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PRˇBA JURYDYCZNEGO NAŤWIETLENIA 1 KOR 7,14.16 
 

Na temat 1 Kor 7,14 nn powsta│a bardzo bogata literatura, wiele hipotez, 
rˇwnie┐ w Polsce1. Nie zamierzamy w tym miejscu przedstawiaŠ rˇ┐nych ujŕŠ tego 
zagadnienia. Chcemy natomiast przedstawiŠ nasz╣ osobist╣ tezŕ. Mianowicie, ┐e 
ťw. Pawe│ pisz╣c o problemie rozwodu uwzglŕdni│ prawo rzymskie w intere-
suj╣cym nas tekťcie. ByŠ mo┐e, ┐e ktoť ju┐ gdzieť tak╣ tezŕ postawi│, ale my na 
ni╣ nie natrafiliťmy. 

A zatem problem 1 Kor 7,14nn bŕdziemy siŕ staraŠ naťwietliŠ nie tylko od strony 
czysto egzegetycznej, gdy┐ zagadnienie rozwodu ma│┐e˝stwa mieszanego omawia-
ne w 1 Kor 7,12 - 16, jego skutkˇw: zewnŕtrznych (np. los dzieci z tego 
ma│┐e˝stwa) i wewnŕtrznych, racji wzbraniaj╣cych, jest zagadnieniem nie tylko 
ťciťle egzegetycznym, ale tak┐e dogmatycznym, moralnym oraz prawnym. 

Autorowi listu do Koryntian, jako obywatelowi rzymskiemu (Dz 22,-29), staran-
nie wykszta│conemu w prawie ojczystym (┐ydowskim) u stˇp Gamaliela (Dz 22,3) 
nie by│o obce prawo rzymskie, ktˇrym pos│ugiwano siŕ coraz czŕťciej w prowin-
cjach imperium rzymskiego. S╣dy prowincjonalne coraz czŕťciej  wydawa│y wyroki 
(po roku czterdziestym pierwszego wieku po Chr.) nie tylko na podstawie prawa lo-
kalnego, ale tak┐e na podstawie dok│adnie wypracowanego przez Rzymian prawa 
rzymskiego2. By│o ono znane i obowi╣zywa│o rˇwnie┐ w Koryncie. Do miesz-
ka˝cˇw tego miasta ťw. Pawe│ pisa│ ok. 57 r. swˇj list. Do tamtejszych - poga˝skich 
trybuna│ˇw zwracali siŕ niew╣tpliwie rˇwnie┐ chrzeťcijanie korynccy, o czym do-
wiadujemy siŕ z pierwszego listu do Koryntian (6,1-12). M.in. ťw. Pawe│ pisze: "A 
tymczasem brat oskar┐a brata i to przed niewierz╣cymi" (6,6). Nie ulega zatem 
w╣tpliwoťci, ┐e trybuna│y poga˝skie okreťla│y tak┐e warunki, sposˇb i skutki 
rozwodˇw nie tylko ma│┐e˝stw czysto poga˝skich, ale rˇwnie┐ ma│┐e˝stw na p│̌ 
chrzeťcija˝skich. Jeden z ma│┐onkˇw by│ bowiem poganinem i ca│kowicie podle-
ga│ prawu poga˝skiemu, a nie chrzeťcija˝skiemu. Mˇg│ tak┐e osobiťcie wnieťŠ 

                                                 
1. Por. J. ZA│ŔSKI, NierozerwalnoťŠ ma│┐e˝stwa wed│ug ťw. Paw│a. O tzw. przywileju 

Paw│owym: 1áKor 7,10-16, Katowice 1992. Zajmowaliťmy siŕ tym zagadnieniem pod kierunkiem bp 
prof. Kazimierza Romaniuka, w pracy dyplomowej pt. "Pareneza ma│┐e˝ska w 1 Kor 7,14.16".  

2. Prawo rzymskie od lat 40 wieku I po Chr. coraz bardziej rozpowszechnia│o siŕ na skutek nadawa-
nia obywatelstwa rzymskiego poszczegˇlnym mieszka˝com prowincji. Por. B. ÚAPICKI, W│adza ojcowska 
w staro┐ytnym Rzymie, Warszawa 1933; K. KORANYI, Powszechna historia pa˝stwa i prawa, t. I, War-
szawa 1961. 
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sprawŕ do s╣du, jeťli nie chcia│ ┐yŠ ze stron╣ chrzeťcija˝sk╣. Gdy zať w takim 
ma│┐e˝stwie (tzn. mieszanym) urodzi│y siŕ ju┐ dzieci, to w wypadku rozwodu o 
ich losach rozstrzygali na drodze prawnej poganie, a nie chrzeťcijanie. 

