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Rozpadaj¹ce siê masowo ma³¿eñstwa, obni¿aj¹cy siê wiek inicja-
cji seksualnej czy miliony dokonywanych co roku na �wiecie aborcji �
wszystko to sprawia, ¿e tematyka moralna od lat znajduje siê w cen-
trum zainteresowania wielu wspólnot chrze�cijañskich. Wiêkszo�æ z nich,
choæ nie z jednakow¹ si³¹, broni ¿ycia poczêtego (ró¿nicuje je jednak �
choæby pytanie o znaczenie ¿ycia matki czy o dopuszczalno�æ przerwa-
nia ¿ycia poczêtego w jakich� �ci�le okre�lonych momentach). Takiej
jedno�ci nie widaæ ju¿ jednak w obronie szczególnego znaczenia ma³-
¿eñstwa (rozumianego jako zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny) czy w spra-
wie antykoncepcji. Wiêkszo�æ Ko�cio³ów protestanckich dopuszcza
sztuczne mo¿liwo�ci zapobiegania ci¹¿y, a coraz wiêksza liczba � szcze-
gólnie zachodnich � zastanawia siê nad okre�leniem mianem ma³¿eñ-
stwa równie¿ zwi¹zków jednop³ciowych. Ta ró¿norodno�æ wyp³ywa
z faktu, ¿e wielu spo�ród chrze�cijan nie zawsze w ten sam sposób poj-
muje Ewangeliê (...), co katolicy (�Unitatis redintegratio�, nr 14). Jak
wskazuje Jan Pawe³ II w encyklice �Ut unum sint�, ró¿norodno�æ ta
powinna siê staæ wyzwaniem do dialogu dotycz¹cego moralnych zasad
Ewangelii i ich zastosowania (nr 68).

Aby jednak mo¿liwy sta³ siê prawdziwy dialog, konieczna jest re-
zygnacja ze stereotypów, jakie towarzysz¹ naszemu my�leniu o pogl¹-
dach etycznych protestantów. Wyrzeczenie stereotypów mo¿e siê doko-
nywaæ przy okazji rozmaitych �wi¹t czy uroczysto�ci, takich jak np.
przypadaj¹ce 30 pa�dziernika �wiêto Reformacji. Jednym z tych najpo-
pularniejszych stereotypów jest przekonanie o moralnym relatywizmie
czy czasem wrêcz permisywizmie (w odró¿nieniu od konserwatyzmu
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i moralizmu rzymskich katolików i prawos³awnych) wspólnot reforma-
cyjnych. W istocie za� Ko�cio³y i wspólnoty protestanckie s¹ mocno
zró¿nicowane wewnêtrznie odno�nie do pal¹cych wyzwañ moralnych
wspó³czesno�ci. Czêsto w tych samych wspólnotach wyznaniowych
funkcjonuj¹ nurty o pogl¹dach bardziej restrykcyjnych ni¿ katolickie,
i takich, które nawet najwiêksi polscy libera³owie nie przyjêliby za swoje
(np. postuluj¹ce zaanga¿owanie chrze�cijan w walkê o prawo do adop-
cji dla par homoseksualnych).

Celem niniejszego tekstu jest prezentacja pogl¹dów etycznych do-
tycz¹cych sfery etyki seksualnej i ¿ycia ma³¿eñskiego, prezentowanych
w oficjalnych dokumentach przez jedn¹ z bardziej konserwatywnych
moralnie wspólnot luterañskich na �wiecie, czyli Ko�ció³ Luterañski
Synodu Missouri (Lutheran Church Missouri Synod � LCMS). Ko�ció³
ten jest drug¹ (po ELCA � Ko�ciele Ewangelicko-Luterañskim w Ame-
ryce) co do wielko�ci wspólnot¹ luterañsk¹ w Stanach Zjednoczonych
i liczy sobie ok. 2,5 mln ochrzczonych wiernych. Jego stanowisko w wie-
lu kwestiach okre�lane jest jako konserwatywne (LCMS nie ordynuje
kobiet na duchownych, nie jest cz³onkiem �wiatowej Federacji Lute-
rañskiej oraz, inaczej ni¿ wiêkszo�æ Ko�cio³ów luterañskich, praktyku-
je tzw. komuniê zamkniêt¹, wy³¹cznie dla swoich wiernych). Równie¿
w kwestiach moralnych LCMS prezentuje zdecydowanie, pos³uguj¹c
siê terminologi¹ polityczn¹, praw¹ stronê mapy luteranizmu. Nie ozna-
cza to oczywi�cie, ¿e wszystkie elementy doktryny moralnej tej wspól-
noty pokrywaj¹ siê z pogl¹dami Ko�cio³a rzymskokatolickiego.

