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Miłość małżeńska
darem Boga
Miłość małżeńska
darem Boga

Każdy z nas chciałby być kochany bezwarunkowo i na zawsze...
Chciałby stworzyć szczęśliwą, kochającą się rodzinę. Od dziecka znany
nam jest hymn św. Pawła, który uczył, że:

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.

(1 Kor 13, 4-8a)

Hymn ten odsłania niezwykły ideał chrześcijańskiej miłości. Do
takiej właśnie miłości wzywa nas Bóg. Niektórym może wydawać
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się, że nie sposób sprostać temu ideałowi, że człowiek nie potrafi ko-
chać do tego stopnia, by wszystko znieść i niczego dla siebie nie oczeki-
wać. Realia codziennego życia pokazują przecież, że dalecy jesteśmy od
wcielania w życie ukazanego przez świętego Pawła ideału. Zdarza się, że
małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu usprawiedliwiając się sło-
wami „nasza miłość się skończyła”... Tymczasem – jak mówi Biblia –
miłość nigdy nie ustaje. Jednym z głównych powodów, dla których miłość
między małżonkami zamiast się rozwijać i promieniować – przygasa, jest
budowanie własnego szczęścia, własnej przyszłości z pominięciem Boga,
w przekonaniu, że człowiek może sam podołać wyzwaniom, jakie sta-
wia przed małżeństwem życie. Kiedy mija pierwotne zauroczenie i fa-
scynacja, pojawiają się codzienne trudności, rozczarowania, nieporozu-
mienia i kryzysy, okazuje się często, że nie jest on w stanie o własnych
siłach odnaleźć w swym związku trwałej, wspólnej podstawy.

Chrześcijanie powinni pamiętać, że trwała małżeńska miłość nie jest
tylko ludzkim wysiłkiem, ale jest darem miłującego Boga, Jego łaską.
Z tego też powodu Kościół przypomina o potrzebie przyjmowania i roz-
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wijania tego daru w sobie i wokół siebie niezależnie od realizowanego
powołania, w szczególności zaś w życiu małżeńskim.

Małżonkowie nieustannie obdarowywani są miłością za pośrednic-
twem Kościoła i jego sakramentów, zwłaszcza na mocy łączącego ich sa-
kramentu małżeństwa oraz Eucharystii. Związana z tymi sakramentami
łaska Boża zostaje udzielona dla udoskonalania ich ludzkiej miłości oraz
podtrzymywania jedności małżeństwa. Umacnia wierność, a także uzdal-
nia do chrześcijańskiego wychowania potomstwa przyjmowanego z mi-
łości do Boga (por. KKK 1641).

To Jezus Chrystus, który przez sakrament małżeństwa połączył mał-
żonków, daje im siły do kroczenia wskazaną przez Niego drogą, na której
pojawiają się przecież trudności, upadki, konieczność wzajemnego prze-
baczania sobie krzywd, wspólnego noszenia swoich ciężarów. Chrystus
poucza, by byli sobie poddani i „miłowali się miłością nadprzyrodzoną,
delikatną i płodną” (por. KKK 1642). On, który do końca nas umiłował,
ukazuje, że z Jego pomocą człowiek zdolny jest do miłości, która się nie
kończy, bo kochać to być dla siebie nawzajem nieustannym darem.

W zakres daru miłości, który małżonkowie otrzymują od Boga, „wcho-
dzą wszystkie elementy osoby – impulsy ciała i instynktu, siła uczuć
i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko
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Boże nasz i Panie!
Spraw, abyśmy w rodzinie znajdowali mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i swego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez które przechodzą nieraz nasze rodziny.
Naucz nas, czym jest prawdziwa miłość oraz tego,
jak ją pielęgnować i rozwijać.
Przez Chrystusa Pana naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.
Amen.

osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by
było tylko jedno serce i jedna dusza. Wymaga ona nierozerwalności i wier-
ności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku płodności.
Jednym słowem chodzi o normalne cechy charakterystyczne dla 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” (KKK 1643).

Szczęśliwe i trwałe małżeństwo to małżeństwo, które na co dzień bu-
duje swe życie wraz z Bogiem, czerpiąc siłę z Jego miłości i wierności.
Wiara w Bożą obecność i opiekę sprawia, że małżonkowie zwracają się
do Niego nie tylko w chwilach trudnych, ale i dobrych. Codzienne dni
przeżyte we wzajemnej zgodzie, zaufaniu i zrozumieniu są okazją do wy-
rażenia Bogu wdzięczności za to, że nieustannie oczyszcza, utwierdza
i ożywia ludzką miłość, czyniąc ją trwałym fundamentem małżeńskiego
związku.

Wyjaśnij, dlaczego dar Bożej miłości otrzymany w sakramencie
małżeństwa musi być pielęgnowany przez obu małżonków.

Czy możesz powiedzieć o sobie, że podejmujesz wysiłek uczenia
się miłości, której ideał ukazany został w Liście św. Pawła do Koryn-
tian?

W jaki sposób przygotowujesz się do tego, by w miłości, którą ob-
darzy cię druga osoba, odnaleźć dar miłości samego Boga?

Czy modlisz się o dar miłości?
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