Z drugiej strony, byŠ mo┐e, zrodzi│a siŕ Koryntianom w╣tpliwoťŠ, czy w ogˇle 
godzi siŕ chrzeťcija˝skiemu ma│┐onkowi ┐yŠ w ma│┐e˝stwie z poga˝sk╣ stron╣. 
Postawieni w tak trudnej sytuacji, prosz╣ ťw. Paw│a o rozstrzygniŕcie tej kwestii. 
W odpowiedzi ťw. Pawe│ wyrˇ┐nia dwie sytuacje: 

pierwsza - kiedy poga˝ski ma│┐onek pragnie ┐yŠ z chrzeťcija˝sk╣ stron╣, mi-
mo, ┐e nie chce on przyj╣Š wiary chrzeťcija˝skiej (7,12-14). 

druga - gdy wyračnie poga˝ska strona chce odejťŠ od chrzeťcija˝skiego ma│┐on-
ka (7,15-16). 

Wewn╣trz tych dwˇch sytuacji, tzn. kiedy poganin lub poganka chce ┐yŠ w 
ma│┐e˝stwie na p│̌ chrzeťcija˝skim, ťw. Pawe│ nakazuje zarˇwno 
chrzeťcijaninowi jak i chrzeťcijance nie odrzucaŠ takiego wspˇ│ma│┐onka, ponie-
wa┐ on (jak te┐ i ona) "uťwiŕci│ siŕ" (I stopie˝ argumentacji). W tej motywacji 
mˇwi ťw. Pawe│ o dwˇch kategoriach ludzi, ktˇrym przypisuje to "uťwiŕcenie": 

1. o ma│┐onkach poga˝skich ┐yj╣cych w ma│┐e˝stwie na p│̌ chrzeťcija˝skim. 

2. o nieochrzczonych dzieciach urodzonych w tych rodzinach. 

Na czym polega to "uťwiŕcenie"? Przecie┐ zarˇwno poga˝ski ma│┐onek ┐yj╣cy 
z chrzeťcija˝sk╣ ┐on╣, jak te┐ i nieochrzczone dziecko urodzone w rodzinie na pˇ│ 
chrzeťcija˝skiej znajduje siŕ w stanie grzechu pierworodnego, czyli w stanie we-
wnŕtrznej nieťwiŕtoťci. Nie posiada w sobie rzeczywistoťci nadprzyrodzonego ┐ycia 
czyli skutecznego dzia│ania │aski. Te dary otrzymuje siŕ dopiero na chrzcie ťw. Jaki 
zatem rodzaj daru mog╣ posiadaŠ te dwie kategorie ludzi, jedynie dziŕki temu fak-
towi, ┐e jeden ma│┐onek przyj╣│ chrzeťcija˝stwo? Chyba tylko ten, ┐e bŕd╣ ┐yŠ 
pod wspˇlnym dachem z chrzeťcijaninem, ocieraŠ siŕ o niego. Bŕd╣: czy to jego 
ma│┐onkiem, czy to jego dzieckiem. Dziŕki temu s╣ oni w sytuacji jakiejť 
wyj╣tkowej bliskoťci wobec chrzeťcija˝stwa, jakby o krok od niego, jakby na jego 
progu. Maj╣ prost╣ i otwart╣ drogŕ do Koťcio│a. Co wiŕcej, dzieci urodzone w 
rodzinie chrzeťcija˝skiej czy nawet na p│̌ chrzeťcija˝skiej posiadaj╣ z tego faktu 
prawo do chrztu. Chrzest, a tym samym chrzeťcija˝stwo jest dla nich czymť, co im 
siŕ nale┐y z ich naturalnego zwi╣zku z rodzicami chrzeťcija˝skimi. S╣ jakby prze-
znaczone przez Boga do przyjŕcia chrztu. 

