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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 się, że nie spo-
sób sprostać temu ideałowi, że człowiek nie potrafi kochać do tego stop-

Miłość małżeńska
darem Boga

20
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nia, by wszystko znieść i niczego nie ocze-
kiwać. Zdarza się, że małżonkowie „uspra-
wiedliwiają” swe rozstanie mówiąc, że ich
miłość się skończyła... Tymczasem – jak
mówi Biblia – miłość nigdy nie ustaje. Nie
chodzi tu więc o samo zauroczenie, fascy-
nację, emocje ani tym bardziej doznania fi-
zyczne, które towarzyszą ludzkiej miłości
i które rzeczywiście ulegają zmianom. Jako
chrześcijanie wierzymy, że trwała małżeń-
ska miłość nie jest tylko czysto ludzkim wy-
siłkiem, ale jest darem miłującego Boga.
Z tego też powodu Kościół przypomina
o potrzebie przyjmowania i rozwijania tego
daru w sobie i wokół siebie, w szczególno-
ści zaś w życiu małżeńskim.

Małżonkowie nieustannie obdarowywa-
ni są miłością za pośrednictwem Kościoła
i jego sakramentów, w szczególności zaś
na mocy łączącego ich sakramentu małżeń-
stwa oraz Eucharystii. Związana z tymi sa-
kramentami łaska Boża zostaje udzielona
dla udoskonalania ich ludzkiej miłości oraz
podtrzymywania jedności małżeństwa. Umacnia wierność, a także uzdal-
nia do chrześcijańskiego wychowania przyjmowanego z miłości do Boga
potomstwa (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, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Chrystus uczy, 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 zdolni jesteśmy do miłości, która się nie kończy, bo kochać
to być dla siebie nieustannym darem.

W zakres daru miłości Boga „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 wzajem-
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nym obdarowaniu i otwiera się ku płodności. Jednym słowem chodzi
o normalne cechy charakterystyczne dla każdej naturalnej miłości mał-
żeńskiej, ale w nowym znaczeniu, gdyż sakrament nie tylko je oczyszcza
i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem wartości prawdziwie
chrześcijańskich” (KKK 1643).

Czy potrafisz wyjaśnić, dlaczego dar Bożej miłości otrzymany w sakra-
mencie małżeństwa musi być pielęgnowany przez obu małżonków?

Możesz powiedzieć o sobie, że podejmujesz wysiłek uczenia się miło-
ści, której ideał ukazany został w Liście św. Pawła do Koryntian?

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

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.
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