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ZAMYSŁ BOŻY WZGLĘDEM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

Małżeństwo — komunią między Bogiem i ludźmi
12. Komunia miłości pomiędzy Bogiem i ludźmi, stanowiąca zasadniczą. treść Objawienia
i doświadczenia wiary Izraela, znajduje swój wymowny wyraz w przymierzu
oblubieńczym zawartym pomiędzy mężczyzną i kobietą.
Stąd też główny przekaz Objawienia: „Bóg miłuje swój lud”, zostaje wypowiedziany
również żywymi i konkretnymi słowami, poprzez które mężczyzna i kobieta wyrażają
swoją miłość małżeńską. Więź ich miłości staje się obrazem i znakiem Przymierza
łączącego Boga z Jego ludem24. I ten sam grzech, który może zranić przymierze
małżeńskie, staje się obrazem niewierności ludu wobec swego Boga; bałwochwalstwo jest
prostytucją25, niewierność jest cudzołóstwem, nieposłuszeństwo wobec prawa jest
odrzuceniem miłości oblubieńczej Pana. Jednakże niewiemość Izraela nie niszczy
odwiecznej wierności Pana, a zatem miłość Boża zawsze wierna staje się wzorem więzów
wiernej miłości, jakie powinny łączyć małżonków26.
Jezus Chrystus, Oblubieniec Kościoła a sakrament małżeństwa
13. ….
Tertulian, w jednym ze swych pism o zasłużonej sławie, dobrze wyraził wielkość i piękno
życia małżeńskiego w Chrystusie: „Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa,
które wiąże Kościół, ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje,
aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza? ... Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych
w jednej nadziei, jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są braćmi i oboje
wspólnie służą; nie ma pomiędzy nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem,
są prawdziwie dwoje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch”29.
Przyjmując i rozważając wiernie Słowo Boże, Kościół uroczyście nauczał i naucza, że
małżeństwo między ochrzczonymi jest jednym z siedmiu sakramentów Nowego
Przymierza30.
Poprzez Chrzest bowiem mężczyzna i kobieta zostają definitywnie włączeni w Nowe i
Wieczne Przymierze, w Przymierze oblubieńcze Chrystusa z Kościołem. Właśnie z racji
tego niezniszczalnego włączenia, ta głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej

ustanowiona przez Stwórcę31, doznaje wywyższenia i włączenia w miłość oblubieńczą
Chrystusa, zostaje wsparta i wzbogacona Jego mocą zbawczą.
Na mocy sakramentalnego charakteru małżeństwa, wzajemny związek małżonków staje
się tym bardziej nierozerwalny. Poprzez sakramentalny znak, ich wzajemna przynależność
jest rzeczywistym obrazem samego stosunku Chrystusa do Kościoła.
Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na
Krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami
stali się poprzez sakrament. Małżeństwo, podobnie jak każdy sakrament, jest pamiątką,
uobecnieniem i proroctwem tego zbawczego dzieła: „Jako pamiątka, sakrament daje im
łaskę i zadanie upamiętniania wielkich dzieł Bożych i świadczenia o nich wobec swych
dzieci; jako uobecnienie, daje im łaskę i zadanie wprowadzania w życie, wzajemnie wobec
siebie i wobec dzieci, wymogów miłości, która przebacza i darzy odkupieniem; jako
proroctwo, daje im łaskę i zadanie życia i świadczenia o nadziei przyszłego spotkania z
Chrystusem”32.
Podobnie jak każdy z siedmiu sakramentów, również małżeństwo we właściwy sobie
sposób jest rzeczywistym znakiem dzieła zbawienia. „Zaślubieni, jako małżonkowie,
uczestniczą w nim we dwoje, jako para, do tego stopnia, że pierwszym i bezpośrednim
skutkiem małżeństwa (res et sacramentum) nie jest sama łaska nadprzyrodzona, ale
chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ
przedstawia tajemnicę Wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza. Szczególna jest
także treść uczestnictwa w życiu Chrystusa; miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość,
w którą wchodzą wszystkie elementy osoby — impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i
przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która
nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna
dusza. Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu
i otwiera się ku płodności (por. Humanae vitae, 9). Jednym słowem chodzi o normalne
cechy charakterystyczne każdej naturalnej miłości małżeńskiej, ale w nowym znaczeniu,
gdyż sakrament nie tylko je oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem
wartości prawdziwie chrześcijańskich”33.
Dzieci, najcenniejszy dar małżeństwa
14. Wedle zamysłu Bożego, małżeństwo jest podstawą szerszej wspólnoty rodzinnej,
ponieważ sama instytucja małżeństwa i miłość małżeńska są skierowane ku rodzeniu i
wychowaniu potomstwa, w którym znajdują swoje uwieńczenie34.
W swej najgłębszej rzeczywistości miłość jest istotowo darem, a miłość małżeńska,
prowadząc małżonków do wzajemnego „poznania”, które czyni z nich „jedno ciało”35, nie
wyczerpuje się wśród nich dwojga, gdyż uzdalnia ich do największego oddania, dzięki
któremu stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie Judzkiej.
W ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, wydają z siebie nową rzeczywistośćdziecko, żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej oraz żywą i
nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa.

Stawszy się rodzicami, małżonkowie otrzymują od Boga dar nowej odpowiedzialności. Ich
miłość rodzicielska ma się stać dla dzieci widzialnym znakiem tej samej miłości Boga, „od
której bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”36.
Nie należy jednakże zapominać, że także wówczas, kiedy zrodzenie potomstwa nie jest
możliwe, życie małżeńskie nie traci z tego powodu swojej wartości. Niepłodność fizyczna
może bowiem dostarczyć małżonkom sposobności do innej, ważnej służby na rzecz życia
osoby ludzkiej, jak na przykład adopcja, różne formy pracy wychowawczej, niesienie
pomocy innym rodzinom czy dzieciom ubogim lub upośledzonym.
Rodzina — komunią osób
15. W małżeństwie i w rodzinie wytwarza się cały zespół międzyosobowych odniesień:
oblubieńczość, ojcostwo-macierzyństwo, synostwo, braterstwo, poprzez które każda osoba
wchodzi do „rodziny ludzkiej” i do „rodziny Bożej”, którą jest Kościół.
Małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół. W rodzinie bowiem osoba ludzka nie
tylko rodzi się i stopniowo, poprzez wychowanie, wprowadzana jest we wspólnotę ludzką,
ale także poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie w wierze wprowadzana jest w
rodzinę Bożą, jaką jest Kościół.
Rodzina ludzka, rozdarta przez grzech, została na nowo zjednoczona zbawczą mocą
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa37. Małżeństwo chrześcijańskie, uczestnicząc w
zbawczych skutkach tej tajemnicy, stanowi naturalne środowisko, w którym dokonuje się
włączenie osoby ludzkiej do wielkiej rodziny Kościoła.
Przykazanie skierowane na początku do mężczyzny i kobiety, aby rośli i rozmnażali się,
osiąga w ten sposób swoją całkowitą prawdę i pełne urzeczywistnienie.
Tak więc Kościół znajduje w rodzinie, zrodzonej z sakramentu, swoją kolebkę i miejsce, w
którym wchodzi w pokolenia ludzkie, a one w Kościół.