îw. Pawe│ okreťli│ tŕ sytuacjŕ dzieci nieochrzczonych, ale urodzonych w rodzi-
nie chrzeťcija˝skiej czy na p│̌ chrzeťcija˝skiej s│owem: "ťwiŕte", zať sytuacjŕ 
ma│┐onka poga˝skiego ┐yj╣cego w rodzinie na p│̌ chrzeťcija˝skiej - "uťwiŕci│ 
siŕ". Z tego paralelnego okreťlenia tych dwˇch kategorii ludzi, mo┐na wnioskowaŠ, 
┐e ma│┐onek poga˝ski dziŕki przyjŕciu przez swego partnera Chrztu znalaz│ siŕ w 
identycznej sytuacji co dziecko urodzone w chrzeťcija˝skiej rodzinie, ale jeszcze nie 
ochrzczone. Jest on (tzn. ma│┐onek poga˝ski chc╣cy ┐yŠ w ma│┐e˝stwie miesza-
nym) w jakiť sposˇb przeznaczony przez Boga do przyjŕcia chrztu, do chrzeť-
cija˝stwa. ByŠ mo┐e nie w takim stopniu jak dziecko, bo ono okreťlone jest 
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s│owem "ťwiŕty", ale posiada on jakiť stopie˝ przeznaczenia do chrzeťcija˝stwa - 
"uťwiŕci│ siŕ" (hegiastai). 

Tymczasem, je┐eli chrzeťcija˝ska strona zerwie ma│┐e˝stwo z poga˝skim ma│-
┐onkiem, wtedy zarˇwno on jak i dzieci urodzone w tym ma│┐e˝stwie zostan╣ ode-
rwane od tego, co im siŕ nale┐y, czy to jak w drugim wypadku urodzenia siŕ w ro-
dzinie chrzeťcija˝skiej, czy te┐ jak w pierwszym przypadku ┐ycia w ma│┐e˝stwie 
na p│̌ chrzeťcija˝skim. Zarˇwno poga˝ski ma│┐onek jak i dziecko urodzone z tego 
ma│┐e˝stwa mieszanego zanurz╣ siŕ po rozwodzie w poga˝stwie. 

Powstaje jednak pytanie: na jakiej podstawie ťw. Pawe│ przewidywa│, ┐e taki 
los spotka dzieci urodzone w ma│┐e˝stwie mieszanym po rozwodzie swych ro-
dzicˇw. Wydaje siŕ ca│kiem prawdopodobne przypuszczenie, ┐e wzi╣│ w tym wy-
padku pod uwagŕ sytuacjŕ prawn╣ istniej╣c╣ w I wieku w Koryncie, ktˇrego miesz-
ka˝cy zwrˇcili siŕ do niego ("co do spraw, o ktˇrych mi pisaliťcie" 1 Kor 7,1) z 
proťb╣ o rozwi╣zanie tego problemu. Uwzglŕdnienie rzymskiego prawa przy roz-
wi╣zaniu problemu rozerwalnoťci czy nierozerwalnoťci ma│┐e˝stwa mieszanego 
jest tym bardziej prawdopodobne, gdy┐ problem ten zahacza nie tylko o sprawŕ su-
mienia, ale rˇwnie┐ o przepisy prawne, jakimi pos│ugiwano siŕ wˇwczas w Koryn-
cie. 

Polecaj╣c zatem chrzeťcija˝skiej ┐onie nie oddalaŠ swego poga˝skiego mŕ┐a, 
ťw. Pawe│ najprawdopodobniej uwzglŕdni│ generaln╣ zasadŕ prawa rzymskiego, 
podan╣ przez Celsusa, ┐yj╣cego od 53 roku przed Chr. do 7 roku po Chr., a potem 
skodyfikowan╣ w Digestach Justyniana, g│osz╣c╣, ┐e "gdy zosta│o zawarte 
prawne ma│┐e˝stwo dzieci id╣ za ojcem"3. A poniewa┐ ojciec jest poganinem i 
chce ┐yŠ nadal w poga˝stwie, dlatego wečmie je ze sob╣ i bŕdzie je wychowywa│ 
zgodnie ze swymi przekonaniami. Tak┐e chrzeťcija˝ski m╣┐ nie powinien oddalaŠ 
swej poga˝skiej ┐ony, gdy┐ i w tym wypadku dzieci mog│yby odejťŠ od chrz-
eťcija˝stwa razem z matk╣ pogank╣ na podstawie ogˇlnej zasady prawa rzymskiego 
podanej przez Celsusa: "zrodzony z pospolitego zrodzenia idzie za matk╣"4. 

Zestawienie tych dwˇch rozstrzygniŕŠ wymaga bardziej wnikliwej analizy: 

1. Dlaczego w pierwszym wypadku prawo rzymskie rozstrzyga│oby los dzieci z 
punktu widzenia "prawnego ma│┐e˝stwa", a w drugim wypadku jakoby pochodzi│y 
one z "pospolitego zrodzenia". By│oby to zawsze na niekorzyťŠ strony chrz-
eťcija˝skiej. 

