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Rozdział Dziewiąty 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA WSZCZEPIONY

W DRZEWO ŻYCIA

OBLUBIEŃCA-Z-KRZYŻA

*       *       *

Naucz nas, Jezu, sakramentalnie przeżywać
nasze JEDNO:

w małżeństwie i rodzinie

Rozważania obecnego rozdziału

Znaleźliśmy się w ostatnim rozdziale niniejszej, VI części naszej strony. Pozostaje garść zagadnień
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 do rozważenia. Zwracaliśmy niemało uwagi na wypowiedzi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu,
 które mogłyby służyć do wypracowania teologii małżeństwa jako jednego z sakramentów Kościoła
 świętego. Stanęliśmy na wypowiedziach Nowego Testamentu, które czy to pośrednio, czy bezpośrednio i
 wprost, zdają się wskazywać na małżeństwo jako rzeczywistość zbyt poważną, by mogła nie być objęta
 bardzo szczególną troską Boga jako Stworzyciela – i Odkupiciela.
 – Jest z góry nieprawdopodobne, żeby osoby, które wyraziły publiczną zgodę małżeńską, wiążąc się tym
 samym przymierzem małżeństwa na dozgonną miłość-wierność-uczciwość małżeńską, nie były przez
 sam ten fakt obdarowane przez Boga szczególnymi pomocami do jak najgodniejszego pełnienia swego
 powołania jako małżonków, a z zasady z biegiem czasu rodziców. Taki jest zwyczajny styl Bożego
 rozdawnictwa łask w dziele stworzenia i odkupienia.

Pozostaje nam przyjrzeć się kilku znamiennym wypowiedziom Syna Człowieczego, który siebie
 samego nazywa „Oblubieńcem” – na podobieństwo oblubieńca w małżeństwie. Wątki te zapadały
 głęboko w świadomość Jego uczniów – Apostołów i Ewangelistów, i przeszły w ścisłą tradycję
 dogmatyczną założonego przez Chrystusa Kościoła. Wypowiedzi te – zarówno samego Jezusa
 Chrystusa, jak i już podjęte przez Jego Apostołów, nie mogły nie wywrzeć zasadniczego wpływu na
 uświadomienie sobie faktu, że małżeństwo jest jednym z podstawowych sakramentów Kościoła
 Chrystusowego.

Przemyślenia te pozwolą z kolei zastanowić się nad płynącymi stąd wnioskami teologicznymi i
 praktycznymi. Posłużą one zapewne do spojrzenia na małżeństwo w sposób pogłębiony: ludzki i Boży.
 Przyczyni się to do przyjęcia z podbudowaną świadomością darów Odkupienia, jakimi Chrystus obdarza
 swoją Mistyczną Oblubienicę – Kościół, oraz każdego poszczególnego mężczyznę i kobietę, którzy wiążą
 się w dozgonnym, wiernym przymierzu małżeńskim.
 – Okaże się, że małżeństwo z wielorakich względów Bożych i ludzkich znajdzie się na jednym z
 zasadniczych miejsc wśród siedmiu sakramentów Kościoła, Ludu Bożego Nowego i Wiecznego
 Przymierza, jakie Chrystus zawarł i przypieczętował swoją ofiarą na krzyżu.

Treść stających przed nami rozważań 8-go rozdziału niniejszej części VI podzielimy na cztery główne
 wątki tematyczne. Oto one:

Jezus objawiający siebie domyślnie jako Oblubieńca (§ A)
 Bezpośrednie objawienie siebie jako Oblubieńca (§ B)
 Sakramentalność małżeństwa odczytana z Ef 5 (§ C)
 Przeżywanie wzajemnej bliskości małżeńskiej jako sakramentu (§ D)

A.   JEZUS OBJAWIAJĄCY SIEBIE DOMYŚLNIE
JAKO OBLUBIEŃCA



1. Przez Ojca posłany Syn Człowieczy
odrzucony przez ‘swoich’ (Mt 21,33-46)

Po przejrzeniu wypowiedzi rozproszonych po Ewangeliach, w których Jezus czy to pośrednio, czy
 bezpośrednio nawiązuje do małżeństwa w jego zasadniczych przymiotach: jego jedności i
 nierozerwalności, a z kolei w związanych z nimi wymogach etycznych, stajemy zdumieni przed paroma
 wypowiedziami, w których Jezus przedstawia siebie samego jako ‘Oblubieńca’. Wypada przyjrzeć się tym
 tekstom z bliższa. Jeśli bowiem sam On – Syn Człowieczy, Odkupiciel mężczyzny i kobiety, przedstawia
 siebie jako Oblubieńca – niewątpliwie w bardzo szczególnym znaczeniu, nie ulega wątpliwości, że musi
 to rzutować wprost na małżeństwo w jego Bożej i ludzkiej wizji.

W miarę jak „nadchodziła Godzina [Jezusowego] przejścia z tego świata do Ojca” (por. J 13,1), z
 inicjatywą dialogu, a nawet dyskusji – wychodził coraz częściej sam Jezus. W takiej chwili nie musiał
 Jezus zajmować postawy defensywnej, jak to było w przypadkach, gdy ‘atakującymi’ byli uczeni w Prawie
 i faryzeusze (np. w sprawie podatku: Mt 22,15-22; zmartwychwstania: Mt 22,23-33), lecz ster przejmował wyraźnie
 sam On, Mistrz z Nazaretu (np.: Jezus pyta czy Mesjasz jest synem Dawida: Mt 22,41nn; przypowieść o dwóch synach: Mt
 21,28-32; o przewrotnych robotnikach winnicy: Mt 21,33-45).

W takich sytuacjach ‘przeciwnicy’ Jego, którzy z zasady zjawiali się w Jego pobliżu głównie po to,
 żeby Go na jakimś nieopacznym słowie przychwycić i tak móc Go oskarżyć (np. Mt 16,1; 22,15-18.35; 26,4;
 itd.), czuli się z góry pokonani Jego trafną argumentacją i sami musieli wyznać, że jest On w dyskusji
 niepokonany. Co więcej, w miarę jak Jezus rozwijał niektóre ze swoich przypowieści, czuli się zmuszeni
 wyprowadzać z niej nieuniknioną konkluzję, że kolejna przypowieść Jezusa dotyczy wyraźnie ich
 właśnie.

Oto jedno z takich wyznań – chodzi o Jezusową przypowieść o przewrotnych rolnikach w wynajętej
 im winnicy:

„Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi.
 Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka” (Mt 21,45).

Jezus nakreślił w tej przypowieści sylwetki przewrotnych rolników, którzy znieważali, a nawet zabijali
 coraz innych, wysyłanych do nich przez gospodarza winnicy sług z poleceniem, żeby mu przynieśli
 należny mu plon winnicy.
 – Mistrz z Nazaretu kontynuuje:

„W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego Syna.



 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie:
 ‘To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy Go, a posiądziemy jego dziedzictwo’.
 Chwyciwszy Go, wyrzucili z winnicy i zabili ...” (Mt 21,37-40).

Jezus zapytał słuchaczy o ich zdanie, co właściciel winien uczynić z owymi rolnikami? Ich odpowiedź
 brzmiała jednoznacznie: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim,
 którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze” (Mt 21,41).
 – W tym momencie Jezus przestaje mówić w stylu przypowieści, a przechodzi na mowę wprost:

„Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący,
 stał się głowicą węgła. Pan to sprawił .... Dlatego powiadam wam:
 Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go” (Mt 21,42nn).

Słuchający Go ‘arcykapłani i faryzeusze’ (Mt 21,45) zorientowali się natychmiast, że przypowieść
 dotyczyła ich właśnie. Straszne to były słowa Jezusa, choć w pełni uzasadnione odnośnie do przeszłości,
 a miały się sprawdzić w najbliższych dniach. Bo i obecnie niegodziwi rolnicy pochwycą Syna właściciela
 winnicy, wyrzucą Go na zewnątrz, i zabiją.
 – Przedstawiciele sfer duchowych rządzących nie mogli nie kojarzyć tych słów ze znanymi z całego
 Starego Testamentu określeniami, jakimi sam Bóg, chociażby przez Izajasza, posługuje się, by mówić o
 Izraelu – jako swojej Winnicy (zob. Iz 5,1-7; oraz: Oz 10,1; Jr 2,21; 50,10; itd.; Ez 151-8; Ps 80 [79],9-19; J 15,1n). Bóg
 wyraża się tam zresztą wyraźnie, iż chodzi o Izraela-Winnicę:

„Otóż Winnicą Jahwéh Zastępów jest Dom Izraela, a Juda szczepem Jego wybranym.
 Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy ...” (Iz 5,7).

Jezus zapowiadał wielokrotnie swoją gwałtowną śmierć. Z góry zapowiadał, że nie może zostać
 zabity gdzie indziej, jak tylko w Jeruzalem: „... bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą”
 (Lk 13,33).
 – Jednocześnie podkreśli pełną dobrowolność swej gotowości złożenia „życia za swoje owce’ (por. J
 10,15):

„Nikt Mi go [Życia] nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję.
 Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać.
 Taki rozkaz otrzymałem od mojego Ojca” (J 10,18).

Zauważamy, jak łatwo Jezus przechodzi z obrazu Izraela jako wybranej ‘Bożej Winnicy’ – do obrazu
 siebie jako „Dobrego Pasterza, [który] daje życie swoje za owce” (J 10,11).
 – Jezus tak mówi, by u swoich słuchaczy wyzwalać ‘myślenie’ i pobudzać ich do wyprowadzania z
 przedstawianego wątku myślowego właściwych wniosków. Odwołuje się do znanych słuchaczom z życia
 na co dzień obrazów, które nie mogą nie przemawiać do ich zasobów wyobraźni i wiedzy religijnej.

Słuchacze powinni z łatwością zrozumieć, że Jezus raz po raz korzysta ze stylu mówienia językiem
 ‘analogii’ i ‘podobieństwa’. Przy odrobinie uwagi i dobrej woli zdolni są dostrzec natychmiast tę cechę i
 ten ‘wspólny mianownik’, który jest cechą wspólną użytego obrazowego sposobu mówienia – a jego
 Osobą.
 – Jezus w ten sposób raz po raz wystawia się świadomie na niebezpieczeństwo skazania na
 najokrutniejszą z możliwych śmierci, „by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,52).



