Dziewictwo Maryi
Przedmowa
Zadaniem artykułu jest sprawdzenie, czy wg Biblii Maryja — matka Jezusa nigdy nie uprawiała seksu czy jedynie nie robiła tego do momentu urodzenia Jezusa, a potem miała dzieci z Józefem.

Wstęp
Wiele odłamów chrześcijaństwa zarzuca katolikom, że wierzą w przekaz ustny zwany Tradycją, mówiący o tym, że Maryja — matka Jezusa nie uprawiała
seksu (była dziewicą) aż do swej śmierci. Twierdzą, że Biblia mówi coś innego, a mianowicie, że Maryja nie robiła tego, ale tylko do momentu urodzenia Jezusa. Wg nich, po Jego urodzeniu, miała liczne potomstwo z Józefem. Sprawdźmy czy to prawda i przeanalizujmy Biblię.

Czystość duchowa Maryi przed urodzeniem Jezusa
Rozstrzyganie dokąd trwało dziewictwo Maryi, zacznijmy od słów jakie Maryja wypowiedziała do anioła Gabriela, który chwilę wcześniej Jej obwieścił, że
urodzi dziecko, które zostanie nazwane Synem Boga:
„Maria zaś rzekła do anioła: „Jakże to się stanie, skoro nie współżyję z mężczyzną?” [Łk 1, 34]
Na podstawie tych słów widzimy, że bezsprzecznie do tego momentu, Maryja z nikim seksu nie uprawiała. Co jednak z okresem między tym objawieniem
anioła Gabriela, a urodzeniem Jezusa? To wyjaśnia inny fragment:
[Józef] „nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.” [Mt 1, 25]
I tu się zaczyna pewien niuans, który prawi katolikom wiele zarzutów na temat Jej dalszego dziewictwa (nie uprawiania seksu). Chodzi o słowo „aż” użyte
w powyższym cytacie, które występuje również w Biblii Brzeskiej z 1563 r., Biblii Gdańskiej z 1632 r. i Nowej Biblii Gdańskiej z 2011 r. lub o jego odpowiednik „dopóki” występujący w przekładzie dosłownym z 2002 r., w Biblii Warszawskiej z 1975 r., Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej i przekładzie Nowego
Świata z 1997 r. Wg wielu pozakatolickich odłamów chrześcijańskich, słowo to oznacza, że Maryja była dziewicą tylko do dnia urodzenia Jezusa, a potem
miała dzieci z Józefem. Czy oby na pewno? Przypuśćmy, że mówię do mojej koleżanki:
„Nie uprawiałaś seksu dopóki nie skończyłaś 8-mego roku życia.”
Czy z tego wynika, że ta moja koleżanka zaczęła uprawiać seks w 9-tym roku życia lub kiedykolwiek później? Nie. Oznajmia tylko tyle, że żyła bez seksu do
skończenia 8-mego roku życia i milczy na temat uprawiania przez nią seksu w dalszym okresie jej życia. Tak samo jest z cytatem [Mt 1, 25]. Milczy on na
temat dziewictwa Maryi po urodzeniu Jezusa.
Jeśli komuś ten powyższy przykład nie wydaje się dobry lub zrozumiały, to posłużę się innym. Przypuśćmy, że wypowiadam zdanie:
„Tomek obejrzał film aż do połowy.”
Czy z tego wynika, że Tomek nie obejrzał drugiej połowy tego filmu? Wiele odłamów chrześcijaństwa stwierdzi, że taka konstrukcja zdania z użyciem słów
„aż do” jest potwierdzeniem tego, że druga połowa tego filmu nie została obejrzana. Pytanie tylko, czy mają oni rację, czy może coś przeoczyli? By rozwiać
wątpliwości kto ma rację, spójrzmy na przykładowy opis okoliczności w jakich to zdanie zostało wypowiedziane:
„Tomek obejrzał film aż do połowy, bo był tak nużący, że dalej nie dał rady. Dzień później wznowił jednak jego oglądanie od miejsca w którym skończył,
bo zależało mu na tym.”
Teraz widzimy dokładnie, że ten film do końca jednak został obejrzany. Samo zdanie które mieliśmy na początku: „Tomek obejrzał film aż do połowy.” nie
dostarcza wystarczająco dużo informacji do tego, by móc jednoznacznie ocenić, czy w przyszłości Tomek na pewno dokończył oglądanie tego filmu czy nie.
Podałem przykład, że Tomek dokończył jego oglądanie, ale równie dobrze mógłbym podać przykład, że tego nie zrobił.
Zwróćmy też uwagę, że gdyby słowa „aż do” wyznaczały moment końcowy, to można by rzec, że Paweł Apostoł ze spokojnym sumieniem służył Bogu nie
do końca swego życia, a jedynie do momentu stanięcia przed Sanhedrynem:
„Paweł zaś, spojrzawszy śmiało na Sanhedryn, przemówił: Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem.” [Dz 23, 1]
Z dziewictwem Maryi jest podobnie. Użycie w [Mt 1, 25] słowa „aż” nie rozstrzyga ani o braku dziewictwa Maryi do śmierci, ani o trwaniu w tym dziewictwie do śmierci. Na podstawie samej Biblii, nie można tego jednoznacznie ocenić.

