SAKRAMENT MAŁZEŃSTWA CZ. 1
Człowiek jest stworzony do małżeństwa. Najpierw małżeństwo a potem rodzina.
Z pomocą przychodzi nam tekst biblijny:
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę
i niewiastę” (Rdz 1,27)
Św. Paweł wskazuje na cechy miłości małżeńskiej:
„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” (1Kor 13,
4-7)
Także Jezus mówił czym jest małżeństwo:
„A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»”
(Mt 19,6)

Księga Rodzaju opisując scenę stworzenia człowieka podaje pewną prawdę:
„Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia,
wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby
mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy z gleby
wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do
mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił
mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu,
ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc
odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim
śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra,
które
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mężczyzny,
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mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego
ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta». Dlatego to mężczyzna

opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym
ciałem” (Rdz 2, 7.18-24)
Znaczenie głębokiego snu: Zawarcie małżeństwa to „przebudzenie się” w zupełnie innej
rzeczywistości. „Sen” ma by obrazem śmierci dla swojego egoizmu, natomiast przebudzenie –
ponowne narodziny dla drugiej osoby.
Fundament małżeństwa
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»
(Mt 19,6)
1. Modlitwa małżeńska
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się
wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś,
kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym,
który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i
rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki» (Mt 7,24-27)
2. Wspólny udział we Mszy św.
Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali
się tam zwyczajem świątecznym (Łk 2, 41-42)
3. Noszenie obrączki
Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo
pożreć (1P 5,8)
4. Świętowanie rocznicy ślubu
5. Modlitwa za współmałżonka

Cieszymy się z tego, że naszym rodakiem był święty Jan Paweł II. Bardzo mocno szerzy się
kult relikwii Jana Pawła II, ale czy pamiętamy o jego nauczaniu, czy pamiętamy co do nas
mówił właśnie o małżeństwie i rodzinie. To jest pytanie otwarte. Dalej szczycimy się tym, że
żyjemy w kraju prawie 100% katolickim, ale warto zwrócić uwagę na to jaka jest kondycja
dzisiejszych małżeństwa w co za tym idzie także rodzin.
W roku W 1997 r. św. Jan Paweł II w Zakopanem powiedział do rodziców tak: „Jeśli chcecie
– wy, rodzice obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie
proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie te dzieci ciepłem
waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia”.
Wydaje się, że wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego co nas czeka. Jan Paweł II zwraca
uwagę najpierw na miłość małżonków, która to okazywana jest dzieciom, a także mówi o
przykładzie chrześcijańskiego życia.
Na podstawie: M. Guzewicz, Małżeństwo – tajemnica wielka, Poznań 2005.

