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ks. prof. Waldemar Chrostowski

W samym centrum Bożego pla-
nu stworzenia oraz zbawienia 

człowieka i świata znajduje się rodzi-
na. Stary i Nowy Testament kładzie 
ogromny nacisk na jej rolę i znacze-
nie jako najmniejszej i najważniejszej 
komórki życia społecznego. Zarazem 
właśnie rodzina stanowi najważniej-
szy krąg ufnego wyznawania Boga 
i oddawania należnej Mu czci, a tym 
samym jest drogą pomocną w osiąg-
nięciu zbawienia.

Rodzina w Bożym planie 
stworzenia

Dwa opowiadania o stworzeniu 
świata, zawarte na początku Księgi 
Rodzaju, ukazują rodzinę jako rze-
czywistość zamierzoną i potwier-
dzoną przez Boga. Nawiązując do 
zaistnienia człowieka w szóstym 
dniu stworzenia, Kościół przypo-
mina, że Bóg „mężczyzną i kobietą 
stworzył ich” (Rdz 1,27). Cielesność 
i płciowość są związane z błogo-
sławieństwem płodności: „Bądź-
cie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 
1,22). Błogosławieństwo skierowane 
do pierwszych ludzi zapowiada ich 
wzajemną współpracę w akcie pro-
kreacji polegającej na wydawaniu 
na świat dzieci. Spoiwem następują-
cych po sobie pokoleń jest rodzina, 
stanowiąca naturalne i najbezpiecz-
niejsze środowisko, w którym lu-
dzie się rodzą, wzrastają, dojrzewają 
i godnie przeżywają swoje życie.

W drugim biblijnym opowia-
daniu, gdy mężczyzna został stwo-
rzony oraz hojnie obdarowany 
i umieszczony w ogrodzie Eden, 
Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby 
mężczyzna był sam” (2,18). „Le-
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karstwem” na pokonanie jego sa-
motności było stworzenie kobiety. 
Kiedy została powołana do życia, 
mężczyzna radośnie wyznał, że 
otrzymał „pomoc”, której bardzo 
potrzebuje. Ta potrzeba i wzajemne 
więzi zostały podkreślone w apro-
bacie dla instytucji małżeństwa: 
„Dlatego mężczyzna opuszcza swe-
go ojca i swoją matkę, a łączy się 
ze swoją żoną i stają się jednym 
ciałem” (2,24). Niezwykle intymne 
„złączenie” jest miejscem poczęcia 
nowego życia, a więc wzrostu rodzi-
ny – tak w sensie ilościowym, przez 
powiększenie liczby jej członków, 
jak i w sensie jakościowym, przez 
dalsze wzmocnienie już istnieją-
cych więzi i wychowywanie dzieci.

Do rodziny w ścisłym tego sło-
wa znaczeniu należy ojciec i matka, 
czyli rodzice, oraz ich dzieci, wnu-
ki i prawnuki, a także dziadkowie 
i babcie. Głową rodziny jest ojciec, 
dlatego w Biblii mówi się o „domu 
ojca”, bądź „domu ojcowskim”, co 
odróżnia rodzinę od rodu, szczepu, 

plemienia czy narodu. Ojciec jest 
przedstawicielem rodziny na ze-
wnątrz, natomiast rola kobiety jako 
żony i matki polega na wewnętrz-
nej integracji wszystkich osób two-
rzących rodzinę. Żona i matka jest 
„sercem”, które podtrzymuje  ży-
wotność i trwałość rodziny. 

Na straży rodziny i życia rodzin-
nego stoi czwarte przykazanie Boże: 
„Czcij ojca swego i matkę swoją”. 
Jego uzasadnienie w Księdze Wyj-
ścia (20,12)  brzmi: „aby przedłuży-
ły się twoje dni na ziemi, którą Pan, 
Bóg twój, daje tobie”, a Księga Po-
wtórzonego Prawa (5,16) dodaje: 
„i aby ci się dobrze wiodło na zie-
mi, którą Pan, Bóg twój, daje tobie”. 
Nie wskazuje się żadnych warun-
ków ani wyjątków, nie ogranicza 
się też tego przykazania jedynie do 
tych rodziców, którzy są dobrzy. Za 
poleceniem czci wobec ojca i matki 
oraz obroną integralności rodziny 
jest autorytet Boga. Dlatego przede 
wszystkim w rodzinie urzeczywist-
nia się naśladowanie Boga w Jego 
dobroci i miłosierdziu. 