Objaśnienie

2. Wzgarda zaproszeniem na ucztę zaślubin syna
królewskiego (Mt 22,1-14)

Można by zapytać: czemu omówiliśmy dopiero co przedstawione rozważanie, skoro ono zdaje się nie
 mieć związku z tematem małżeństwa jako sakramentu Kościoła, a to właśnie jest przedmiotem
 poszukiwań, jakie podejmujemy w niniejszym rozdziale? Okazuje się jednak, że Jezusowe słowa o
 przewrotnych rolnikach w winnicy Izraela bezpośrednio poprzedzają zaraz potem następującą
 przypowieść, w której Jezus przedstawia w nieco innym aspekcie wciąż to samo istotne zagadnienie:
 stojące przed Nim dzieło odkupienia.

Dzieło to stałoby się czymś absurdalnym, tzn. nikt nigdy by się nim nie zajął, gdyby On – Syn
 Człowieczy, ale tym bardziej Syn Boży – niejako wpierw nie umiłował świata ludzi: swoich ludzkich braci i
 siostry aż do ostateczności (por. J 13,1). Miłość taka stanie się po ludzku zupełnie nie zrozumiałym
 „zgorszeniem [szaleństwem] Krzyża” (Ga 5,11).

W pełni świadome, dobrowolne oddanie swego życia na ołtarzu krzyża stanie się niezaprzeczalnym i
 niemożliwym do odrzucenia świadectwem miłości Bożej i ludzkiej Syna Człowieczego względem swych
 ludzkich braci i sióstr, których On właśnie stworzył na swój Obraz i Podobieństwo (zob. Kol 1,15; Ef 1,4-7;Rz
 8,29; J 1,3). Stworzyciel człowieka: mężczyzny i kobiety – stanie się przez swą miłość do nich – miłość typu
 oblubieńczego, jednocześnie ich Odkupicielem:

„To jest Moje Przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
 Nikt nie ma większej miłości od tej,
 gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,12n).

W takim kontekście przedstawia Ewangelista Mateusz przypowieść
 o ‘uczcie królewskiej’ (Mt 22,1-14).
 – Nieco podobną ‘ucztę’ przedstawia w swojej Ewangelii również
 Łukasz (Łk 14,15-24). To Łukaszowe opowiadanie różni się jednak pod
 niejednym względem od tego przedstawionego u Mateusza. Nie jest
 wykluczone, że Jezus skorzystał parokrotnie z nieco podobnego
 opowiadania o ‘uczcie’ oraz zaproszonych, którzy się wymawiali od
 udziału coraz innymi względami, podkreślając w nich zróżnicowane
 aspekty swoich pouczeń.
 – Koncentrujemy się tutaj na opowiadaniu w wersji Mateusza.

Jezus wprowadza wyraźnie atmosferę uczty, jaką wyprawił sam
 król. Zaznacza jednocześnie, że nie jest to jakaś zwyczajna uczta-dla-
uczty, lecz chodzi o ucztę ‘weselną’. Młodym Panem będzie tu sam syn
 owego króla.
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Stąd też ‘uczta’ będzie miała charakter weselny. Będzie miała stać się radosnym zwieńczeniem
 publicznie, uroczyście wyrażonej zgody małżeńskiej, która zatem zainicjuje przymierze małżeńskie,
 zawarte pomiędzy synem króla – a jego wybranką.
 – O niej jednak przypowieść ani razu nie wspomina. Można się tylko domyślać, że skoro ucztę wyprawia
 dla swego syna król, królowa musi być godna takiego męża: syna królewskiego.

Dalszy ciąg przypowieści w opisie Mateusza jest w dużej mierze podobny do opisu Łukaszowego.
 Gospodarz wysyła do zaproszonych sługi prosząc żeby przybyli, bo uczta jest już gotowa. Jednakże
 zaproszeni wymawiają się miernymi wymówkami. Łukasz podkreśla z dużym naciskiem reakcję
 rozgniewanego gospodarza za okazaną mu wzgardę. Poleca słudze:

„Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!
 ...
 ... Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony” (Łk 14,21nn).

Również Mateusz wspomina o kilkakrotnie powtarzanym wysłaniu sług do zaproszonych, którzy
 jednak wymawiali się od ucztowania. Rysem charakterystycznym u Mateusza jest jednak szczegół
 podobny do występującego w przypowieści bezpośrednio poprzedzającej przypowieść o uczcie syna
 królewskiego, mianowicie zniewagi wyrządzone przez zaproszonych wysłanym sługom:

„... Lecz oni zlekceważyli to [naglące wezwanie do przybycia na gotową już ucztę] i poszli: jeden na swoje pole,
 drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i, znieważywszy ich, pozabijali.
 – Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojsko i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich
 spalić” (Mt 22,5nn).

Teraz dopiero wprowadza również Mateusz kolejne polecenie króla. Mianowicie król zwraca się do swych
 sług:

„Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę
 wszystkich, których spotkacie” (Mt 22,9).

Przybyli źli i dobrzy. Sala napełniła się biesiadnikami. Zjawił się król, żeby popatrzeć na
 zaproszonych. Zauważył jednego, który nie miał na sobie stroju weselnego. To zdanie należałoby
 przytoczyć:

„Rzekł do niego [król – do człowieka nie ubranego w strój weselny]:
 ‘Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego’ ?
 Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom:
 ‘Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie
 zębów’.
 Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22,12nn).

W przypowieści w wersji Mateusza przeplata się kilka wątków wskazujących na podobieństwo
 obrazów użytych przez Jezusa z szczegółami bezpośrednio poprzedzającej przypowieści o przewrotnych
 rolnikach w winnicy (Mt 21,33-46). Wskazać wypada zwłaszcza na dwa z nich.

  Pierwszy, ważny szczegół, występujący w obydwu przypowieściach, dotyczy wysyłania przez
 króla sług z przynaglającym przypomnieniem zaproszonym, żeby przyszli na ucztę (Mt 22,4).
 Odpowiedzią zaproszonych było odrzucenie zaproszenia ze wzgardą. Fakt taki uchodził zarówno w
 tamtych czasach, jak i po wszystkie czasy, za gest zniewagi i obrazy.

Niemniej samo w sobie opowiadanie Jezusa, które Mateusz nazywa ‘przypowieścią’, przedstawia w
 swej wymowie jedną wielką wielowątkową alegorię. W alegorii zaś chodzi o przedstawienie jakiejś
 głębszej rzeczywistości za pomocą użytych obrazów symbolicznych, które właśnie oznaczają tę
 rzeczywistość wyrażoną językiem przenośni.



Jezus ukazuje ‘reakcję’ króla na wzgardę swym serdecznym zaproszeniem do uczestnictwa w uczcie
 weselnej i – co więcej – pozabijanie sług, których król do nich wysłał:

„Na to król uniósł się gniewem. Posłał swej wojska
 i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić ...” (Mt 22,7).

  Nie ulega wątpliwości, że królem, który urządza przyjęcie wesele dla swojego syna, jest Bóg Ojciec.

  Synem Królewskim w dniu swych zaślubin jest sam mówiący tu Jezus, Syn Boży i jednocześnie Syn
 Człowieczy. Jego to Ojciec wysłał na świat po to, żeby człowieka: mężczyznę i kobietę – odkupił:

„Albowiem Bóg [= Ojciec] nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
 ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17).

   Zaproszeni na ucztę weselną, to ponad wątpliwość Naród Wybrany – Izrael. Część tegoż Narodu
 uwierzyła w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, natomiast większość przywódców Narodu Jezusem
 nie tylko Nim wzgardziła, ale wręcz odrzuciła Go, pomimo iż wielokrotnie i na wiele coraz innych
 sposobów uwierzytelnił On swoje posłannictwo od Ojca.
 – Wykazywał czynami i słowami, że nie jest zwyczajnym człowiekiem, lecz że osoba Jego jest Osobą
 Bożą. Wbrew zdziałanym przez Niego oczywistym znakom i cudom, które systematycznie potwierdzały
 Jego Boską Osobę, większość przedstawicieli sfer wiodących tym bardziej utwierdzała się w postawie
 Jego zdecydowanego odrzucenia. Doprowadziło to w końcu do Jego zgładzenia przez okrutną śmierć
 krzyżową.

  Wspomniany przez Jezusa w przypowieści ‘gniew króla’ wyrażał się z jednej strony w dramatycznych
 ostrzeżeniach Jezusa pod adresem Jerozolimy – o zbliżającej się jego totalnej zagładzie (zob. Mt 24,1nn.15-
22).
 Z drugiej strony Jezus zapowiedział straszliwe oblężenie Jeruzalem w 70 r. (Wojna Żydowska: lata 66-73), tzn.
 w ok. 40 lat po śmierci krzyżowej Jezusa na Kalwarii.

Zagłada Jeruzalem dokonała się wśród przerażających scen tłumów Izraelitów. Na uroczystości
 Paschy zjechało się również tego roku być może ok. 1 miliona osób. Migawki okrucieństw, jakich
 widownią stała się wtedy Jerozolima, wzajemnego zjadania się z głodu, stosów trupów wyrzucanych
 przez mury, i w końcu spalenia miasta i świątyni wbrew pierwotnemu zakazowi Wespazjana i jego syna
 Tytusa, któremu Wespazjan zlecił dopełnienie pacyfikacji Judei, opisane są przez pisarza żydowskiego
 Józefa Flawiusza (zob. jego dzieło historyczne: ‘De Bello Judaico – Wojna Żydowska’, nowy przekł. polski: 1980 r.).

  Drugi szczegół przedstawionej przez Jezusa alegorii dotyczy samej uczty królewskiej,
 wyprawionej przez króla swemu synowi. Król urządził ją ku Jego czci i radości. A była to uczta weselna:
 ślubna. Zaproszeni na to wesele wzgardzili jednak owym zaproszeniem.

Ponieważ ci goście imiennie zaproszeni zachowali się tak bardzo niegodnie, a niektórzy wręcz
 zbrodniczo, skoro zabili wysłanych sług, król posłał inne swoje sługi z poleceniem, żeby przyprowadzili
 na przygotowaną ucztę ‘kogo się tylko da’:

„Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali:
 złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami” (Mt 22,10).