Bracia i siostry Jezusa
Niezależnie od tego czy ktoś jest zwolennikiem teorii, że Maryja nawet po urodzeniu Jezusa zachowała swe dziewictwo, czy nie, zapewne wie, że Biblia
używa określeń wskazujących na to, że Jezus tu na Ziemi miał braci i siostry, czyli rodzeństwo, a co za tym idzie, że Maryja oprócz Jezusa urodziła więcej
dzieci (4-ch synów i minimum 2 córki), ale tym razem już z Józefem — swym oblubieńcem. Przyjrzyjmy się dokładnie tym fragmentom:
„Czyż nie jest to syn cieśli? Czy jego matka nie nazywa się Maria, a jego bracia: Jakub i Józef, i Szymon, i Judas? A jego siostry, czy nie są wszystkie u nas?
Skąd więc u niego to wszystko?” [Mt 13, 55-56; Biblia Poznańska, wersja katolicka nowsza niż wyd. I Biblii Tysiąclecia]
„Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.” [Mk 6, 3]
„Czy nie wolno nam zabrać ze sobą siostry, kobiety, podobnie jak czynią to pozostali apostołowie oraz bracia Pana i Kefas?” [1 Kor 9, 5; Biblia Poznańska]
„Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.” [J 2, 12]
„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.” [Dz 1, 14]
„Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą»” [Mt 12, 46]
„Rzekli więc Jego bracia do Niego: «Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. (…) nawet Jego bracia nie wierzyli
w Niego.” [J 7, 3-5]
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Pytanie teraz jest tylko takie, czy oby na pewno to byli Jego bracia i siostry? Jezus mówił bowiem:
„A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata.” [J 8, 23]
Wyraźnie widać, że Jezus wprost powiedział, że nie jest z tego świata, czyli, że przebywa w ciele człowieka tylko tymczasowo. Do tych ludzi co sądzili, że On
ma tu na Ziemi braci i siostry powiedział:
„(…) «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».” [Łk 8, 21]
Zatem wprost z powyższych słów Jezusa widać, że wspominani wcześniej bracia i siostry nie byli Jego ziemskim rodzeństwem, bo On nie był z tego świata.
Zatem kim oni byli? Czy mogli być biologicznymi dziećmi Maryi i Józefa? Okazuje się, że w na to pytanie Biblia nic wprost nie mówi. Jest jednak fragment
który pozwala przypuszczać, że byli to Jego uczniowie, którym On powiedział słowa „Oto matka Twoja”, a Maryi: „oto syn Twój”. Skąd takie przypuszczenie? Ano stąd, że do jednego ze swych uczniów powiedział:
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia:
«Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.” [J 19, 26-27]
Na podstawie ksiąg Biblii które uznano za natchnione, nie da się wprost wykazać, że byli to Jej biologiczni synowie oraz biologiczne córki, jak twierdzi wiele
odłamów chrześcijańskich nastawionych mocno przeciw wierze katolików, ale też nie da się wykazać, że tak nie było. Kwestia więc dziewictwa Maryi aż do
śmierci oraz braku tegoż dziewictwa aż do śmierci, pozostaje tylko kwestią wiary. Zacytuję przy okazji słowa:
„I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów.” [J 20, 30]
które wyraźnie mówią, że Ewangelia wg św. Jana wszystkich wydarzeń z życia Jezusa nie opisuje. Nie widzę problemów, by te słowa rozszerzyć na całą Biblię. Można więc przypuszczać, że gdyby było opisane wszystko, to jednoznacznie byśmy wiedzieli, czy Maryja była dziewicą do śmierci, czy nie, a tak musimy się zdać tylko na własną intuicję, a ona jest różna w różnych wyznaniach.