Cz³owiek istot¹ seksualn¹

Rozwa¿ania dotycz¹ce etyki seksualnej rozpoczynaj¹ siê � niemal
w ka¿dym dokumencie LCMS � od przedstawienia antropologii biblij-
nej. To z niej, a dok³adniej ze s³ów Ksiêgi Rodzaju: Stworzy³ wiêc Bóg
cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czy-
znê i niewiastê (Rdz 1, 27) wyrasta ca³a luterañska etyka ma³¿eñska.
Byæ istot¹ ludzk¹ oznacza po prostu istnieæ w tym mêsko-¿eñskim duali-
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zmie (...) Bóg stworzy³ cz³owieka do wspólnoty, a zró¿nicowanie na mê¿-
czyznê i kobietê jest podstawow¹ form¹ tej wspólnoty (...) Nie jeste�my
stworzeni do ¿ycia w samotno�ci, ale do bycia we wspólnocie, jedno-
cz¹cej osoby ró¿ni¹ce siê od siebie1 � wyja�niaj¹ autorzy raportu Komi-
sji ds. teologii i stosunków miêdzyko�cielnych z 1981 r.

Wspólnota mê¿czyzny i kobiety jest g³êboko zakorzeniona w ich
cielesno�ci. Nie mo¿na jej pojmowaæ wy³¹cznie jako zwi¹zku ducho-
wego, bezcielesnego, ale te¿ nie mo¿na sprowadzaæ wy³¹cznie do wy-
miaru ziemskiego, biologicznego. Ma³¿eñstwo ma wprawdzie swoje
korzenie w ¿yciu biologicznym, w istnieniu zorientowanym na cia³o, ale
jest obrazem bogatej duchowej rzeczywisto�ci � wspólnoty osób zrodzo-
nych przez Ducha2.

Tak mocny nacisk na znaczenie ma³¿eñstwa nie oznacza jednak
przyjêcia doktryny rabinicznej, zgodnie z któr¹ dopiero w ma³¿eñstwie,
jedno�ci dwojga osób, cz³owiek staje siê w pe³ni cz³owiekiem. Prze-
ciwnie, luteranie z LCMS mocno podkre�laj¹, ¿e realizowaæ swoje po-
wo³anie mo¿na zarówno w ma³¿eñstwie, jak i w celibacie. Inaczej jed-
nak ni¿ Ko�ció³ rzymskokatolicki, nie dostrzegaj¹ w powo³aniu do dzie-
wictwa czego� doskonalszego od powo³ania do ¿ycia w ma³¿eñstwie.
Nie do przyjêcia jest wiêc dla nich przekonanie wyra¿one w Katechi-
zmie Ko�cio³a Katolickiego: Kto potêpia ma³¿eñstwo, pozbawia tak¿e
dziewictwo jego chwa³y; kto natomiast je chwali, czyni dziewictwo bar-
dziej godnym podziwu i chwalebnym. To, co wydaje siê dobrem tylko
w porównaniu ze z³em, nie mo¿e byæ wielkim dobrem; ale to, co jest
lepsze od tego, co wszyscy uwa¿aj¹ za dobro, jest z pewno�ci¹ dobrem
w stopniu najwy¿szym (nr 1620), czy jeszcze mocniej w �Familiaris con-
sortio�, gdzie Jan Pawe³ II wskazuje, ¿e Ko�ció³ w ci¹gu swych dziejów
zawsze broni³ wy¿szo�ci tego charyzmatu w stosunku do charyzmatu

1 Human Sexuality. A Theological Perspective. A Report of the Commission on Theolo-
gy and Church Relations of the Lutheran Church Missouri Synod as prepared by So-
cial Concerns Committee, September 1981, s. 3-4.