Również ten szczegół użytego tu języka alegorii jest przejrzysty w swej wymowie. Król pragnie, żeby
 wszystkie miejsca przy stole były zajęte, tj. żeby żadne siedzenie nie pozostało puste.
 – Chodzi rzecz jasna o zaproszenie do uczestnictwa w dokonanym dziele odkupienia. Zostaje ono
 skierowane zarówno do grzeszników, jak i pogan: do całego świata. Bóg bowiem „pragnie, by wszyscy
 ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy” (1 Tm 2,4).

  Ten jeden człowiek, który zasiadł do uczty nie mając na sobie „stroju weselnego” – to językiem alegorii
 wyrażony stan nie-łaski, czyli człowieka żyjącego w stanie grzechu ciężkiego. Człowiek taki sam siebie



 wyklucza z udziału w uczcie królewskiej.

Pozostają jeszcze dwa dalsze aspekty, które stwarzają kolejne punkty ‘styczne’ przypowieści o
 przewrotnych rolnikach winnicy (Mt 21,33-46) – z przypowieścią o uczcie weselnej wystawionej dla syna
 królewskiego (Mt 22,1-14).

  W przypowieści o uczcie dla syna królewskiego mowa jest właśnie o synu owego króla. Trzeba
 wprawdzie przyznać, że syn ten nie wysuwa się w opowiadaniu na czołowe miejsce: pozostaje on
 niejako tłem przedstawionej uczty. Jezus mówi jednak wyraźnie, że chodzi o ucztę weselną, urządzoną
 przez króla dla swego syna, występującego na uczcie jako oblubieniec ze swoją oblubienicą.

Nie ulega wątpliwości, że Jezus mówi tu w formie alegorii o sobie samym. On to jest owym Synem –
 swego Ojca, którego określa mianem Króla. Jeden raz więcej jesteśmy świadkami sposobu, w jaki Jezus
 Chrystus podejmuje dzieło objawienia siebie jako Boga-Człowieka. Jezus czyni znaki i dokonuje cudów.
 Równolegle wyjaśnia ich sens, żeby nie było wątpliwości, co owe ‘znaki’ oznaczają.
 – Unika mówienia wprost o sobie w rodzaju medialnie przygotowanego: ‘Zbierzcie się, ilu was tylko
 zebrać się może. A Ja wam coś ważnego przekażę: powiem wam, kim jestem” !
 Jako Mesjasza objawi siebie jednoznacznie jeden raz – w odpowiedzi na precyzyjnie sformułowane
 pytanie Kajfasza wobec zebranego Sanhedrynu:

„... ‘Poprzysięgam Cię na Boga Żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?’
Jezus mu odpowiedział:
 ‘Tak, Ja nim jestem.
 Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego,
 siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich’ ...” (Mt 26,63n).

W tym wypadku Jezus nie uchylił się od równie jasnej, precyzyjnej odpowiedzi, pełnej aluzji
 starotestamentalnych proroctw oraz wizji zapisanej u proroka Daniela (zob. Dn 7,13n; oraz Ps 110 [109],1).
 Wyznanie to przypieczętowało wyrok śmierci na Niego. Sanhedrynowi nie chodzi o dociekanie Prawdy
 objawienia, a jedynie o znalezienie powodu Jego skazania.

W innych wypadkach Jezus podprowadza myślenie słuchaczy do wyprowadzenia jednoznacznego
 wniosku: iż mają przed sobą Osobę Boga, wcielonego w jego człowieczeństwie. Chociażby np. w
 przypadku odpuszczenia grzechów przyniesionemu do Niego człowiekowi sparaliżowanemu, po czym
 dla potwierdzenia swej władzy odpuszczania grzechów ponadto go uzdrowił:

„...‘Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów –
 rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu’. On wstał i poszedł do domu ...” (Mt 9,6n).

W przypadku rozważanej tu przypowieści o uczcie weselnej wystawionej przez króla dla swego syna
 w dniu jego zaślubin – Jezus nie podejmuje samego w sobie tematu owych ‘zaślubin’. Nie przedstawia
 szczegółowiej ani postaci owego syna, ani jego małżonki.
 – Nie znaczy to wcale, jakoby osoba owego syna królewskiego nie była tu ważna, i jakoby sprawą
 mniejszej wagi była również postać młodej pani, małżonki owego syna królewskiego. Jezus ogranicza się
 najwyraźniej do samego zasygnalizowania sprawy owych ‘zaślubin’ – łącznie z nasuwającym się
 zagadnieniem: kim jest osoba zarówno owego syna, jak i osoba młodej pani, którzy oboje związali się
 przymierzem małżeńskim.

Jesteśmy w świecie alegorii. Jak w niejednej innej sprawie – Jezus sygnalizuje problem, i zdawać by
 się mogło: na razie go dalej nie rozwija. Przyjdzie dopiero czas – już po dokonanym dziele odkupienia na
 drzewie Krzyża, i po Jego zmartwychwstaniu, a nawet po Jego wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha
 Świętego. On to – zgodnie z obietnicą samego Syna Człowieczego, „doprowadzi was do całej Prawdy” (J
 16,13), tzn. będzie wyzwalał z biegiem lat i wieków coraz głębsze rozumienie tajemnicy Syna Bożego,
 który „JEST – Drogą i Prawdą-Wiernością i Życiem” (J 14,6; zob. DV 8d).



Jednym z potężnych etapów wnikania w Prawdę objawienia, które zalążkowo zasygnalizował w
 omawianej przypowieści Jezus, mówiąc o uczcie ‘weselnej’ zorganizowanej przez króla swojemu synowi,
 staną się zasadnicze rozważania św. Pawła, Apostoła Narodów, a w końcu ostatnia księga Nowego
 Testamentu – Apokalipsa św. Jana, ucznia umiłowanego Jezusa Chrystusa (zob. zwł. Ap 21-22). Do tych
 tekstów trzeba będzie jeszcze wrócić.

  Jest jeszcze drugi aspekt przytoczonej tu przypowieści – równie istotny jak ten pierwszy i równie
 dotyczący Osoby samego Syna Człowieczego. Chodzi o szczegół wysyłanych do zaproszonych na ucztę
 weselną przez króla coraz innych sług, którzy w końcu zostali przez zaproszonych zabici: „... a inni
 pochwycili jego sługi i, znieważywszy ich, pozabijali” (Mt 22,6).

W poprzednio omawianej przypowieści – o przewrotnych rolnikach wynajętej im winnicy, występuje
 ten sam szczegół: wysyłania przez gospodarza coraz innych sług, którzy mieli odebrać należny mu plon.
 Słudzy ci zostali – jedni pobici, drudzy zabici, jeszcze inni obrzuceni kamieniami (Mt 21,35). Gospodarz
 decyduje się na wysłanie swojego syna – w nadziei że rolnicy jego uszanują. Tymczasem jego rolnicy
 natychmiast „... chwycili, wyrzucili z winnicy i zabili” (Mt 21,39).

Obracamy się wciąż w języku alegorii: co do tego nie ma wątpliwości. W alegorii, podobnie jak w
 przenośni, a nawet w przypowieści, szczegóły nie muszą wiązać się z sobą w pełni logicznie. Od
 mówiącego zależy, na które szczegóły kładzie nacisk i co przez nie chce zilustrować. W naszym
 wypadku należałoby podkreślić:

  W przypowieści o przewrotnych rolnikach nie ma wątpliwości, że Jezus mówi o sobie. On to jest
 owym synem, którego gospodarz wysyła w nadziei, że „uszanują mojego syna” (Mt 21,37). Tymczasem
 ci pochwycili go, wywlekli na zewnątrz i zabili. Wszystko to sprawdzi się w najdosłowniejszym
 znaczeniu na Jezusie Chrystusie. Było nie pisaną ‘regułą’, że prorok nie może zginąć gdzie indziej, jak
 tylko w Jeruzalem (Lk 13,33). Musiało się to dziać również poza murami miasta. Wzgórze Kalwarii
 mieściło się blisko bramy, z północno-zachodniej strony dawnego Jeruzalem.

  W drugiej przypowieści, która następuje zaraz po tej o przewrotnych rolnikach winnicy, jest co
 prawda mowa o zabiciu wysłanych sług, którzy mieli przypomnieć o zaproszeniu na ucztę weselną.
 Nie ma tu jednak wzmianki o zabiciu ‘syna’ gospodarza, którego Jezus określa w tym wypadku
 mianem ‘króla’. Co więcej, Jezus mówi wyraźnie, że sposobnością do wyprawienia wielkiej uczty są
 zaślubiny syna królewskiego. Trudno więc, żeby mógł być jednocześnie przedstawiony jako ‘zabity’.

  A jednak zdaje się nie ulegać wątpliwości, że Jezus i w jednej, i drugiej przypowieści uwydatnia te
 same zasadnicze aspekty: słudzy wysłani przez gospodarza zostają znieważeni i pozabijani.
 – Jezusowa przypowieść jest jeden raz więcej alegorią. A w alegorii użyte elementy nie muszą
 bynajmniej odpowiadać w sposób matematyczny dokonującej się rzeczywistości. Wydaje się zatem,
 że w przypowieści o uczcie wyprawionej z okazji zaślubin dla syna, Jezus niedwuznacznie łączy oba
 ukazane tu aspekty wydarzeń:

  On to jest owym synem króla, na którego zaślubiny zaproszeni zostali goście, których większość nie
 raczyła jednak podjąć skierowanego do nich zaproszenia.

  Jednocześnie zaś Jezus zdaje się wskazywać niedwuznacznie na swoją osobę jako jednego ze
 sług króla, wysłanych do zaproszonych z prośbą, żeby przybyli na już gotową ucztę weselną. Ci
 jednak znieważyli go i w końcu zabili, gardząc skierowanym do nich zaproszeniem.

Sprzeczność, jaka się jawi w tak pojętej interpretacji przedstawionej tu alegorii, nie musi być uznana
 za rzeczywistą sprzeczność, gdy sobie uświadomimy, że Jezus używa stylu alegorii. W przypadku
 bowiem alegorii i przenośni, a także w przypowieści, mówiącemu chodzi o przedstawienie w sposób
 obrazowy, albo nawet przenośny – określonego podobieństwa-w-niepodobieństwie.
 – Kontekst dalszy przytoczonych przez Mateusza przypowieści-alegorii świadczy ponad wątpliwość, że



Objaśnienie

 Jezus ukazuje zarówno jeden, jak drugi przymiot swojej osoby jako Odkupiciela. Jest On zarówno
 Oblubieńcem, dokładniej mówiąc: Oblubieńcem-z-Krzyża, jak i owym Sługą Bożym wysłanym przez Ojca
 i Króla, „zasądzonym na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony” (Mdr 2,20).