Rodzina w Bożym planie 
zbawienia

Jezus Chrystus przyszedł na 
świat w rodzinie. Święta Rodzina 
z Nazaretu – Józef, Maryja i Jezus – 
z jednej strony wpisuje się w długi 
ciąg rodzin starotestamentowych, 
a z drugiej różni się od nich zasad-
niczo, bo ojcostwo Józefa i macie-
rzyństwo Maryi nie pozwalają się 
zredukować do ram Starego Testa-
mentu ani porządku naturalnego. 
„Maryja – napisał Benedykt XVI – 
stanowi nowy początek. Jej Dziecko 
nie pochodzi od mężczyzny, lecz 
jest nowym stworzeniem, poczę-
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ło się za sprawą Ducha Świętego”. 
Wzgląd na tajemnicę dziewiczego 
poczęcia i na to, że Jezus przyszedł 
na świat i wychował się w rodzinie, 
sprawiają, że ma ona absolutnie 
uprzywilejowane miejsce w historii 
zbawienia. 

Współtworząc Kościół apostol-
ski, rodziny wyznawców Jezusa 
Chrystusa od początku różniły się 
od rodzin pogańskich. W listach 
św. Pawła zachowały się stale ak-
tualne wskazania przeznaczone dla 
chrześcijańskich rodziców i dzie-
ci. W Liście do Efezjan (5,21-6,4) 
Apostoł wymienia istotne zasady 

życia domowego, traktując je jako 
wielki wzór dla mężów i żon oraz 
klucz do prawidłowego ustawienia 
relacji między rodzicami a dziećmi. 
Wprowadzają je słowa: „Bądźcie 
sobie wzajemnie poddani w bojaź-
ni Chrystusowej”. Chrześcijańska 
moralność małżeńska i rodzinna 
ma więc podłoże i ukierunkowa-
nie chrystologiczne, ponieważ od-
zwierciedla relację między Chry-
stusem a Kościołem. Podobne 
wskazania, skierowane do małżon-
ków – mężów i żon – oraz dzieci 
i innych domowników, znalazły się 
w Liście do Kolosan (3,18-25). 

Chrześcijańska wizja i prakty-
ka życia małżeńskiego i rodzin-
nego przyczyniła się wydatnie do 
wzrostu Kościoła. Rodzina stała 
się miejscem wspólnej modlitwy 
i codziennej służby Bożej, której 
rytm jest regulowany przez coty-
godniową niedzielę oraz dorocz-
ne uroczystości i święta liturgicz-
ne. Najstarsze biblijne wzmianki 
o świętowaniu niedzieli, odróżnia-
jącej chrześcijan od wyznawców 
judaizmu, którzy pozostali przy 
szabacie, świadczą, że odbywało 
się ono w domach, czyli w kontek-
ście rodzinnym. Gromadząc się na 
„łamanie chleba”, wybierano  domy 
zamieszkiwane przez gorliwych 
wyznawców Chrystusa. W ten spo-
sób Kościół coraz bardziej stawał 
się „rodziną rodzin”, co skutkowa-
ło postrzeganiem całej wspólnoty 
wierzących jako rodziny. Wyjaś-
niając, kim jest Jezus Chrystus ży-
jący w swoim Kościele, autor Listu 
do Hebrajczyków napisał: „Jego 
domem my jesteśmy, jeśli ufność 
i chwalebną nadzieję do końca wy-
trwale zachowamy” (3,6). Rodzina 
powinna skutecznie sprzyjać temu 
wzniosłemu powołaniu.

Godność rodziny wyznacza 
również wielką odpowiedzialność 
wszystkich, którzy ją tworzą. Prze-
prowadzając człowieka przez do-
czesność, rodzina ma też ukazy-
wać i podtrzymywać nadzieję życia 
wiecznego. Na drugim biegunie 
życia zapoczątkowanego przez po- 
częcie i narodziny znajduje się 
umieranie i śmierć. Udział rodziny 
w Bożym planie zbawienia polega 
więc i na tym, żeby nikt nie czuł się 
w niej samotny ani zdany wyłącznie 
na siebie, lecz w każdej potrzebie 
otrzymywał wsparcie, którego po-
trzebuje. Wzgląd na mękę i śmierć 
Chrystusa oraz wiara w Jego zmar-
twychwstanie zyskują nowe moce 
duchowe, gdy przejście człowieka 
przez mroczną dolinę cierpienia 
i śmierci dokonuje się w otoczeniu 
jego rodziny i najbliższych.  ■