2 What Child Is This? Marriage, Family and Human Cloning. A Report of the Commis-
sion on Theology and Church Relations of the Lutheran Church Missouri Synod, April
2002, s. 14.
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ma³¿eñstwa, z uwagi na jego szczególne powi¹zanie z Królestwem Bo-
¿ym (nr 16). Za Lutrem mocno zaznaczaj¹ te¿, ¿e ma³¿eñstwo mo¿na
postawiæ nawet wy¿ej ni¿ ¿ycie klasztorne, bowiem wymaga ono od
ludzi ogromnego duchowego wysi³ku i jest wspólnot¹, w której m¹¿ i ¿o-
na, rodzice i dzieci przemieniaj¹ swoje ¿ycie przez wiarê w Boga3.

Bêd¹ dwoje jednym cia³em

Ma³¿eñstwo nie jest w luteranizmie pojmowane jako sakrament,
jednak w znacznym zakresie rozumienie tej instytucji pokrywa siê z tym,
jak rozumie j¹ Ko�ció³ rzymskokatolicki. Jest ono bowiem, wg lutera-
nów z LCMS, trwaj¹cym ca³e ¿ycie zwi¹zkiem mê¿czyzny i kobiety,
który � jako sprawa spo³eczna � powinien byæ zawarty publicznie, w tym
równie¿ w Ko�ciele (choæ b³ogos³awieñstwo przez duchownego nie
nale¿y do istoty ma³¿eñstwa, jest ono bowiem udzielane sobie przez
ma³¿onków). Jednak, jako ¿e zawarcie ma³¿eñstwa ostatecznie nie jest
zale¿ne ani od w³adz pañstwowych, ani od autorytetu Ko�cio³a � istnie-
je mo¿liwo�æ istnienia wa¿nych zwi¹zków ma³¿eñskich, które zosta³y
zawarte bez publicznej uroczysto�ci. Niezmiennie maj¹ byæ one jednak:
zwi¹zkami zawartymi na ca³e ¿ycie, opartymi na wzajemnym zaufaniu
i otwartymi na p³odno�æ4.

Mimo przyjêcia istnienia prawa naturalnego � luteranie nie dopusz-
czaj¹ stosunków przedma³¿eñskich. Ka¿dy stosunek seksualny zacho-
dz¹cy poza ma³¿eñstwem jest zakazany przez Pismo �wiête i musi zo-
staæ potêpiony przez Ko�ció³. Dotyczy to oczywi�cie równie¿ przypad-
kowych stosunków seksualnych, które s¹ powszechnie dopuszczalne przez
nasze spo³eczeñstwo, oraz zwi¹zków, w których pary ¿yj¹ razem przed
zawarciem ma³¿eñstwa. Nawet, gdy partnerzy czuj¹ siê g³êboko zwi¹za-
ni wzajemn¹ mi³o�ci¹ i pragn¹ zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski kiedy� w przy-
sz³o�ci, ocena ich zachowania musi byæ taka sama5 � podkre�laj¹ auto-

3 What Child Is This?, s. 14.
4 Human Sexuality, s. 9.
5 Tam¿e.
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rzy raportu �Human Sexuality�. W tej kwestii konserwatywni luteranie
przedstawiaj¹ dok³adnie takie samo stanowisko jak Ko�ció³ rzymsko-
katolicki, który w deklaracji �Persona humana� naucza, ¿e bez wzglêdu
na to jak powa¿ny by³by zamiar tych, którzy wi¹¿¹ siê przez te przed-
wczesne stosunki, to jednak stosunki te nie s¹ w stanie zabezpieczyæ szcze-
ro�ci i wierno�ci wzajemnego zwi¹zku pomiêdzy osobami mê¿czyzny i ko-
biety, a zw³aszcza nie s¹ w stanie ustrzec tego zwi¹zku przed niesta³o-
�ci¹ po¿¹dania i samowoli. A przecie¿ Chrystus Pan chcia³ trwa³ego
zwi¹zku i przywróci³ go do stanu pierwotnego, maj¹cego podstawê w sa-
mym zró¿nicowaniu p³ciowym (nr 7).