3. Orszak panien oczekujących na przybycie pana młodego
(Mt 25,1-13)

Kolejną etapem, w którym Jezus objawia siebie samego jako Oblubieńca, względnie dokładniej: każe
 się domyśleć, że jest właśnie Oblubieńcem, o którym w sam raz mówi, jest przypowieść o ‘pannach
 roztropnych i nierozsądnych’ (Mt 25,1-13). Przypowieść tę referuje jedynie Mateusz. Pewne jej elementy
 występują również u Łukasza, dotyczą one jednak jedynie określonych fragmentów relacji, jaką
 przedstawia Mateusz (zob. Łk 12,35).
 – Poza tym spotykamy na innych miejscach Ewangelii nawiązania do samych już tylko trzech ostatnich
 zdań przypowieści Mateuszowej (zob. Mt 25,11n – a Łk 13,25nn; Mt 25,12 – a Mt 7,23; Mt 25,13 – a Mt 24,42.50; Mk
 13,35n).

Rzecz znamienna, również ta przypowieść mieści się niemal na
 samym ‘końcu’ trzonu Ewangelii. Po tej przypowieści widzimy już
 tylko przytoczoną przez Mateusza przypowieść Jezusa o talentach
 oraz zapowiedź sądu ostatecznego. Bezpośrednio potem zaczyna
 się opis męki Pańskiej.

Z samego zatem miejsca, jakie zajmuje wspomniana
 przypowieść o pannach oczekujących na przybycie pana młodego
 zdaje się wynikać jednoznaczny wniosek, że Jezus ma tu do
 objawienia coś bardzo zasadniczego. Mówi po raz kolejny o sobie
 samym, przedstawiając siebie – znowu jedynie pośrednio i niejako ‘w tle’ – jako Oblubieniec.

Dla przypomnienia przytoczymy wątek opowiadaniowy tej przypowieści. Ponownie też z góry
 możemy stwierdzić, że Jezus przedstawia tu nie tyle przypowieść, lecz że Jego opowiadanie jest
 alegorią, czyli rozprowadzoną w opowiadanie przenośnią. Nasunie to natychmiast odpowiednie
 stanowisko, gdy będzie chodziło o rozumienie przedstawionego opowiadania.
 – Oto słowa Mateusza:

„Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły
 na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły
 lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w
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 naczyniach.
 Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie:
 pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie ...” (Mt 25,1-6).

Cel, do którego zmierza ta przypowieść, rysuje się przed słuchaczami wyraźnie. Chodzi o stałą
 czujność i gotowość na definitywne przybycie młodego pana w dniu jego ostatecznego przyjścia na sąd
 ostateczny, czyli w chwili paruzji.
 – Sama w sobie przypowieść nawiązuje do przyjętych podówczas zwyczajów weselnych. Przed
 zawieraniem właściwego przymierza małżeńskiego, młoda para wiązała się obrzędem zaręczyn. W około
 rok później następowało samo zawarcie ślubu małżeńskiego, po którym następowała uczta weselna.
 Wieczorem w przeddzień zaślubin przybywał pan młody i przeprowadzał uroczyście panią młodą do
 swojego domu. Goście zebrani u pani młodej musieli być oczywiście liczyć się z tym, że pan młody może
 nie przybyć punktualnie, bo przygotowania przedślubne w jego domu wymagały tym więcej czasu.

Cały kontekst poprzedzający i następujący po rozpatrywanej przypowieści o pannach oczekujących
 na przybycie pana młodego mieści się w klimacie Jezusowych pouczeń dotyczących ostatecznego
 wypełnienia królestwa Bożego na ziemi w dniu Jego powtórnego przyjścia – tym razem już dla
 definitywnego rozliczenia się z każdym z odkupionych z osobna. Kryterium uzależniającym znalezienie
 się po stronie zbawionych czy potępionych, będzie otwarcie się na owoce Jego odkupienia, czy też jego
 odrzucenie.

Obok Jezusa nie można przejść obojętnie. Trzeba opowiedzieć się ‘za’ Nim, czy też ‘przeciw’ Niemu.
 Od tego będzie zależało znalezienie się po stronie „błogosławionych Ojca Mojego”, czy też po stronie
 nie-miłosiernych, którzy właśnie za to, że nie pełnili czynów miłosierdzia, wykluczyli się od Bożego
 Miłosierdzia i „pójdą na mękę wieczną” (Mt 25,34.45).

Żeby pobudzić do nieodzownej czujności na Jego przyjście w dniu ostatecznym w jego wielorakich
 uprzednich uaktualnieniach (w wymiarze indywidualnym jest nim biologiczne zakończenie życia ziemskiego), Jezus
 mówi o znakach które poprzedzą chwilę Jego paruzji. Nastąpi zniszczenie świątyni w Jeruzalem (Mt 24,2),
 będą prześladować Jego uczniów, „oziębnie miłość wielu”, jednocześnie zaś „ta Ewangelia o Królestwie
 będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom” (Mt 24,9-14). Sam jednak moment
 ponownego przyjścia Syna Człowieczego pozostanie zakryty (Mt 24,36). Stąd Jezusowe słowo o stałej
 czujności:

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść,
 na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt
 24,42nn).

W takim to kontekście mieści się przypowieść o opóźniającym się przyjściu pana młodego w celu
 przeprowadzenia pani młodej do swego domu i jej nieodwołalnego poślubienia.

Nacisk na stałą gotowość spotkania z panem młodym dotyczy niewątpliwie wiernego trwania w
 „słuchaniu Słowa Bożego i wypełnianiu go” (por. Łk 8,21). W rozmowie z bogatym młodzieńcem określił
 Jezus tę samą treść w innych słowach:

„A jeśli chcesz osiągnąć życie,
 zachowaj Przykazania ...” (Mt 19,17).

Językiem teologicznym należałoby taką postawę rzeczywistego ucznia Chrystusowego określić jako
 czujne trwanie w stanie łaski uświęcającej.
 – W przypadku gdy ktoś mimo wszystko ulegnie w pokusie i upadnie, należy natychmiast powstać,
 zerwać z grzechem i zwrócić się do Odkupiciela z prośbą o dar przebaczenia. W tym właśnie celu
 ustanowił Jezus odrębny sakrament, zawierzając go założonemu przez siebie Kościołowi. Jednocześnie
 wyposażył Jezus swych Apostołów oraz prawowitych następców w władzę rozdawnictwa skarbów



 odkupienia – w tym wypadku poprzez sakrament pojednania-przebaczenia (por. J 20,22n; Mt 16,18n).

W przypadku omawianej przypowieści, która wprowadza wyraźnie w atmosferę radosnego
 oczekiwania na przybycie pana młodego i uczestnictwo zarówno w mających niebawem nastąpić
 uroczystych zaślubinach, jak i zastawionej uczcie weselnej, zdajemy sobie równocześnie sprawę, że
 Jezusowi nie chodzi o zwyczajne weselisko w ludzkim tego słowa znaczeniu.

Występujące tu panny dzieli Jezus na dwie kategorie. Mówi o pannach roztropnych – oraz tych
 nieroztropnych.
 – Te drugie nie zadają sobie trudu, by się zastanowić nad sensem pobytu w owym wybranym gronie, ani
 nad dalszą perspektywą swego ukierunkowania życiowego. Jezus rozprowadza tę myśl, inscenizując
 dialog, jaki się wywiązał między pannami w chwili, gdy obudzone ze snu zaczęły opatrywać gasnące
 lampy.

Te panny, które dały się ‘unosić’ życiem tak jak ono płynie, otwierając się na każdą nadarzającą się
 przyjemność – w tym wypadku na zaproszenie weselne, na którym będzie można zaspokoić swoje
 użytkowe nastawienie na życie bez przejmowania się odpowiedzialnością za korzystanie z doraźnych
 uciech, zostały zmuszone do zakupienia brakującej ‘oliwy’ nocą, gdy wszystkie sklepy są oczywiście
 pozamykane.
 – Panny roztropne weszły w międzyczasie do domu weselnego i drzwi zostały zamknięte (Mt 25,10).
 Wtedy to nadeszły z kolei te drugie panny, które poprzednio nie zadały sobie trudu, by mądrze pomyśleć
 o warunkach uczestnictwa w przygotowanej uczcie weselnej. Zaczęły one dobijać się do drzwi i wołać:

„... ‘Panie, panie, otwórz nam’. Lecz On [Młody Pan: Jezus] odpowiedział:
 ‘Zaprawdę powiadam wam, nie znam was’ (Mt 25,11n).

Ten sam Mateusz przytacza w swej Ewangelii wcześniej treściowo podobne słowa, w których Jezus
 również wypowiada się o warunkach rzeczywistego wejścia do Królestwa Niebieskiego. Słowa te są tym
 razem bardziej uszczegółowione, a z drugiej strony brzmią bardziej stanowczo, aniżeli słowa z
 zakończenia przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Oto ów wcześniejszy fragment z
 Mateusza:

„Nie każdy, który Mi mówi: ‘Panie, Panie’, wejdzie do Królestwa Niebieskiego,
 lecz ten, kto spełnia wolę Mojego Ojca, a który jest w Niebie.
 Wielu powie Mi w owym dniu: ‘Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia
 i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia’?
 Wtedy oświadczę im:
 ‘Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości’ ...” (Mt 7,21nn).

Podobne słowa Jezus przytacza w swej Ewangelii również Łukasz. Widać, że Jezus korzystał z
 podobnych obrazów zapewne przy różnych okazjach. Celem tych pouczeń była każdorazowo nagląca
 zachęta zarówno do dokonania wyboru na życie zgodne z Bożymi przykazaniami, jak i trwania w raz
 obranej postawie niezależnie od trudności, który by mogły osłabić trwanie w wierności raz Chrystusowi
 ‘ślubowanej’ miłości.
 – Oto owe słowa z Ewangelii św. Łukasza:

„... Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą
 mogli.
 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i
 wołać:
 ‘Panie, otwórz nam’; lecz On wam odpowie: ‘Nie wiem, skąd jesteście’.



 Wtedy zaczniecie mówić: ‘Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś’.
 Lecz On rzecze:
 ‘Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości’.
 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama Izaaka i Jakuba
 i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych ...’ (Łk 13,24-28).

