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Zgodzę się z Panem przynajmniej 
w jednym – przywołany tekst 
z Listu do Koryntian jest rzeczywi-
ście nakreśleniem ideału miłości 
małżeńskiej. Nie jestem zaś pewny 
co do tego, że proza życia mogłaby 
bardziej wesprzeć przyszłych mał-
żonków. Małżeństwo chrześcijań-
skie zawsze rozgrywało się pomię-
dzy jakimś kontekstem kulturowym 
(realnością życia) a ideałem. Takich 
ideałów można by zresztą w Piśmie 
Świętym znaleźć więcej. Przywołaj-
my chociażby wezwanie do święto-
ści na wzór Boga, który jest święty. 

Nie chodzi więc o sprostanie 
czemuś ponad ludzkie siły, nie cho-
dzi o ubóstwienie człowieka, ale 
o jego przebóstwienie. Ubóstwić to 
oczekiwać, że człowiek będzie jak 
Bóg. Tę pokusę przerobili już Adam 
i Ewa w raju. Ubóstwić to oczeki-
wać niemożliwego, bo człowiek ni-
gdy nie sprosta takiemu poziomo-
wi doskonałości. Dodajmy jednak 
od razu – nie sprosta o własnych 
siłach. Wtedy przywołany hymn 
o miłości cierpliwej, łaskawej, nie-
unoszącej  się pychą, wolnej od za-
zdrości byłby po prostu fikcją. 

Co więcej, łaska bazuje na natu-
rze, a więc na naturze skażonej skut-
kami grzechu pierworodnego. Na-
leży zatem czytać ten tekst inaczej: 
stworzenie człowieka mężczyzną 
i kobietą i wezwanie ich do wspólno-
ty życia zakłada, że człowiek nie jest 
zdolny odwzorować miłości Boga, 
ale może odczytać Jego zamysł. 
Najpierw to, że mężczyzna i ko- 
bieta są sobie równi, gdyż są stwo-
rzeni z tego samego zamysłu Boga. 
Są jednym ciałem, ale w kruchej jed-

ności, której zabezpieczeniem może 
być tylko sam Bóg. Dopiero wtedy 
zamysł Boga staje się konkretem. 
Wszystko, co człowiek otrzymuje 
w sakramencie, nie jest wyłącznym 
dziełem i decyzją człowieka. Bóg 
powierza człowiekowi najpierw 
dar poznania siebie, potem powie-
rza dar życia drugiego człowieka, 
w końcu powierza człowiekowi dar 
komunii osobowej małżonków, by 
w oparciu o nią powierzyć ludziom 
przekazywanie daru życia. Bez zro-
zumienia tego powierzenia się Boga 
w Jego zamyśle względem człowieka 
nic nie byłoby w życiu możliwe. Bez 
świadomości powierzenia mężczyź-
nie kobiety i kobiecie mężczyzny jed-
ność byłaby pustym ideałem. Bóg nie 
oczekuje też od człowieka, że będzie 
on źródłem i gwarantem miłości. 
Oczekuje wyłącznie bycia stróżem 
powierzonego przez Boga dobra. Na 
to stróżowanie powierzonej miłości 
małżeńskiej Bóg daje sakrament jako 
źródło siły. Wtedy hymn o miłoś- 
ci przestaje być wyłącznie ideałem,  
czymś niemożliwym. ■

Obserwując współczesne 
małżeństwa, a właściwie 

małżeństwa w kryzysie, zesta-
wienie ich sytuacji z hymnem 
o miłości św. Pawła brzmi 
trochę jak poezja czytana 
w prozie życia. Czy – zda-
niem księdza – nie powinno 
się wziąć poprawki na sytua-
cję faktyczną osób proszących 
o ślub kościelny?
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„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30   +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

 

Lucyna Słup

„N iech nasza droga będzie 
wspólna. Niech nasza mod-

litwa będzie pokorna. Niech nasza 
miłość będzie potężna. Niech nasza 
nadzieja będzie większa od wszyst-
kiego, co się tej nadziei może sprze-
ciwiać…”. Gdyby każde małżeń-
stwo wzięło sobie do serca te słowa 
św. Jana Pawła II wypowiedzia-
ne do wiernych w Częstochowie  
w 1983 r. z pewnością mniej byłoby 
małżeńskich nieporozumień, kłót-
ni i rozstań…  
Życie w małżeństwie stawia przed 
nami spore wymagania. Nie jest 
łatwo zdecydować się na miłość  
i kochać drugiego człowieka „mimo 
wszystko”. Jeżeli jednak buduje-
my małżeństwo w oparciu o łaskę 
Bożą – wszystko staje się łatwiejsze. 
Dopiero wtedy możemy przyjąć  
i pokochać siebie, ale także nasze-
go współmałżonka – z jego wadami  
i zaletami. Prośmy więc Pana o dar  

 
 
 
miłości, a wtedy wiele rzeczy w na-
szym małżeństwie stanie się prost-
szych…

Do modlitwy i refleksji

Boży plan
Dlatego opuści człowiek ojca i mat-
kę i złączy się ze swoją żoną, i będą 
oboje jednym ciałem (Mt 19,5).
Jak postrzegam Boży plan dla na-
szego małżeństwa? Czy jestem 
świadomy/świadoma, że to dzięki 
Panu Bogu się spotkaliśmy i On 
chce być obecny w naszym małżeń-
stwie? Jak często zapraszamy Go, 
by był między nami? 
Poproszę Pana, bym mógł/mogła się 
prawdziwie spotkać z moją żoną/
moim mężem, a przez to z Nim sa-
mym. Będę starał przynajmniej raz 
w tygodniu porozmawiać ze współ-
małżonkiem o jego uczuciach.

Wzajemne wybaczenie
Gniewajcie się, a nie grzeszcie: 
Niech nad waszym gniewem nie 
zachodzi słońce! (Ef 4,26).
Jak zachowuję się, gdy się pokłóci-
my? Wybucham złością? Zamykam 
się w sobie? Izoluję się? Co chciał-
bym/chciałabym przebaczyć mojej 
żonie/mojemu mężowi? A o prze-
baczenie czego chciałbym/chciała-
bym ją/jego prosić?

Dar małżeńskiej miłości

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, 
Miłość nie zazdrości, nie szuka pokla-
sku, nie unosi się pychą (1 Kor 13,4).
Jakie wydarzenie przeżyte ostatnio 
pokazuje mi mój brak miłości do 
żony/męża? W czym ten brak mi-
łości się przejawił? 
Poproszę Pana, by obdarzył mnie 
i mojego współmałżonka miłością 
i abyśmy wspólnie budowali na 
Jego miłości. Postaram się wykony-
wać proste gesty życzliwości wobec 
niego: tam, gdzie to możliwe, będę 
wyręczał go w pracach domowych, 
pomagał mu w uciążliwych obo-
wiązkach, wspierał w tym, co dla 
niego trudne.

Wspólna droga 
do Boga
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Sakrament odkrywaniem zamysłu Boga
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