Postrzeganie ¿ycia seksualnego w perspektywie relacji mi³o�ci ³¹-
cz¹cej dwoje osób prowadzi równie¿ teologów z LCMS do odrzucenia
masturbacji. Prowadzi ona bowiem, szczególnie gdy staje siê przyzwy-
czajeniem, do porzucenia Boskiej wizji seksualno�ci cz³owieka nakie-
rowanej na drug¹ osobê i spe³niaj¹cej siê w ma³¿eñstwie. Ze swojej na-
tury masturbacja oddziela satysfakcjê seksualn¹ od dawania i otrzymy-
wania aktu seksualnego w ma³¿eñstwie i jest symptomatyczna dla ludz-
kiego wchodzenia w siebie samego dla zaspokojenia swych po¿¹dañ6.
Tak surow¹ ocenê masturbacji nieco ³agodz¹ jednak teolodzy luterañ-
scy w odniesieniu do osób niepe³noletnich, dla których jest ona form¹
czasowych eksperymentów, które nie s¹ a¿ tak z³e, jak w przypadku osób
doros³ych, przypominaj¹ jednak, ¿e przywo³ywanie erotycznych fanta-
zji, zakazanych przez Ewangeliê, mo¿e mocno szkodziæ rozwojowi du-
cha chrze�cijañskiego.

Mi³o�æ, p³odno�æ, krzy¿

Zwi¹zek ma³¿eñski dla konserwatywnych luteranów ma trzy pod-
stawowe cele: wzajemn¹ mi³o�æ, p³odno�æ oraz przeciwdzia³anie grze-
chowi. Pierwszy z nich: pe³ne ofiarowanie siê sobie w relacji wzajem-
nej mi³o�ci � jest najwa¿niejszy. Relacja miêdzy mê¿em a ¿on¹ zawiera

6 Tam¿e, s. 14.
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swoje znaczenie i istotê w samej sobie, niezale¿nie od swoich innych
celów (takich jak rozmna¿anie), którym ta jedno�æ mo¿e s³u¿yæ7 � wyja-
�niaj¹ autorzy raportu po�wiêconego ludzkiej seksualno�ci. Ta podsta-
wowa jedno�æ musi byæ jednak zawsze otwarta na dzieci. To ona ma
przywilej wydawania na �wiat kolejnych pokoleñ ludzkich. S³owa b¹d�-
cie p³odni i rozmna¿ajcie siê z Ksiêgi Rodzaju nale¿y wiêc rozpatrywaæ
nie tylko jako szczególne b³ogos³awieñstwo, ale równie¿ jako Boski
nakaz dla ma³¿onków. Poczêcie i urodzenie dziecka, podkre�laj¹ lutera-
nie z Ko�cio³a Synodu Missouri, jest równie¿ szczególnym znakiem ta-
jemnicy zjednoczenia dwóch w jedno cia³o. Bóg pos³uguje siê t¹ jedno-
�ci¹, by stworzyæ wcielenie mi³o�ci rodziców w zrodzonym z nich dziec-
ku. Dziecko jest równie¿ �wiadectwem tego, ¿e mi³o�æ ma³¿eñska nie
jest i nie mo¿e byæ skupiona wy³¹cznie na sobie8.

Otwarto�æ na dzieci nale¿y zatem, wg luteranów, do istoty ma³¿eñ-
stwa. Inaczej jednak ni¿ u katolików, nie wi¹¿e siê to ze �cis³ym odrzu-
ceniem antykoncepcji. S³owo Bo¿e � zaznaczaj¹ autorzy raportu �Chri-
stian Procreative Choices� � pomaga nam w rozpoznaniu �cis³ych zwi¹z-
ków miêdzy relacyjnym a prokreacyjnym celem ma³¿eñstwa, ale nie daje
wskazówek odno�nie do tego, ile dzieci para ma posiadaæ (...) Nie zaka-
zuje równie¿ powstrzymywania siê od posiadania dzieci w pierwszych
latach ma³¿eñstwa9. Zakazana jest zatem wy³¹cznie dobrowolna i ca³-
kowita bezdzietno�æ (niespowodowana przyczynami zdrowotnymi), np.
przez sterylizacjê (ale i ona jest dopuszczalna, o ile para ma ju¿ dzieci),
ale nie czasowe ubezp³adnianie po¿ycia ma³¿eñskiego10. Takie stanowi-
sko jest nie do przyjêcia przez oficjaln¹ naukê Ko�cio³a rzymskokato-
lickiego. W swoich dokumentach Stolica Apostolska uznaje bowiem,
¿e ka¿dy akt seksualny zawiera w sobie nierozerwalnie dwa elementy:
relacyjny i prokreacyjny. Ich sztuczne oddzielenie powoduje wypacze-

7  Tam¿e, s. 12.
8 Tam¿e, s. 18.
9 Christian Procreative Choices. How Do Gods Choosen Choose? A Report of the Com-

mission on Theology and Church Relations of the Lutheran Church Missouri Synod,
September 1996, s. 32.