Jezus niewątpliwie nie ma zamiaru przerażać warunkami wejścia kiedyś do „Domu Ojca” (por. J 14,2n).
 Jednocześnie jednak podkreśla konieczność rzeczywistego wcielania przykazań Bożych w życie.

Znamienne, że tytułem uprawniającym do wejścia do królestwa niebieskiego nie jest nawet
 „wyrzucanie złych duchów mocą [Jezusowego] ... Imienia” (Mt 7,22), ani „jadanie i picie [z Jezusem]” (Łk 13,26).
 Może to być aluzja do niegodnego przystępowania do sakramentu Eucharystii, ewentualnie grzesznego
 sprawowania sakramentu spowiedzi świętej. Nie na darmo napisze św. Paweł:

„... Dlatego też kto spożywa Chleb lub pije Kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten Chleb i pijąc z tego Kielicha.
 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije ...” (1 Kor
 11,27nn).

Jezus nie przyszedł sądzić i potępić świat, lecz pragnie go – zgodnie z wolą swojego Ojca – odkupić
 (J 3,17). Ci którzy decydują się pójść w Jego ślady, wprowadzają w życie Jego słowo trudne, a przecież w
 owocach radosne i wyzwalające pewność znalezienia się w gronie zaproszonych na Jego zaślubiny z
 ‘córą Jeruzalem’ nie z przygnębieniem, ale jako zapowiedziany dar Odkupienia:

„... Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
 naśladuje.
 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je ...” (Mt
 16,24n).

Chociaż warunki dostania się na ucztę weselną wydają się surowe i wymagają stałej czujności, wraz
 z wciąż potwierdzanym, raz dokonanym wyborem ‘za’ tym – takim Oblubieńcem: Synem Króla, decyzji
 trwania na tym stanowisku towarzyszy świadomość, że tu chodzi o nie złudną radość znalezienia
 uczestnictwa w uczcie weselnej Jezusa, Oblubieńca-z-Krzyża.
 – Przez swą odkupieńczą ofiarę na Krzyżu otworzył On swym Krzyżem w najdosłowniejszym znaczeniu
 „Dom Ojca” (por. J 14,2n), po czym zmartwychwstał i zaprasza obecnie każdego z Odkupionych na swoje
 gody:

„Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę,
 bo nadeszły gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty ...
 Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka” (Ap 19,6-9).

Omawiana ‘przypowieść’ jest – jak widzimy – nie tyle ‘przypowieścią’, tj. samym jedynie szerzej
 przedstawionym porównaniem-podobieństwem, ale jedną wielką alegorią. Oznacza zatem pod użytymi
 symbolicznymi obrazami rzeczywistość inną: nie dosłowną. Jednocześnie jednak wskazuje aż nadto
 wyraźnie na klucz, który pozwoli zrozumieć właściwe rozumienie użytych symboli. Klucza takiego
 dostarcza bezpośredni kontekst opowiadania, a także szerszy kontekst całokształtu Pisma świętego, w
 tym przede wszystkim pism Nowego Testamentu. Zauważamy niezmiennie ściśle ze sobą splecione dwa
 motywy:

  Wspomnianym w przypowieści panem młodym, tj. oblubieńcem który poślubia swoją wybrankę,
 jest sam Jezus. Wszystko co mówi o owym ‘panu młodym’ w trzeciej osobie, wypowiada o sobie samym,
 z tym tylko że posługuje się językiem alegorii. On jest tym ‘Panem Młodym’, któremu mają i mogą w
 atmosferze weselnej radości towarzyszyć dziewczęta orszaku weselnego, trzymające zapalone świece.
 – Chociaż Jezus nie przechodzi na mówienie o sobie w pierwszej osobie, mowa Jego nie pozostawia



 wątpliwości. Jeden raz więcej podprowadza On do wyprowadzenia z przedstawionej ‘przypowieści’ łatwo
 narzucającego się wniosku: że:
 On właśnie jest owym Panem Młodym, naprzeciw którego mają wyjść dziewczęta orszaku weselnego.
 On jednocześnie jest owym Synem z poprzednio omówionej przypowieści, któremu Król – Bóg Ojciec,
 wyprawił wesele (według Mt 22,1-14), o jakim mowa jest w obydwu przypowieściach.

  Kontekst przypowieści nasuwa jednak niemniej wyraźnie jeszcze drugi wątek, chociaż w tej
 właśnie przypowieści: o pannach orszaku weselnego, nie jest on wyraźnie wspomniany. Podkreślamy
 wciąż, że to co Jezus nazywa ‘przypowieścią’, jest raczej alegorią.
 – Użyte w niej symbole dotyczą innej rzeczywistości, znacznie głębszej. Tę ukazuje cały bliższy i dalszy
 kontekst Jezusowego wystąpienia. Jest pewne, że Jezus nie opowiada ‘bajek’ dla dziecięcego
 zabawienia towarzystwa. Mateusz umieszcza tę ‘przypowieść-alegorię’ tuż przed swą relacją o Męce
 Chrystusa. ‘Pan Młody’, któremu wolno towarzyszyć pannom orszaku weselnego, ma do przejścia
 jeszcze jedną próbę swej miłości do wybranej, nad życie własne umiłowanej Oblubienicy: musi zdać
 próbę miłości-z-Krzyża. I zda ją. Nieznacznie wcześniej wyraził Jezus, który w omawianej przypowieści
 mówi o sobie jako o „Panu Młodym”, słowa niezwykle poważne, dotyczące Jego posłannictwa. Zdaje On
 sobie sprawę, że przyszedł na świat ludzi nie dla zabawy, lecz po to, żeby stać się ‘okupem’ (Mt 20,28) –
 „za życie świata” (J 6,51):

„... na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Jemu służono,
 lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28).

Nie dziw, że gdy nadejdzie oczekiwany moment uczty weselnej i wszyscy zasiądą do
 przygotowanego stołu: współuczestnictwa w tej samej miłości i w tym samym życiu, role Pana i sług ku
 zdumieniu zaproszonych całkowicie się zmienią.

Napisze o tym Łukasz. Przytoczy on słowa Jezusa wypowiedziane być może w nieco innych
 okolicznościach, ale również dotyczące uczty weselnej. Słowa Jezusowe będą jednak dotyczyły w tym
 wypadku sytuacji, gdy Pan Młody będzie już wracał ze swej uczty weselnej. Błogosławieni będą wówczas
 ci słudzy, którzy trwają wiernie na swych stanowiskach. Tym właśnie sługom wyprawi obecnie sam Pan
 Młody ucztę i zacznie im usługiwać. Chodzi oczywiście wciąż o samego Syna Człowieczego – Jezusa
 Chrystusa:

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących
 swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby Mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.
 Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie.
 – Zaprawdę powiadam wam: przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im
 usługiwał.
 Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie ...” (Łk 12,35-38).

Również tutaj brak wzmianki o tym, jakoby ów Pan Młody miał przejść przez śmiertelną próbę na
 jakość miłości ludzkiej i Bożej, jaką żywi do swej Oblubienicy. A przecież i Łukasz przedstawi mękę Syna
 Człowieczego. Męka ta stanie się ceną okupu, jaką Jezus złoży dla ‘nabycia’ swej małżonki-oblubienicy.
 Cena ta stanie się jednocześnie swoistym ‘posagiem ślubnym’, jaki Pan Młody wniesie dla nabycia owej
 umiłowanej: Ludu Bożego Nowego i Wiecznego Przymierza „w krwi Mojej, która za was będzie wylana”
 (Łk 22,20).

Niemniej kontekst również Ewangelii Łukaszowej jest jednocznaczny. Męka odkupieńcza jest we
 wszystkich użytych przez Jezusa obrazach i przypowieściach wciąż obecnym tłem każdej z Jego
 wypowiedzi. Uczestnicy Jezusowego przemawiania nie mogli nie zdawać sobie z tego sprawy.
 – Jest oczywiście zrozumiałe, że świadomość uczniów odnośnie do tego aspektu: niebawem Jezusa
 czekającej Męki, nie wysuwała się zbyt wyraźnie na czoło w chwili, którą oni obecnie przeżywali.
 Apostołowie zdawali sobie co prawda z każdym dniem jaśniej sprawę, że przemawianie ich Mistrza staje
 się zdecydowanie ryzykowne z punktu widzenia Jego bezpieczeństwa. Wyczuwali doskonale narastający
 sprzeciw wyższych warstw ówczesnego społeczeństwa żydowskiego przeciw Jego Osobie.



 – Było rzeczą nieuniknioną, że im samym musiały się nasuwać uzasadnione obawy co do własnego
 również bezpieczeństwa jako najbliższych towarzyszy Jezusa.

A przecież dawali się zapewne unosić nastrojowi entuzjazmu i zachwytu, jakim zwłaszcza prości
 ludzie otaczali ich Mistrza. Sami Ewangeliści zaznaczają niedwuznacznie, że myśl o Jego gwałtownej
 śmierci – i to śmierci krzyżowej, o której Jezus coraz częściej wspominał, nie docierała do ich
 umysłowości.
 – Wspomina o tym wyraźnie Łukasz – lekarz i zapewne dobry psycholog:

„Oni jednak nic z tego nie rozumieli.
 Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa” (Łk 18,34).

Trzeba by więc sądzić, że aluzje Jezusa do czekających Go tortur i męki zapadały na razie przede
 wszystkim w głębię podświadomości uczniów. Całościową wizję i wewnętrzną łączność tak wydarzeń, jak
 słów Jezusa oraz płynących z nich wniosków uzyskają oni w zasadzie dopiero po odkupieńczej śmierci
 Syna Człowieczego, a raczej po Jego Zmartwychwstaniu i Zesłaniu Ducha Świętego. On to, Duch
 Święty, będzie uczniów Chrystusa i cały Kościół intensywnie wprowadzał w coraz głębsze rozumienie
 Prawdy objawienia.
 – Wtedy dopiero zrozumieją stopniowo, co oznaczały powtarzające się Jezusowe słowa o uczcie ślubnej,
 ale i o tym ‘posługiwaniu’ Syna Człowieczego, który „... nie przyszedł, aby Jemu służono, lecz aby Służyć
 i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28; Mk 10,45). Tak dopiero zrozumieją stopniowo, że Jezus jest
 istotnie Oblubieńcem – ale Oblubieńcem-z-Krzyża!

