filipa. Jan bowiem upomniał go: «Nie wolno 
ci jej trzymać»”. (Ew. św. Mateusza 14:3-4) 



„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 
i zachowują je” (Ew. św. Łukasza 11,28) 

Co na temat nierozerwalności małżeństwa i cudzołóstwa 
mówi Bóg w Starym Testamencie? 

Przykazanie (szóste), kilkakrotnie sformułowane w Piśmie 
Świętym brzmi: 

„Nie będziesz cudzołożył”. (Ks. Wyjścia 20:14) „Nie będziesz 
cudzołożył”. (Ks. Powt. Prawa 5:18) „Ktokolwiek cudzołoży 
z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, 
i cudzołożnica”. (Ks. Kapłańska 20:10) 

„Czeka na mrok cudzołożnik, mówi: Mnie oko nie dojrzy, 
mrok jest zasłoną dla twarzy”. (Ks. Hioba 24:15) 

„Lecz kto cudzołoży, ten jest niemądry: na własną zgubę 
to czyni”. (Ks. Przysłów 6:32) 

„(…) ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, 
znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, 
rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i bezwstyd”. 
(Ks. Mądrości 14:26) 

„Człowiek popełniając cudzołóstwo mówi do swej duszy: 
Któż na mnie patrzy? Wokół mnie ciemności, a mury mnie 
zakrywają, nikt mnie nie widzi: czego mam się lękać? 
Najwyższy nie będzie pamiętał moich grzechów. (19) 
Tylko oczy ludzkie są postrachem dla niego, a zapomina, 
że oczy Pana, nad słońce dziesięć tysięcy razy jaśniejsze, 
patrzą na wszystkie drogi człowieka i widzą zakątki 
najbardziej ukryte. (20) Wszystkie rzeczy są Mu znane, 
zanim powstały, tym więc bardziej – po ich stworzeniu”. 
(Syr 23:18) 

„Będę cię sądził tak, jak się sądzi cudzołożnice 
i zabójczynie. Wydam cię krwawemu gniewowi 
i zazdrości”. (Ks. Ezechiela 16:38) 

„Przeklinają, kłamią, mordują i kradną, cudzołożą, 
popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią” 
(Ks. Ozeasza 4:2) „Wtedy przybędę do was na sąd 
i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym 
czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym 

najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią 
obcych, a Mnie się nie lękają 
(Ks.Malachiasza

www.biblia.net.pl/biblia.php

„Nienawidzę bowiem rozwodów
Izraela) i każdego, kto szatę swoją plami krzywdą
mówi Jahwe Zastępów. Strzeżcie tedy własnego życia
i nie bądźcie wiar
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krzewy kwitnące już pachną.

najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią 
obcych, a Mnie się nie lękają – mówi Pan Zastępów”. 
(Ks.Malachiasza3:5) 

www.biblia.net.pl/biblia.php 

Nienawidzę bowiem rozwodów (mówi Jahwe, Bóg 
Izraela) i każdego, kto szatę swoją plami krzywdą – 
mówi Jahwe Zastępów. Strzeżcie tedy własnego życia 
i nie bądźcie wiarołomcami!” (Ks. Malachiasza 2, 16) 
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8 Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie 

przez góry, skacze po pagórkach. 

9 Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. 

Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda 

przez kraty. 

10 Miły mój odzywa się i mówi do mnie: «Powstań, 

przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! 

11 Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. 

12 Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania 

winnic i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. 

13 Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i winne 

krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, 

piękna ma, i pójdź! 

14 Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały, 

w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi 

usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz 

pełna wdzięku» 

16 Mój miły jest mój, a ja jestem jego, 

on stada swe pasie wśród lilii. 

17 Nim wiatr wieczorny 

powieje i znikną cienie, wróć, 

bądź podobny, mój miły, do 

gazeli, do młodego jelenia 

na górach Beter! 

Pnp2,8-14,16-17 

Kontakt   cp.cichy.przyjaciel@gmail.com 

Cichy Przyjaciel

"Czuwajcie i módlcie s

duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe" Łk 26,41

„Jeżeli nie b
Człowieczego

Jego,

Cichy Przyjaciel  Nr 5 

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; 

duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe" Łk 26,41 

 
Słowa Pana Jezusa  

nie pozostawiają wątpliwości: 

 
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna 

Człowieczego i nie będziecie pili Krwi 
Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” 

(J 6, 53) 

 