10 What Child Is This?, s. 16.
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nie sensu mi³o�ci seksualnej. Kiedy ma³¿onkowie uciekaj¹c siê do �rod-
ków antykoncepcyjnych, oddzielaj¹ od siebie dwa znaczenia, które Bóg
Stwórca wpisa³ w naturê mê¿czyzny i kobiety i w dynamizm ich zjedno-
czenia p³ciowego, zajmuj¹ postawê �sêdziów� zamys³u Bo¿ego i �ma-
nipuluj¹� oraz poni¿aj¹ p³ciowo�æ ludzk¹, fa³szuj¹c warto�æ �ca³kowi-
tego� daru z siebie (�Familiaris consortio�, nr 32). A zatem ka¿de u¿y-
cie �rodków antykoncepcyjnych, nawet u ma³¿eñstwa zasadniczo otwar-
tego na dzieci, jest � z katolickiego punktu widzenia � nie do przyjêcia.

Ostatnim celem ma³¿eñstwa jest wreszcie... jego cel uzdrawiaj¹cy
i przeciwdzia³aj¹cy grzechom. Jest ono szko³¹ Ducha �wiêtego, ucz¹c¹
otwieraæ siê na innych, okazywaæ im mi³o�æ i zaufanie, ale tak¿e kon-
trolowaæ w³asne popêdy11.

Przeciw ma³¿eñskiej jedno�ci

Ko�ció³ Luterañski Synodu Missouri ocenia w swoich dokumen-
tach równie¿ rozmaite metody wspomagania rozrodczo�ci. Wszystkie
te rozwa¿ania umieszczone s¹ przede wszystkim w kontek�cie jedno�ci
ma³¿eñstwa, bycia przez nie jednym cia³em. To z tej perspektywy oce-
niane jest zarówno macierzyñstwo zastêpcze, jak i sztuczne zap³odnie-
nie (choæ tu raporty wspominaj¹ o problemie powo³ywania do ¿ycia wielu
zarodków, z których tylko czê�æ doprowadzana jest do ¿ycia) czy wresz-
cie klonowanie.

Najbardziej zdecydowanie odrzucona zostaje w dokumentach
LCMS idea zastêpczego macierzyñstwa, i to nawet z najbardziej szla-
chetnych, a nie finansowych pobudek. Zdaniem konserwatywnych lu-
teranów, macierzyñstwo zastêpcze prowadzi do ogromnych praktycz-
nych problemów w ¿yciu zarówno pary oczekuj¹cej na dziecko, jak
i pary (lub jednostki), która to dziecko nosi. Trudno�ci te, natury za-
równo psychologicznej jak i duchowej, mog¹ prowadziæ nawet do ze-
rwania wiêzi ³¹cz¹cych ma³¿onków. Powa¿ne k³opoty mog¹ siê rów-

11 Human Sexuality, s. 22.
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nie¿ pojawiæ w relacjach rodziców zastêpczych z ich w³asnymi dzieæ-
mi. Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e macierzyñstwo zastêpcze
prowadziæ mo¿e do traktowania dziecka bardziej jak produktu ni¿ uni-
kalnej jednostki12.