Nietrudno zauważyć, że wspomniane coraz głębsze ‘rozumienie’ Tajemnicy Chrystusa jako
 Oblubieńca-z-Krzyża będzie się rozciągało na wszystkie wieki dziejów Kościoła. Chociaż tajemnicę tę
 doskonale uchwycił i wyraził m.in. św. Paweł (Ef 5,21-33), rozumienie to, jak się wydaje, wiodło przez całe
 wieki życie w jakiejś mierze ‘ukryte’.
 – Wydobywał je na nowo Jan Paweł II w wielu swoich dokumentach. Tajemnica ta pozostaje jednak
 nadal niezgłębioną tajemnicą miłości Boga do człowieka: mężczyzny i kobiety. Bóg naprawdę umiłował
 swój żywy Obraz na kształt zjednoczenia w jedno-w-miłości i w życiu, jakie się dokonuje między mężem
 a żoną.

Punktem stycznym jest tu jednak zawsze jedno: Jezus jest Oblubieńcem-z-Krzyża: tutaj Jezus
 poślubia swoją małżonkę. Poślubia oddając siebie aż do śmierci własnej – dla uczynienia jej świętą i
 nieskalaną w Obliczu Bożym (por. Ef 5,27).

B.   BEZPOŚREDNIE OBJAWIENIE SIEBIE JAKO
OBLUBIEŃCA



Jesteśmy nadal na etapie poszukiwań miejsc biblijnych – tym razem z Ewangelii, na których mowa
 jest o Jezusie jako ‘Oblubieńcu’. Chodzi oczywiście o znaczenie, jakie z tym określeniem wiąże
 objawienie Boga jako Prawdy-wierności swej raz człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie zaofiarowanej
 komunii w tym samym życiu i tej samej miłości.

Tym razem stają przed nami dwa miejsca, na których Ewangelie wyrażają się o Jezusie wprost jako o
 ‘Oblubieńcu’.
 – W jednym wypadku będzie chodziło o świadectwo, jakie o Jezusie, swym bliskim krewnym, złoży Jan
 Chrzciciel (J 2,29).
 – Na innym miejscu potwierdzi taką swoją tożsamość: jako ‘Oblubieńca’, sam Jezus. Samo-objawieniowe
 wyznanie Jezusa pojawi się wtedy w odpowiedzi na pytanie postawione Mu przez uczniów Jana
 Chrzciciela (Mt 9,15).
 Wypada poświęcić obydwom tekstom nieco uwagi.

1. Jan Chrzciciel o swym dostojnym krewnym:
Synu Bożym Jezusie

a. Okoliczności złożonego przez Jana Chrzciciela świadectwa
o Jezusie

Tuż po relacji o nocnej rozmowie Jezusa z ‘dostojnikiem żydowskim’(J 3,1) Nikodemem przedstawia
 Jan Ewangelista sprawozdanie z charakterystycznego sporu, jaki się wywiązał między uczniami Jana
 Chrzciciela – a uczniami Jezusa. Zarówno Jan Chrzciciel, jak i Jezus znaleźli się wtedy w bliskim
 sąsiedztwie geograficznym ze sobą nad Jordanem w Judei.



Objaśnienie

Pierwsze świadectwo: Jezus – Baranek Boży

 Uczniowie Jana Chrzciciela dobrze zapamiętali słowa świadectwa, jakie ich mistrz – Jan Chrzciciel,
 tak niedawno wydał o zbliżającym się tego dnia ku niemu Jezusie:

„... ‘Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. – To jest Ten, o którym
 powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż
 był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić
 wodą w tym celu,
 aby On się objawił Izraelowi’.
 Jan dał takie świadectwo: ‘Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z
 nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie
 posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ‘Ten, nad którym ujrzysz Ducha
 zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem
 Świętym’.
 Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1,29-34).

Uczniowie Jana i Jezusa zderzyli się ze sobą we wzajemnej dyskusji „w sprawie oczyszczenia” (J
 3,25). Jan Ewangelista nie podaje dokładnie szczegółów owej dyskusji. Ostatecznie chodziło
 prawdopodobnie o raczej ludzki aspekt podejmowanych utarczek słownych.

Uczniowie Jana Chrzciciela zauważyli natychmiast, że słowa świadectwa ich czcigodnego,
 ascetycznego mistrza, który za swą odwagę zostanie wkrótce uwięziony przez Heroda Antypasa [był to syn
 Heroda Wielkiego; po oddaleniu swej żony ożenił się on z Herodiadą, małżonką swego brata Filipa] sprawiły, iż ludzie
 zaczęli odpływać od niego, a przechodzili na stronę Jezusa. Poczuli się przez to zaniepokojeni i sami nie
 wiedzieli, za kim się wobec tego opowiedzieć.
 – Do Jezusa przechodziło przede wszystkim wielu młodych Ludzi, otwartych na głębsze ideały życiowe.
 Dotąd gromadzili się oni wokół surowego proroka pustyni, który „głosił chrzest nawrócenia na
 odpuszczenie grzechów” (Łk 3,3) i fascynował tłumy swym radykalizmem:

„Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce
 godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: Abrahama mamy za Ojca, bo powiadam wam, że z
 tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.
 Już siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu,
 będzie wycięte i w ogień wrzucone ...” (Łk 3,7nn).

Wśród tych, którzy przeszli w ten sposób do grona uczniów Jezusa, znalazł się m.in. przyszły Jan
 Ewangelista oraz Andrzej, brat Szymona Piotra (J 1,40). Można by powiedzieć, że na stronę Jezusa
 zaczęła przechodzić dotychczasowa elita duchowa Jana Chrzciciela.
 – Nic dziwnego, że budziło to z jednej strony odruch żalu, a z drugiej ... bardzo ludzkiego, niezbyt
 chlubnego uczucia zazdrości w związku z malejącą popularnością Jana Chrzciciela, a wzrastającymi
 wpływami Jezusa.

Uczniowie Jana Chrzciciela podeszli do swego mistrza w związku z chrztem – jego, czyli Jana
 Chrzciciela, a chrztem jakiego udzielali uczniowie Jezusa, skarżąc się Janowi:

„... Ten, .. o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu
 i wszyscy idą do Niego” (J 3,26).
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b. Pewność Prawdy objawienia dana Janowi

Jan Chrzciciel nie mógł nie zauważyć dotkliwie odczuwalnego spadku swej dotychczasowej
 ‘popularności’. Również u niego pojawiały się zapewne odruchy swoistego żalu związane z tą sytuacją.
 Zagadnięty obecnie w tak istotnej sprawie, ściśle związanej z sensem swej dalszej działalności, a przede
 wszystkim z sensem dalszego pozostawania ‘ojcem duchownym’ dla tych wielu szlachetnych osób, które
 dotąd poddawały się jego kierownictwu duchowemu, objawia on obecnie szczyty swego wewnętrznego
 urobienia i zapatrzenia się w samego Boga – z autentycznym przekreśleniem szukania własnego
 samozadowolenia.

Drugie świadectwo Jana: Jezus Mesjasz-Baranek-Oblubieniec

Jan wyznaje pozostałym jeszcze przy nim uczniom w swym dłuższym wywodzie:

(a) „Na to Jan [Chrzciciel] odrzekł:
 ‘Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi
 świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany.
 – Ten, kto ma Oblubienicę, jest Oblubieńcem; a przyjaciel Oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje
 najwyższej radości na głos Oblubieńca.
 Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,27-30).

 (b) „Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po
 ziemsku przemawia.
 Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa
 Jego nikt nie przyjmuje.
 Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg
 posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha.
 – Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie
 wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży” (J 3,31-36).

Całość przytoczonego fragmentu (J 3,27-36) jest wyrazem teologicznej głębi Prawdy Bożego
 objawienia. Nie jest wykluczone, że odcinek wierszy 31-36 [zaznaczony tutaj pod ‘b’] jest potężną syntezą
 teologiczną całości Ewangelii jako swoistego komentarza teologicznego Jana Ewangelisty, zatem nie
 Jana Chrzciciela.
 – Jan Apostoł pisze swoją Ewangelię z perspektywy kilkudziesięciu lat po odkupieńczej śmierci Jezusa
 Chrystusa, kiedy to jej głoszenie po całym ówczesnym świecie było już faktem dokonanym, a uczniowie
 Chrystusa byli już mocno skąpani krwią własną przelaną „dla imienia Jezus”. Swoją Ewangelię pisał on
 jako ostatni z jeszcze żyjących Apostołów Jezusa Chrystusa.
 – Tym drugim odcinkiem przytoczonego fragmentu w zasadzie nie będziemy się zajmowali.

Jesteśmy natomiast żywo zainteresowani pierwszym odcinkiem przytoczonej tu wypowiedzi (J 3,27-30;



 tutaj pod ‘a’). Są to słowa, które autor Ewangelii wkłada w usta Jana Chrzciciela, spokrewnionego z
 Jezusem [trudno powiedzieć dokładniej, o jaki stopień pokrewieństwa tu chodzi; Maryja musiała jednak bardzo lubić Elżbietę,
 matkę Jana Chrzciciela, skoro z radością pokonała 150 km odległości między Nazaret a Ain Karin: Łk 1,39]. Jan powołuje się
 w odpowiedzi na pytanie swych uczniów na Boże objawienie, jakie najwidoczniej wciąż do niego dociera.
 Treści tej wypowiedzi, jaką im przedstawił, nie byłby on w stanie wymyślić sam od siebie. Przerastała ona
 wszelkie ludzkie domysły.

Już wcześniejsze wypowiedzi Jana Chrzciciela były wyrazem poznania pewności Prawdy objawienia
 dzięki szczególnemu poznaniu, jakiego Jan widocznie wciąż hojnie dostępował.

  Dotyczy to jego świadectwa o sobie samym, że nie jest Mesjaszem, za jakiego niejedni chcieli go
 uznać (J 1,19-28).

  Wyraźnie na Boże objawienie powołuje się Jan Chrzciciel w bezpośrednio potem następującym opisie.
 Określa on nadchodzącego właśnie Jezusa jako „Baranka Bożego, który gładzi grzech świata” (por. J
 1,29).
 W tym kontekście wyznaje on dwukrotnie: „Ja Go przedtem nie znałem ...” (J 1,31.33). Dodaje jednak
 słowa wyjaśniające, które przytoczyliśmy dopiero co wyżej (zob. wyż.: Jan Chrzciciel o Jezusie Baranku Bożym):

„... Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.
 Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja
 Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ‘Ten, nad
 którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem
 Świętym’.
 Ja to ujrzałem – i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1,31-34).