2. Dlaczego ťw. Pawe│ rozr ┐̌nia  analogicznie ma│┐e˝stwa mieszane, jak i po-
chodz╣ce z nich dzieci w pierwszym wypadku za "prawne", a w drugim za "pospo-
licie zrodzone"? 

Musimy zauwa┐yŠ, ┐e w okresie klasycznym imperium rzymskiego (tj. I - II w. 
po Chr) "problemy zwi╣zane z zawarciem i istnieniem ma│┐e˝stwa nale┐╣ do naj-

                                                 
3. Digesta Justiniani Augusti, t. I, Berolini 1848, ksiŕga 1, tytu│ 5, fragm. 19. 
4. Digesta Justiniani Augusti... 1,5,19: "Cum legitimae nuptiae factae sint patrem liberi sequntur; vul-

go quaesitus matrem sequitur". 
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bardziej kontrowersyjnych w literaturze romanistycznej"5, a prawne przeprowadze-
nie "rozgraniczenia miŕdzy matrimonium iustum (prawnym) a innymi zwi╣zkami 
by│o mo┐liwe jedynie na drodze indywidualnego badania ka┐dego poszczegˇlnego 
zwi╣zku"6. Rozgraniczenie miŕdzy ma│┐e˝stwem pe│noprawnym a innymi 
zwi╣zkami (np. konkubinat, adulterium, itp.) by│o w wypadku rozwodu konieczne 
jedynie ze wzglŕdu na ustalenie stanowiska prawnego dziecka urodzonego z tego 
zwi╣zku. Je┐eli odpowiada│ on wymogom prawa, tzn. mo┐na go by│o traktowaŠ 
jako matrimonium iustum, wˇwczas "dziecko pochodz╣ce z tego zwi╣zku naby-
wa│o wszelkie prerogatywy wynikaj╣ce z tego. Odpowiedč negatywna natomiast 
nadawa│a mu status dziecka pozama│┐e˝skiego ze wszystkimi ujemnymi konse-
kwencjami tego stanu rzeczy"7. Uznanie ma│┐e˝stwa za pe│noprawne wymaga│o 
miŕdzy innymi stwierdzenia trzech elementˇw: 1) conubium, instytucji z│╣czonej z 
obywatelstwem rzymskim, z czasem przyznawanej nieobywatelom bez jednoczesne-
go nadania im obywatelstwa; 2) wymaga˝ prawnych ("je┐eli stwierdzono brak jakie-
goť wymogu prawnego w zawartym zwi╣zku, niweczy│o to prawny charakter 
ma│┐e˝stwa mimo istnienia"8) i trwa│oťci affectio maritalis, czyli wsp│̌┐ycia 
ma│┐e˝skiego oraz 3) consensusu, tj. chŕci wspˇlnego ┐ycia w trwa│ym zwi╣zku 
ma│┐e˝skim (w│aťciwie to samo co affectio maritalis). Konsens w wypadku roz-
wodu stwierdzano przez analizŕ "obiektywnych stanˇw faktycznych, na podstawie 
ktˇrych mo┐na by│o wyrobiŠ sobie przekonanie o istnieniu tego konsensusu, jego 
braku lub ustaniu w okreťlonym momencie"9. Z uwagi na swobodn╣ ocenŕ dowodˇw 
w okresie prawa klasycznego ka┐dy z takich stanˇw faktycznych mˇg│ siŕ staŠ ťro-
dkiem dowodowym na istnienie affectio maritalis lub jego brak. "To zať, czy ktˇryť z 
tych ťrodkˇw uznany by│ za decyduj╣cy albo wystarczaj╣cy dla przeprowadzenia 
dowodu, zale┐a│o w tym okresie wy│╣cznie od sŕdziego, a nie od si│y dowodowej 
argumentacji"10. W czasie procesu sŕdzia mˇg│ dopuťciŠ ka┐dy dowˇd zdolny - jego 
zdaniem - ťwiadczyŠ o istnieniu lub nieistnieniu konsensusu. 