Tradycja katolicka o dziewictwie Maryi
Katolicy oprócz na Biblii opierają się także na tzw. Tradycji, czyli na ustnych przekazach z pokolenia na pokolenie. Traktują Słowo Boga zawsze poważnie
niezależnie od tego czy zostało ono przekazane ustnie w postaci Tradycji, czy na piśmie w postaci Biblii. Jest to uzasadnione słowami Jezusa, który podczas
kuszenia na pustyni, odparł szatanowi na jeden z zarzutów nie własnymi słowami, lecz cytatem z ustnej tradycji żydowskiej:
„Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.” [Łk 4, 12]
Zatem powoływanie się na ustne przekazy jest również zasadne i nie można tego negować, skoro i Jezus takiego postępowania nie negował.
W katolicyzmie, Tradycja jest stawiana na równi z Biblią. Mimo to, wiele pozakatolickich odłamów chrześcijaństwa, zarzuca katolikom, że wierzą jej bardziej
niż Biblii. Jednym z takich zarzutów jest tu omawiane dziewictwo Maryi aż do Jej śmierci.
Z punktu widzenia katolickiego sprawa dziewictwa Maryi wygląda tak, że skoro od pierwszych wieków chrześcijaństwa ustnie przekazywano sobie, że Maryja pozostała dziewicą na zawsze, to przez wiarę należy w to wierzyć — uznawać za prawdę. W podobny sposób od ateistów wymaga by uwierzyli w istnienie Boga pomimo braku naukowych dowodów na to.
Z perspektywy pozakatolickich odłamów chrześcijaństwa niektóre elementy Tradycji katolickiej są sprzeczne z Biblią, a przykładem jest właśnie ów dziewictwo Maryi na zawsze. Wg tych odłamów, Maryja po urodzeniu Jezusa, urodziła Józefowi jeszcze 4-ch synów i minimum 2 córki. Jak wykazałem wcześniej
w tym artykule nie ma w Biblii podstaw do jednoznacznego stwierdzenia tego. Nie można więc na tej podstawie prawić katolikom, że ich Tradycja zawiera
nauki sprzeczne z Biblią. Poglądu katolików nie da się obalić na podstawie samej Biblii.

Tłumaczenie oryginałów Biblii
Niektórzy katolicy chcąc dowieść swej racji, że opisywani w Biblii „bracia Jego” próbują używać argumentu, że tłumaczenie oryginałów Biblii nie zostało
zrobione dokładnie. Głoszą oni, że zamiast określenia „bracia Jego” powinno być „kuzyni Jego”. Najstarsze przekłady do jakich udało mi się dotrzeć, tj. Biblia Brzeska z 1563 r. oraz Biblia Gdańska z 1632 r. używają słowa „bracia”. Inne, młodsze przekłady, do których dotarłem, również takiego tłumaczenia
używają. Poza tym kwestia „kuzynów” nie likwiduje problemu z określeniem „siostry Jego”. Nie widzę wiec podstaw, by zarzucać nieprawidłowości tłumaczenia Biblii, komukolwiek kto się tego podjął. Pozostaje więc mieć na uwadze tylko to, że mogli to być Jego uczniowie którym powiedział „Oto matka Twoja”, co nie zostało zapisane księgach uznanych za natchnione.
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