Jan odwołuje się tutaj do objawiającego mu się Boga, który jest Prawdą-wiernością. W tym wypadku
 objawieniu na poziomie umysłu towarzyszył obraz widzialny:
 „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim” (J 1,32).
 Jan wiedział już wcześniej – z Bożego objawienia, że dostąpi znaku, dzięki któremu rozpozna tego,
 „który chrzci Duchem Świętym” (J 1,33).

Sam Jan Chrzciciel chrzcił „wodą”. Przyjmujący ten chrzest wyznawali wtedy swoje grzechy (Mt 3,6).
 – Znamienne jest dwukrotne mocno uwydatnione stwierdzenie Jana Chrzciciela: „Ja Go przedtem nie
 znałem” (J 1,31.33). A przecież obaj byli ze sobą spokrewnieni, mimo iż trudno nam bliżej określić stopień
 łączącego ich pokrewieństwa [Ewangelie nie podają żadnych bliższych danych w tym względzie].

Jan Chrzciciel świadczy z dużym naciskiem, że „ujrzał” zapowiedziany mu wcześniej przez Boga
 znak. Znak ten wyrażał się w tym wypadku w postaci „Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim” (J
 1,33).

Możemy sobie podarować próbę dociekania, czy Jan Chrzciciel mówi tu o Duchu Świętym jako
 Trzeciej Osobie Trójcy Przenajświętszej, czy jedynie o „Duchu” jako Bożej Mocy, nie zdając sobie
 jeszcze sprawy, że chodzi o Trzecią Osobę Trójcy. Starotestamentalne Objawienie wewnętrznego życia
 Boga ograniczało się do ukazania niejako kierunku, w jakim rozwinie się dalsze objawienie się Boga jako
 Prawdy-Wierności. Dzięki temu samo z kolei Pismo święte stało się jednym wielkim przygotowaniem
 terminologii trynitarnej, a nawet szczegółowych przymiotów Boga w tajemnicy Jego Trzech Osób.

Samej jednak tajemnicy Trójcy Osób tego samego Bóstwa [tej samej Bożej Natury] – Bóg w Starym
 Testamencie wyraźnie nie objawił. Objawienia tego dokona dopiero Syn Boży Wcielony. Podziela On tę
 samą Bożą Naturę z Ojcem i Duchem Świętym, różniąc się od nich swoją odrębną Osobą: jako Syna –
 obok Osoby Ojca i Osoby Ducha Świętego.

Z tego punktu widzenia znamienne są dalsze słowa wyżej przytoczonego świadectwa Jana
 Chrzciciela (zob. wyż.: Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie – odcinek ‘b’):
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„Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku
 przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a
 świadectwa Jego nikt nie przyjmuje.
 – Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo
 Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha” (J 3,31-36).

Trudno powiedzieć z pewnością, czy są to słowa wypowiedziane przez samego Jana Chrzciciela do
 swych uczniów w odpowiedzi na postawione przez nich pytanie odnośnie do chrztu udzielanego przez
 siebie – w przeciwieństwie do chrztu udzielanego przez uczniów Jezusa.
 – Jak bowiem zaznacza Jan Ewangelista: „... w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego
 uczniowie” (J 4,2).

Przytoczona wypowiedź jest kondensatem ‘autobiograficznych’ wyznań samego Jezusa z okresu
 Jego działalności publicznej, szczególnie tych zanotowanych w Ewangelii Jana. Wyłącznie On – Jezus,
 jako „Jednorodzony Bóg, który Jest w łonie Ojca”, jest w stanie „pouczyć o Nim [o Ojcu]” (J 1,18b; por. J 5,19-
47; itd.). Jezus jest bowiem osobiście i osobowo zarówno „Bogiem Prawdziwym z Boga Prawdziwego”
 (Credo), jak i człowiekiem. Stąd też to wszystko, co On mówi, nie tylko ‘zawiera’ Słowo Boże, ale Słowem
 Bożym prawdziwie JEST: „Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi Słowa Boże” (J 3,34; zob. DV 24b).

RE-lektura: część VI, rozdz. 9a.
 Stadniki, 8.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 4.I.2016.
 Tarnów, 19.VIII.2016.
 Tarnów, 27.IX.2016.
 Tarnów, 7.VII.2017.

              

Rozdz.9. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA WSZCZEPIONY
 W DRZEWO ŻYCIA OBLUBIEŃCA-Z-KRZYŻA.
 Naucz nas, Jezu, przeżywać sakramentalnie nasze JEDNO:
 w małżeństwie i rodzinie

Rozważania obecnego Rozdziału

A. JEZUS OBJAWIAJĄCY SIEBIE DOMYŚLNIE JAKO OBLUBIEŃCA

1. Przez Ojca posłany Syn Człowieczy odrzucony przez ‘swoich’ (Mt 21,33-46)
2. Wzgarda zaproszeniem na ucztę zaślubin Syna Królewskiego (Mt 22,1-14)
3. Orszak Panien oczekujących na przybycie Pana Młodego (Mt 25,1-13)

B. BEZPOŚREDNIE OBJAWIENIE SIEBIE JAKO OBLUBIEŃCA

1. Jan Chrzciciel o swym Dostojnym Krewnym Jezusie
a. Okoliczności złożonego przez Jana Chrzciciela świadectwa o Jezusie
Pierwsze świadectwo: Jezus – Baranek Boży
Jezus jako Baranek Boży. Tekst: J 1,29-34
b. Pewność Prawdy Objawienia dana Janowi
Drugie świadectwo Jana: Jezus Mesjasz-Baranek-Oblubieniec
Jezus Mesjasz-Baranek-Oblubieniec. Tekst: J 3,27-30
Kogo Bóg posłał mówi Słowa Boże. Tekst: J 3,31-36
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R6-126. Jan Paweł II - W trumnie w Kaplicy Sykstyńskiej
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c. Jezus: Mesjasz – Baranek – Oblubieniec

Pouczenie z objawienia

Wracamy ponownie do świadectwa, jakie Jan Chrzciciel złożył wobec swych uczniów, którym trudno
 było pogodzić się ze wzrastającą ‘popularnością’ Mistrza z Nazaretu – w przeciwieństwie do
 dotychczasowej sławy mistrza pokuty, który „głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” (Łk
 3,3). Chrzest pokuty spełniał w zamierzeniach Bożej Opatrzności rolę przygotowawczą przed
 rozpoczęciem działalności publicznej Jezusa.

W swym pokornym poddaniu woli Bożej określił Jan Jezusa w chwili, gdy wskazywał na Niego,
 precyzyjnie jako na Bożego Baranka: „... Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż
 był wcześniej ode mnie ...” (J 1,30). Jan wyznaje w tych słowach wiarę w pre-egzystencję Jezusa w łonie
 Trójcy Przenajświętszej.

Jeden raz więcej stajemy w obliczu bezpośredniej, potężnej ‘dawki’ Prawdy Objawienia, jaką Bóg
 obdarzał Jana Chrzciciela. Do takiego poznania nikt nie mógł dojść własnym rozumem. Bóg obdarza
 Jana Chrzciciela nie tylko samym owym nadprzyrodzonym ‘poznaniem’, ale staje się jednocześnie
 gwarantem pewności uzyskanej na tej drodze Prawdy Bożego Objawienia. Na pewności jego poznaniu
 będzie się mogła oprzeć wiara uczniów – zarówno jego, jak i uczniów Jezusa Chrystusa i całego Ludu
 Bożego.

W ten sposób dochodzimy do słów Janowego świadectwa i jednocześnie wyznania, które są istotne
 w poszukiwaniach obecnego rozdziału: prześledzenia wypowiedzi Nowego Testamentu, które by zdolne
 były rzucić jakieś światło na problematykę małżeństwa jako jednego z Sakramentów Kościoła
 Chrystusowego. Jan Chrzciciel wyraża się zaraz w pierwszym zdaniu odpowiedzi na pytanie swych
 uczniów odnośnie do dwóch różnych ‘chrztów’ w następujących słowach (zob. wyż.: Świadectwo Jana
 Chrzciciela o Jezusie – pod ‘a’):

„(a-1) Na to Jan [Chrzciciel] odrzekł:
 ‘Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba.
 Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem Przed Nim
 posłany.

 (a-2) Ten, kto ma oblubienicę, jest Oblubieńcem; a przyjaciel Oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje
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 najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.
 – Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał’ ...” (J 3,27-30).

W pierwszej części tej wypowiedzi [pod: a-1], będącej wprowadzeniem do właściwej odpowiedzi,
 powołuje się Jan Chrzciciel ponownie niedwuznacznie na otrzymane w tej sprawie Boże objawienie: „...
 Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba ...”. Potwierdzeniem tego dla
 samych swoich uczniów było już poprzednio przytoczone jego wyznanie wobec nich: „Nie jestem
 Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany” (J 1,28).

Jesteśmy pełni podziwu wobec skromności Jana Chrzciciela. A jednocześnie jego samokrytycyzmu w
 obliczu prawdy odnośnie do własnej osoby i zwierzonej sobie Bożej misji.

Jeśli już to wyznanie było wynikiem Bożego objawienia, jest nim tym bardziej to, co Jan obecnie
 stwierdza o Jezusie:

(a-2) „Ten, kto ma oblubienicę,jest Oblubieńcem; a przyjaciel Oblubieńca, który stoi i słucha go,
 doznaje najwyższej radości na głos Oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu ...” (J 3,29).

Jan Chrzciciel przechodzi na język przenośni, albo i alegorii [przenośnia rozprowadzona w opowiadanie].
 Mimo to użyte przez niego wyrażenia są w swej wymowie bardzo jednoznaczne: nie mogły one budzić u
 słuchaczy żadnej wątpliwości. Jan wskazuje bowiem jednoznacznie na ‘klucza’, który pozwoli
 zidentyfikować wymienione tu postacie. Są to trzy osoby:

  Panna młoda czyli oblubienica [gr.: nýmphe],
  Pan młody czyli oblubieniec [gr.: nymphíos],
  oraz ‘przyjaciel’ oblubieńca [gr.: phílos tou nymphíou].

d. Trzy wątki objawienia: Mesjasz-Baranek-Oblubieniec

Jezus a dzieło Ojca do spełnienia

‘Panem Młodym’ jest według Jana Chrzciciela pół roku młodszy od niego Jezus. Wskazuje na to cały
 kontekst – pośredni i bezpośredni.
 – Jan odpowiada na pytanie dotyczące chrztu – swojego, a Jezusowego. Po uroczystym stwierdzeniu, że
 treści tego, co powie, nie uzyskałby inną drogą, gdyby to „mu nie było dane z nieba” (J 3,27), przechodzi
 na język przenośni i alegorii: „Ten, kto ma oblubienicę, jest Oblubieńcem” (J 3,29).
 Zaraz potem dodaje dla uspokojenia swych uczniów, którzy czują się zagrożeni faktem, że wielu odpływa
 od niego, a przyłącza się do Jezusa:
 „Potrzeba, by ON wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,30).