Na podstawie tych danych mo┐na wnioskowaŠ, ┐e udowodnienie 
pe│noprawnoťci ma│┐e˝stwa lub jego brak zale┐a│o w du┐ej mierze od sŕdziego. 
A poniewa┐ o rozpadzie zwi╣zku, w ktˇrym ┐y│a strona poga˝ska ze stron╣ 
chrzeťcija˝sk╣ decydowa│ sŕdzia poga˝ski (z 1 Kor 6,1-12 wiemy, ┐e spory miŕdzy 
chrzeťcijanami rozstrzyga│y trybuna│y poga˝skie), dlatego ťw. Pawe│ znaj╣c 
ogˇln╣ zasadŕ prawa rzymskiego, o ktˇrej by│a wy┐ej mowa, oraz procedury po-
ga˝skich s╣dˇw poleca chrzeťcija˝skiej stronie nie oddalaŠ od siebie poga˝skiego 
ma│┐onka, poniewa┐ nie tylko on bŕdzie oderwany "od boku" chrzeťcija˝stwa, ale 

                                                 
5. G. KULECZKA, Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozama│┐e˝skich, Archiwum filo-

logiczne, Wroc│aw 1969, 19. 
6. Tam┐e, 34. 
7. Tam┐e 20. 
8. Tam┐e 31. 
9. Tam┐e 31. 
10. Tam┐e 31. 
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tak┐e dzieci, na og│̌ bior╣c, pˇjd╣ ze stron╣ poga˝sk╣11 i zanurz╣ siŕ w po-
ga˝stwie, staj╣c siŕ w ten sposˇb "nieczystymi". 

Sprˇbujmy teraz przeanalizowaŠ stosunek ťw. Paw│a do ma│┐e˝stw miesza-
nych. Ot┐̌ na podstawie wiersza 15: "Lecz jeťliby strona niewierz╣ca chcia│a ode-
jťŠ, niech odejdzie" oraz w oparciu o inn╣ wypowiedč: "Je┐eli m╣┐ umrze, (┐ona) 
mo┐e poťlubiŠ kogo chce, byleby w Panu" (1 Kor 7,39) mo┐na wnioskowaŠ, ┐e 
ma│┐e˝stwo to, w│aťciwie poga˝skie, w obu wypadkach nie by│o uznane przez ťw. 
Paw│a. TrudnoťŠ pozostaje jednak nadal, gdy┐ dotykamy w tym miejscu 
nie│atwego dla moralistˇw problemu: jak pogodziŠ przywilej Paw│owy z prawem 
naturalnym12. 

Pozostaje jeszcze inne pytanie: jak uzgodniŠ wiersz 14 i 16? Dlaczego w wierszu 
16 ťw. Pawe│ nie mˇwi nic o dzieciach, a tylko o ma│┐onkach: "A sk╣d┐e zreszt╣ 
mo┐esz wiedzieŠ, ┐ono, ┐e zbawisz twego mŕ┐a? Albo czy jesteť pewien, mŕ┐u, 
┐e zbawisz twoj╣ ┐onŕ?" Z jakiego powodu nie s╣ tu uwzglŕdnione dzieci? Pr-
zyczynŕ tego - jak siŕ wydaje - stanowi fakt, i┐ tak dla Koryntian jak i dla Paw│a 
stopie˝ prawdopodobie˝stwa utraty dzieci w wypadku rozwodu ma│┐e˝stwa miesza-
nego by│ niemal taki sam jak i poga˝skiego ma│┐onka. Nie ma wiŕc potrzeby na-
wi╣zywaŠ do nich w tym wierszu, skoro jest jasne, ┐e dla chrzeťcija˝stwa s╣ utra-
cone, tzn. spotka ich taki sam los jak i ma│┐onka poga˝skiego. 

A jak uzgodniŠ same pojŕcia z w. 14 i 16: "uťwiŕci│ siŕ" - "┐e go zbawisz"? 
Je┐eli przyj╣Š za ťw. Tomaszem13, E.B. Allo14, G. Heinricim15, A. Robertsonem - 
A. Plummerem16, ┐e w wierszu 16 wyra┐ona jest myťl o rezygnacji ze zbawienia 
poga˝skiego ma│┐onka, wˇwczas wiersze 14 i 16 by│yby motywacj╣ przeciwstaw-
nych sobie rozwi╣za˝: zale┐nie od sytuacji: w. 14 - za trwaniem w ma│┐e˝stwie 
mieszanym; w. 16 - za zerwaniem takiego ma│┐e˝stwa. W w. 14 ťw. Pawe│ mˇwi: 
nie oddalaj go, poniewa┐ "uťwiŕci│ siŕ" (hegiastai), tzn. znalaz│ siŕ w sytuacji jaki-
ejť wyj╣tkowej bliskoťci wobec chrzeťcija˝stwa, w zasiŕgu promieniowania ťwiat│a 
ťwiŕtoťci; w w. 16 - niech odejdzie, poniewa┐ nie wiesz, czy go zbawisz. Je┐eliby 
teraz przyj╣Š za C.K. Barrettem taki sens s│owa "zbawienie", jaki jest przedstawio-
ny przez ťw. Paw│a w Rz 11,14 i 1 Kor 9,22, a tak┐e 1 P 3,1n, gdzie zbawiŠ znaczy 
"doprowadziŠ do ťwiadomego uczestnictwa w chrzeťcija˝skiej wierze i ┐yciu"17, to 