Inne zarzuty odno�nie do macierzyñstwa zastêpczego wi¹¿¹ siê
z zastrze¿eniami Ko�cio³a Luterañskiego Synodu Missouri wobec
sztucznego zap³odnienia (sztucznej inseminacji w organizmie matki).
Zdaniem teologów tej wspólnoty, wspomaganie jest dopuszczalne, ale
tylko je�li dokonuje siê wewn¹trz kochaj¹cej wspólnoty mê¿a i ¿ony,
czyli o ile jest to sztuczna inseminacja homogeniczna. W przek³adzie
na jêzyk bardziej praktyczny oznacza to, ¿e dawcami spermy i komó-
rek jajowych musz¹ byæ ma³¿onkowie. Pos³ugiwanie siê t¹ metod¹,
choæ moralnie dopuszczalne, powinno byæ jednak �ci�le ograniczone.
Nie jest ju¿ dozwolone np. wybieranie sobie przez ma³¿onków p³ci
dziecka, bowiem zbytnio zbli¿a³oby to prokreacjê do technicznej re-
produkcji13. Negatywnie natomiast ocenia LCMS wszelkie sztuczne za-
p³odnienia sperm¹ anonimowego dawcy. Taka forma wspomaganej pro-
kreacji wyrywa bowiem akt poczêcia dziecka ze wspólnoty, maj¹cej
przecie¿ równie¿ wymiar biologiczny, mi³o�ci jego rodziców. Taka for-
ma medycznej pomocy rodzinom bezdzietnym redukuje równie¿ rolê
biologicznego ojca wy³¹cznie do dawcy nasienia, pozbawia go nato-
miast praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z ojcostwa. Problematyczny
mo¿e byæ równie¿ stosunek prawnych ojców do tak poczêtych dzieci.
Praktycznie zatem taka forma poczêcia dzieci, jako uderzaj¹ca w jed-
no�æ ma³¿eñsk¹, mo¿e prowadziæ do zerwania relacji mi³o�ci i wza-
jemnego zaufania14. Takie podej�cie jest zgodne ze stanowiskiem wie-
lu etyków katolickich. Ks. Tadeusz �lipko np. uznaje, ¿e sztuczna inse-
minacja homogeniczna (wewn¹trz ma³¿eñstwa) mo¿e zostaæ uznana za
moralnie dopuszczaln¹ formê wspomagania par bezdzietnych. Dla ety-
ki katolickiej problemem pozostaje jednak sposób pobierania spermy
od ojca dziecka (luteranie w ogóle nie wspominaj¹ o tym problemie).
12 Christian Procreative Choices, s. 17.
13 Human Sexuality, s. 42.
14 Christian Procreative Choices, s. 22.
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Wszelkie dzia³ania masturbacyjne s¹ ca³kowicie odrzucane, jako nie-
znajduj¹ce usprawiedliwienia moralnego15.

Niedopuszczalne natomiast jest dla Ko�cio³a Luterañskiego Syno-
du Missouri zap³odnienie in vitro. Powody tego zakazu s¹ bardzo po-
dobne do sformu³owanych przez etyków katolickich. Konserwatywni
luteranie odrzucaj¹ in vitro, bowiem: po pierwsze, wyrywa ona poczê-
cie z relacji m¹¿ � ¿ona, z u�wiêconej wiêzi jednego cia³a ma³¿onków;
po drugie, podczas tej formy zap³odnienia powo³uje siê do ¿ycia kilka
istot ludzkich, z których tylko niektóre s¹ pó�niej rzeczywi�cie dopro-
wadzone do ¿ycia, pozosta³e za� likwiduje siê lub zamra¿a (wybieraj¹c
najsilniejsze i najlepsze genetycznie; takie podej�cie do ¿ycia ludzkiego
jest dla chrze�cijan niedopuszczalne � podkre�laj¹ luteranie); po trzecie,
pocz¹tek ¿ycia dziecka dokonuje siê poza �rodowiskiem, które jest dla
niego najlepsze, które Bóg dla niego stworzy³, czyli poza cia³em matki;
po czwarte wreszcie, na poczêcie dziecka przy stosowaniu tej metody
zaczyna siê patrzeæ bardziej jak na produkt technologiczny ni¿ dar Bo¿y.
Wszystko to sprawia, ¿e chrze�cijanin, zdaniem luteranów z LCMS, nie
mo¿e stosowaæ tej metody �leczenia� bezp³odno�ci16. Takie podej�cie
sprawia, ¿e rzymskokatolicka i konserwatywno-luterañska etyka w za-
sadzie siê tutaj zgadzaj¹. Dla Ko�cio³a rzymskokatolickiego bowiem nie
do przyjêcia s¹ wszystkie techniki oddzielaj¹ce prokreacjê od prawdzi-
wie ludzkiego kontekstu aktu ma³¿eñskiego. Dodatkowo stosuj¹cy te tech-
niki do dzi� notuj¹ wysoki stopieñ niepowodzeñ, dotyczy to nie tyle sa-
mego momentu zap³odnienia, ile nastêpnej fazy rozwoju embrionu, wy-
stawionego na ryzyko rych³ej �mierci. Ponadto w wielu wypadkach wy-
twarza siê wiêksz¹ liczbê embrionów, ni¿ jest to konieczne, dla przenie-
sienia którego� z nich do ³ona matki, a nastêpnie te tak zwane �embrio-
ny nadliczbowe� s¹ zabijane lub wykorzystywane w badaniach nauko-
wych � podkre�la Jan Pawe³ II w �Evangelium vitae� (nr 14).

