
Házasság, válás, újraházasodás 

 

Jézus tanítása: Igegyőjtemény 
 

Jézus az evangéliumokban nyilvánvalóvá tette mi Isten álláspontja a házasságról, a 
válásról és az újraházasodásról. Az errıl szóló igék pontosabb jelentéséhez jutunk, ha 
az eredeti görög szavak pontos jelentéséhez ragaszkodunk. Ez fıleg a paráznaság és 
házasságtörés szavak jelentésének pontosításánál és helyén való használatánál jut 
kifejezésre. 
 

Eredeti görög szavak és azok jelentése: 

 
Porneia: paráznaság, házasságtörés, fajtalanság, prostitúció 

 

Apolüo: elbocsát, elenged, felszabadít 

 

Khóridzó: szétválaszt, elkülönít 

 

Aposztaszion: elhagyás, válás 

 

Anthróposz: ember, valaki, férfi, férj 

 

Anér: férfi, férj 

 

Güné: nı, asszony, feleség, menyasszony 

 
Gameó: házasságot köt, feleségül vesz, férjhez megy 

 
Moikhaó: házasságtörı 

 
Az eredeti görög szavakkal kiegészített igeidézetek a Károli Bibliából: 
  
Máté 5:32   
 
„Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja (apolüo) feleségét (güné), paráznaság 
(porneia) okán kívül, paráznává (moikhaó) teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt 
(apolüo) vesz el (gameó), paráználkodik (moikhaó).”  
 
Máté 19:3-12   
 
„És hozzá mennek a farizeusok, kísértve ıt és mondván: Szabad-e az embernek 
(antróposz) az ı feleségét (güné) akármi miatt elbocsátani (apolüo)? İ pedig felelvén, 
monda: Nem olvastátok, hogy a teremtı kezdettıl fogva férfiúvá és asszonnyá 
teremtette ıket, és ezt mondja: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és 
ragaszkodik feleségéhez (güné), és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem 
kettı, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember (anthróposz) el ne 
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válassza (khóridzó). Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy váló 
(aposztaszion) levelet kell adni, és úgy bocsátani el (apolüó) az asszonyt? Monda 
nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, hogy feleségeiteket 
(güné) elbocsássátok (apolüó); de kezdettıl fogva nem így volt. Mondom pedig 
néktek, hogy aki elbocsátja (apolüó) feleségét (güné), kivéve paráznaság (porneia) 
miatt, és mást vesz el (gameó), házasságtörı (moikhaó); és aki elbocsátottat (apolüó) 
vesz el (gameó), az is házasságtörı (moikhaó). Mondának néki tanítványai: Ha így van 
a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni (gameó). İ pedig monda nékik: 
Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, 
akik anyjuk méhébıl születtek így; és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki; 
és vannak heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki 
beveheti, vegye be.”  
 
Márk 10:2-12 
 
„És a farizeusok hozzámenvén megkérdezik tıle, ha szabad-e férjnek (anér) feleségét 
(güné) elbocsátani (apolüó), kísértvén ıt. İ pedig felelvén, monda nékik: Mit 
parancsolt néktek Mózes? İk pedig mondának: Mózes megengedte, hogy váló 
(aposztaszion) levelet írjunk, és elváljunk (apolüó). És Jézus felelvén, monda nékik: A 
ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot; De a teremtés kezdete óta 
férfiúvá és asszonnyá teremti ıket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ı atyját 
és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez (güné), és lesznek ketten egy testté! Azért 
többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Isten egybe szerkesztett, ember 
(anthropósz) el ne válassza (khóridzó). És odahaza az ı tanítványai ismét megkérdezik 
ıt e dolog felıl. İ pedig monda nékik: Aki elbocsátja (apolüo) feleségét (güné) és 
mást vesz el (gameo), házasságtörést (moikhaó) követ el az ellen. Ha pedig a feleség 
(güné) hagyja el (apolüo) a férjét (anér) és mással kel egybe (gameo), házasságtörést 
(moikhaó) követ el.”           
 
Luk 16:18   
 
 „Valaki elbocsátja (apolüó) feleségét (güné), és mást vesz el (gameó), paráználkodik 
(moikheuó) és valaki férjétıl (anér) elbocsátott asszonyt (apolüó) vesz feleségül 
(gameó), paráználkodik (moikheuó).”      
 

 

Az eredeti görög szavak jelentésének beillesztésével az igék a következık: 

 
Máté 5:32   
 
„Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét paráznaság, házasságtörés, 
fajtalanság, prostitúció okán kívül, házasságtörıvé teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt 
vesz el, az házasságtörést követ el.”  
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Máté 19:3-12   
 
„És hozzá mennek a farizeusok, kísértve ıt és mondván: Szabad-e egy férjnek akármi 
miatt elbocsátani az ı feleségét? İ pedig felelvén, monda: Nem olvastátok, hogy a 
teremtı kezdettıl fogva férfiúvá és asszonnyá teremtette ıket, és ezt mondja: Annak 
okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten 
egy testté. Úgy hogy többé nem kettı, hanem egy test. Amit azért az Isten 
egybeszerkesztett, emberek (beleértve a házasfeleket is) ne válasszák szét. Mondának 
néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy váló levelet kell adni, és úgy bocsátani el az 
asszonyt? Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, 
hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettıl fogva nem így volt. Mondom pedig 
néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, kivéve paráznaság, házasságtörés, fajtalanság, 
prostitúció miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el; és aki elbocsátott asszonyt 
vesz el, az is házasságtörést követ el. Mondának néki tanítványai: Ha így van a férfi 
dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni. İ pedig monda nékik: Nem mindenki 
veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Mert vannak heréltek, akik anyjuk 
méhébıl születtek így; és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki; és vannak 
heréltek, akik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. Aki beveheti, 
vegye be.”  
 
Márk 10:2-12 
 
„És a farizeusok hozzámenvén megkérdezik tıle, ha szabad-e férjnek feleségét 
elbocsátani, kísértvén ıt. İ pedig felelvén, monda nékik: Mit parancsolt néktek 
Mózes? İk pedig mondának: Mózes megengedte, hogy váló levelet írjunk, és 
elváljunk. És Jézus felelvén, monda nékik: A ti szívetek keménysége miatt írta néktek 
ezt a parancsolatot; De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremti ıket az 
Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ı atyját és anyját; és ragaszkodik a 
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annak 
okáért, amit az Isten egybe szerkesztett, azt emberek (beleértve a házasfeleket is) ne 
válasszák szét. És odahaza az ı tanítványai ismét megkérdezik ıt e dolog felıl. İ 
pedig monda nékik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az 
ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ 
el.”           
 
Luk 16:18   
 
 „Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el és valaki férjétıl 
elbocsátott asszonyt vesz el, házasságtörést követ el.”  
 
 
A görög szavakkal kiegészített igegyőjteményt összeállította: Abonyi Sándor 
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