                                                 
11. Rˇwnie┐ E. Allo twierdzi, ┐e dzieci przesz│yby do poga˝stwa (w wypadku ma│┐e˝stwa miesza-

nego), ktˇre wˇwczas by│o wiŕkszoťci╣. Por. E.B. ALLO, Saint Paul, Première Epitre aux Corinthiens, 
Etudes Bibliques, Paris 19562, 167. 

12. Por. St. BISKUPSKI, Prawo ma│┐e˝skie Koťcio│a rzymsko- katolickiego, cz. II, Warszawa 
1971(2), 180nn. 

13.
 ÎW. TOMASZ, Super Epistolas S. Pauli Lectura, Romae 1958(3), 300. 

14. E.B. ALLO, Saint Paul: Première Epitre aux Corinthiens (Etudes Bibliques), Paris 1956(2), 166. 
15. G. HEINRICI, Der Erste Brief an die Korinther, Goettingen 1896, 223. 
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412                        KS. JˇZEF WAR-

ZESZAK  

wtedy treťŠ wiersza 14 i 16 mo┐na by uzgodniŠ w ten sposˇb: owszem, zarˇwno 
poga˝ski ma│┐onek jak i dziecko urodzone w ma│┐e˝stwie mieszanym znalaz│o 
siŕ na progu chrzeťcija˝stwa, w jakiejť wyj╣tkowej bliskoťci wobec niego, im siŕ 
nale┐y Chrzest (chrzeťcija˝stwo), ale sk╣d wiesz, ┐e ty go zdo│asz w nie wprow-
adziŠ, ┐e potrafisz doprowadziŠ go do wiary. 

Na zako˝czenie powstaje pytanie: co nam daje fakt odwo│ania siŕ ťw. Paw│a do 
prawa rzymskiego? Ot┐̌ ukazuje przede wszystkim kontekst - Sitz im Leben jego 
listu, a to stanowi wa┐n╣ zasadŕ egzegetyczn╣. Id╣c dalej zastanˇwmy siŕ: czy 
mˇg│ ťw. Pawe│ wykorzystaŠ tak konkretn╣ sytuacjŕ, jakim by│o ┐ycie ch-
rzeťcijan w pa˝stwie o prawodawstwie rzymskim i uczyniŠ zasadŕ generaln╣ po 
wsze czasy? Wydaje siŕ, ┐e tak, gdy┐ wielokrotnie w ci╣gu historii wartoťci 
chrzeťcija˝skie by│y deptane przez s╣dy poga˝skie, czy nieprzychylne 
chrzeťcija˝stwu i nieustannie trzeba by│o ich broniŠ. 

 

 

PROVA DI SPIEGAZIONE GIURIDICA DEL 1 COR 7,14.16Błąd! Nie 
zdefiniowano zakładki. 

(Riassunto) 

L'autore propone un'ipotesi d'interpretazione del passo 1 Cor 7,14.16 a riguardo 
della situazione dei bambini, in caso di divorzio. San Paolo si sarebbe ispirato al di-
ritto romano, applicato allora anche ai cristiani, cioè al principio di Celsus, codificato 
in Digesta Justiniani Augusti dove s'afferma che "in caso di matrimonio legale i 
bambini seguono il padre, mentre invece se essi sono procreati illegittimamente, se-
guono la madre". Poiché i tribunali che decidevano della sorte dei bambini nati da 
matrimoni misti erano pagani, i bambini sarebbero stati esposti al pericolo di essere 
allontanati dall'ambiente d'influsso cristiano. Perciò San Paolo consiglia la parte cri-
stiana a non divorziarsi dalla parte pagana, eccetto nel caso in cui questa voglia an-
darsene via. Questa ipotesi costituisce il Sitz in Leben di questa parenesi. 

 

 