Wspólne jest tak¿e stanowisko wobec klonowania. Oba Ko�cio³y
zdecydowanie je odrzucaj¹ � i to zarówno w wersji terapeutycznej jak
i reprodukcyjnej. W przypadku interesuj¹cej nas w tym artykule etyki

15 T. �lipko, Granice ¿ycia, Kraków 1994, s. 156.
16 Christian Procreative Choices, s. 38-39.
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ma³¿eñskiej klonowanie jest, dla konserwatywnych luteranów, niedo-
puszczalne jako forma pomocy bezdzietnym ma³¿eñstwom, bowiem jak
akt powo³ania ¿ycia ludzkiego z jednej tylko osoby, wyrywa poczêcie
ze zwi¹zku mê¿a i ¿ony. Dziecko powo³ane do ¿ycia w ten sposób staje
siê dla jednego ze swoich rodziców genetycznie i biologicznie obc¹ oso-
b¹, a dla drugiego nie tylko dzieckiem, ale i genetycznym bli�niakiem.
Techniki te przyczyniaj¹ siê tak¿e do postrzegania ¿ycia wy³¹cznie jako
produktu oraz utwierdzaj¹ klonowan¹ osobê w przekonaniu o w³asnej
doskona³o�ci i ca³kowitej samowystarczalno�ci � podkre�laj¹ luteranie
z LCMS17.

Nierozerwalno�æ ma³¿eñstwa

Jedno�æ ma³¿eñska ³¹czy siê w sposób oczywisty z jego nieroze-
rwalno�ci¹. Jednak, choæ � jak podkre�laj¹ luteranie z LCMS � Bóg
zamierzy³ ma³¿eñstwo jako wspólnotê trwaj¹c¹ do koñca ¿ycia, to w ska-
¿onej grzechem spo³eczno�ci ¿ycia ludzkiego czêsto siê ona rozpada.
Dramatyczny wzrost liczby rozwodów, który dotyka Stany Zjednoczo-
ne, nie pozostaje bez odniesienia do sytuacji chrze�cijan nale¿¹cych do
Ko�cio³a Luterañskiego Synodu Missouri. Równie¿ w tej wspólnocie,
choæ k³adzie ona niezwykle silny nacisk na nierozerwalno�æ ma³¿eñ-
stwa, wzrasta liczba osób, równie¿ duchownych, które rozsta³y siê ze
swoimi ma³¿onkami.

W raporcie po�wiêconym rozwodom i ponownym ma³¿eñstwom
teolodzy luterañscy z LCMS wyja�niaj¹, ¿e ze swej natury, z woli Boga,
ma³¿eñstwo pozostaje zwi¹zkiem nierozerwalnym, trwaj¹cym ca³e ¿y-
cie zwi¹zkiem kobiety i mê¿czyzny. Analogicznie do Boskiego Przy-
mierza z Izraelem, zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety jest wy³¹cznym part-
nerstwem, wymagaj¹cym ca³kowitej lojalno�ci i wiecznie trwaj¹cym18

17 What Child Is This?, s. 19.
18 Divorce and Remarriage. An Exegetical Studies. A Report of the Commission on The-

ology and Church Relations of the Lutheran Church Missouri Synod, November 1987,
s. 24.



Tomasz P. Terlikowski24

� podkre�laj¹ konserwatywni luteranie. Rozwód, zniszczenie jedno-
�ci, któr¹ stworzy³ Bóg, jest wiêc zawsze sprzeczne z Jego wol¹. Roz-
wód jest odrzuceniem woli Bo¿ej, skutkiem zatwardzia³o�ci serca.
Dlatego osoba, która rozwodzi siê ze swoim ma³¿onkiem i po�lubia
nastêpnego, pope³nia z nim cudzo³óstwo. Akt zerwania jedno�ci ma³-
¿eñskiej przez prawny rozwód, podobnie jak ponowne ma³¿eñstwo, jest
sprzeczny z wol¹ Bo¿¹19.

Wyj¹tkiem od tej regu³y jest sytuacja, gdy jedno�æ ma³¿eñska zo-
sta³a zerwana przez zdradê jednego z ma³¿onków. Wówczas druga stro-
na ma prawo, ale nie obowi¹zek, wyst¹piæ o rozwód, i wst¹piæ w po-
nowny zwi¹zek ma³¿eñski. Zdrada ma³¿eñska sama w sobie jest ju¿
aktem zerwania ofiarowanej przez Boga jedno�ci ma³¿eñskiej. Postaw¹
prawdziwie chrze�cijañsk¹ jest jednak poszukiwanie uleczenia z³ama-
nej jedno�ci przez przebaczenie20.

Mimo tak surowych zasad, ostatecznie teolodzy z LCMS uznaj¹,
¿e równie¿ osoby, których ma³¿eñstwa zosta³y zerwane z innych ni¿
dozwolone przez Pismo �wiête powodów, mog¹ wst¹piæ w powtórne,
ko�cielne zwi¹zki ma³¿eñskie. Warunkiem jest jednak to, by zerwanych
relacji nie da³o siê ju¿ uleczyæ (zwykle oznacza to, ¿e druga strona za-
war³a nowe ma³¿eñstwo lub nie chce s³yszeæ o zgodzie). Ka¿d¹ tak¹
sytuacjê powinien jednak przebadaæ uprawniony do tego duchowny21.

Zasady te nie odnosz¹ siê jednak do duchownych Ko�cio³a Lute-
rañskiego Synodu Missouri. Oni, je�li ich ma³¿eñstwo rozpadnie siê
z powodów niebiblijnych, nie maj¹ prawa, o ile chc¹ nadal spe³niaæ
swoje powo³anie, wst¹piæ w ponowny zwi¹zek ma³¿eñski. Powód jest
oczywisty, jako pasterze powinni dawaæ przyk³ad swojej wspólnocie
i choæ mi³osierny Bóg i im wybacza wszelkie grzechy, to Ko�ció³ nie
powinien pozwalaæ, by po powtórnym ma³¿eñstwie spe³niali pos³ugê
duchownych22.

19 Tam¿e, s. 25.
20 Zob. tam¿e, s. 25-26.
21 Zob. tam¿e, s. 29.
22 Zob. tam¿e, s. 30-32.



Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich 25

Ekumenizm w s³u¿bie ¿ycia

Podobieñstwo, jakie mo¿na dostrzec miêdzy etykami katolick¹
i konserwatywno-luterañsk¹ w najistotniejszych, bo dotycz¹cych ¿ycia,
kwestiach � sk³ania do przyjêcia, ¿e ekumenizm dzia³ania, do którego
wzywa Jan Pawe³ II w �Evangelium vitae�, jest mo¿liwy. Obrona i pro-
mocja ¿ycia nie s¹ niczyim monopolem, ale zadaniem i odpowiedzial-
no�ci¹ wszystkich. Wyzwanie, przed którym stajemy u progu trzeciego
tysi¹clecia, jest trudne: tylko zgodna wspó³praca wszystkich, którzy wie-
rz¹ w warto�æ ¿ycia, pozwoli unikn¹æ klêski cywilizacji i jej nieobliczal-
nych konsekwencji (nr 91). Pozostaje tu tylko poszerzyæ zakres tej wy-
powiedzi i dodaæ, ¿e podobna wspó³praca konieczna jest w obronie
warto�ci i znaczenia rodziny oraz niczym niezastêpowalnej wspólnoty
rodziców i dzieci. Ró¿nice miêdzy etykami obu wspólnot sk³aniaj¹ za�
do przyjêcia, ¿e Ko�ció³ w drodze mo¿e siê myliæ, i pokornego uczenia
siê i zg³êbiania my�li innych, tak by mog³a nas ona zainspirowaæ.
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