Słowami tymi potwierdza, że mówi przez cały czas o Jezusie, którego popularność wzrasta z każdym
 dniem. Znaczy to tym samym, że Jezus jest na podstawie otrzymanego szczegółowego Bożego



Objaśnienie

 objawienie w tym względzie Oblubieńcem, tzn. ‘Panem Młodym’. A ‘Pan Młody’ to nie byle kto, lecz
 osoba, która aktualnie wiąże się przymierzem małżeńskim.

Trudno nie zadać sobie pytania: jak to jest możliwe, żeby Jezus
 zaledwie rozpoczynający działalność publiczną, miał się Janowi
 Chrzcicielowi kojarzyć z ‘panem młodym’ [gr. nymphíos]? Nic nie
 wskazywało na to, żeby Jezus miał ‘dziewczynę’ do ślubu. Nikt nie
 podejmował w przypadku Jezusa, zgodnie z podówczas przyjętym
 zwyczajem, pertraktacji z rodziną ewentualnej kandydatki do ślubu
 odnośnie do ‘ceny-zapłaty’ za córkę, którą by pan młody miał
 poślubić. To zaś było zapewne jednym z delikatnych zadań osoby,
 którą pan młody wybierał sobie jako swego ‘przyjaciela pana
 młodego’. Za takiego zaś uważał siebie Jan Chrzciciel.

Z opisów Ewangelii widzimy, że Jezus spotykał się i rozmawiał z wieloma kobietami: zamężnymi i
 zapewne nie zamężnymi. Były to jednak każdorazowo dialogi ‘zbawienia’. Nie miały one nic wspólnego z
 umawianiem się pod kątem ewentualnego małżeństwa. Jezus był i pozostał dziewiczy, podobnie jak
 Jego matka Maryja oraz święty Józef, Jego przybrany ojciec. Jezus zdawał sobie przez całe życie w
 pełni sprawę, skąd przyszedł i do czego zmierza. Sensem Jego życia nie było zawarcie małżeństwa, lecz
 dokonanie dzieła odkupienia – zgodnie z misją, jaką Mu zwierzył Ojciec Niebieski:

„Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał,
 i wykonać Jego dzieło ...” (J 4,34).

Przyszedł na świat po to, żeby „służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45). Dzieło to
 wykonał do końca i do ostateczności, tak iż mógł powiedzieć z wysokości krzyża: „Wykonało się” (J 19,30).
 To samo stwierdził w swej modlitwie arcykapłańskiej, wzniesionej do Ojca tuż przed swym konaniem w
 Ogrojcu: „Wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania ...” (J 17,4).

Jeśli zatem Jan Chrzciciel określa Jezusa jako „[gr.] nymphíos: Pana Młodego, tzn. Oblubieńca” – i
 powołuje się na otrzymane w tym względzie Boże objawienie, widzi on w świetle Prawdy objawienia
 harmonijną jedność trzech wątków dotychczasowego Bożego objawienia.

Syn Maryi – Mesjasz

Szokująco musiały podziałać na słuchaczy poprzednika Jezusowego słowa, że Jezus, o którym
 wiedziano, że to „syn cieśli” (por. Mt 13,55), dokładniej: „syn Józefa” (Łk 4,22; 3,23), którego „matce ... jest na
 imię Maríam” (tamże) – to właśnie „ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie Mąż, który mnie
 przewyższył godnością ...” (J 1,30), oraz że On jest Mesjaszem.

Jan potwierdza w tej chwili jedynie to, co powiedział już poprzednio:
 „Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim
 posłany ...” (J 3,28). Innymi słowy Jan wskazuje tym samym na Jezusa jako na Mesjasza [hebr.: Mashíach].

Wieki całe czekały na Mesjasza. Bóg obiecywał Jego wysłanie przez proroków. Obecnie Mesjasz się
 pojawia. Na Jego obecność wskazuje ‘palcem’ Jan Chrzciciel, żeby nikt nie miał wątpliwości, kim On jest
 i kiedy należy się Go spodziewać: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2).
 – Powiada wyraźnie, że zleconym mu przez Boga zadaniem jest przygotowanie Ludu Bożego na Jego
 przyjście. W końcu wskazuje na Niego niejako po imieniu: „Oto Baranek Boży ...” Jest to synonimiczne
 określenie Mesjasza. Trudno było wskazać Mesjasza jeszcze wyraźniej.

Jednakże większość współczesnych Żydów wyobrażała sobie Mesjasza zupełnie inaczej, aniżeli o
 tym myślał Bóg. Żydzi oczekiwali Mesjasza jako zwycięskiego wojownika politycznego, który przede
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 wszystkim wyzwoli Izraela spod okupacji – aktualnie: Rzymskiej
[zdobycie Jeruzalem przez Pompejusza: rok 63 Przed Chr.; Palestyna zostaje Prowincją Rzymską].
 Sądzili, że Mesjasz zapewni Żydom panowanie nad całym światem. Mimo iż Bóg naprowadzał myślenie
 Izraela wciąż na drogi wnętrza i sumienia, chciano niejako wymusić na Bogu zesłanie Mesjasza
 politycznego. Jeden raz więcej sprawdziło się to, co niezwykle trudno docierało do umysłowości
 Hebrajczyków, a po trochu każdego człowieka:

„Bo myśli Moje – nie są myślami waszymi,
 ani wasze drogi – Moimi drogami – wyrocznia Jahwéh” (Iz 55,8).

Oraz:

„Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Jahwéh –
 zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie.
 Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham ... –
 Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie ...” (Jr 29,11n.14).

Widzimy zatem, że Jan Chrzciciel ukazuje w swych słowach do uczniów – w imieniu objawiającego
 mu się Boga, że Mesjasz już przyszedł. Oraz że jest Nim Jezus, syn Maryi.

Syn Maryi – Baranek Boży

Co więcej jednak, Jan Chrzciciel ukazuje, że ten, który jest Mesjaszem – i zarazem ‘Panem Młodym’
 gotowym do ślubu, to Baranek Boży. Słowa te wypowiada do otaczających go uczniów: „Oto Baranek
 Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29).

Słowa dotyczące ‘Baranka Bożego’ rozlegały się już przez sześć wieków tradycji Bożego objawienia.
 Odbijały się one zatrważającym echem w duszach Hebrajczyków-Żydów. Dotyczyły obrazu cierpiącego
 ‘Sługi Jahwéh’. Każdy Izraelita doskonale o tym wiedział. Zapewne jednak znaczna większość Żydów
 podejmowała wysiłki, żeby o tym nie myśleć i kryjącej się za tymi słowami trudnej rzeczywistości w
 pionie: Bóg a człowiek – nie przyjmować do wiadomości.

Męki ‘Sługi Jahwéh’ znoszone przez Niego jako cierpienie zastępcze i odkupieńcze, zapowiadała
 szczególnie końcowa część księgi Izajasza, określana mianem Trito-Izajasza. Słowo Boże przedstawia
 tam ‘Sługę Jahwéh’ cierpiącego – w takich samych słowach, jakie dopiero co wypowiedział Jan
 Chrzciciel, :

„Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.
 Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust
 swoich. ...
 Po udręce i sądzie został usunięty [= zabity] ... Tak! Zgładzono go z krainy żyjących;
 za grzechy mego Ludu został zbity na śmierć ...” (Iz 53,7n: połowa 6 w. przed Chr.; zob. też Wj 12,3nn; Kpł
 14,13.21.24n).

Pół wieku wcześniej od dopiero co przytoczonych słów Trito-Izajasza użył podobnego określenia o
 oczekiwanym Mesjaszu niemal przez całe swe życie jako proroka prześladowany Jeremiasz:

„... Ja zaś jak Baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź,
 nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany ...” (Jr 11,19).

Żydom czasów Jezusa nie mieściło się w głowie, żeby oczekiwany Maszíach (Mesjasz, Namaszczony)
 miał przechodzić przez bezmiar cierpień, tortur i upokorzeń Jego Ludzkiej i Boskiej godności.
 – Jan Chrzciciel rozprasza pod tchnieniem Ducha Świętego swym jednoznacznym słowem, że Jezus, na
 którego dopiero co wskazał jako na oczekiwanego Mesjasza, jest ponadto zapowiedzianym „Barankiem
 Bożym”. Jego śmierć stanie się warunkiem, bez którego nie byłoby „zgładzenia grzechu świata” (por. J



 2,39).

Nietrudno sobie wyobrazić, jaki szok słowa Jana Chrzciciela wywołały u słuchaczy. A przecież
 dotychczasowe Boże Objawienie zdążyło już aż nadto nieomylnie utrwalić taką cenę, jaką dla zmazania
 „grzechu świata” złożyć przyjdzie Mesjaszowi.

Syn Maryi – Pan Młody

Trzecim wątkiem tradycji dogmatycznej Bożego Objawienia jest określenie tegoż Jezusa, który
 według Jana Chrzciciela jest zarówno Mesjaszem, jak Barankiem Bożym – ponadto jako „Pana
 Młodego”, czyli Oblubieńca który właśnie poślubia Panią Młodą.
 – Jan Chrzciciel zaświadcza uroczyście, że w osobie Jezusa ogniskują się harmonijnie wszystkie te trzy
 wątki dotychczasowego Bożego Objawienia. Wiodły one dotąd żywot swoiście odrębnych ‘nitek’ Prawdy
 Bożego Objawienia.

W umysłach Izraelitów nie mieściła się możliwość ich jakiejkolwiek syntezy. Obecnie jednak „czas się
 wypełnił i bliskie jest królestwo Boże ...” (Mk 1,15). Jest to czas, kiedy to dotąd niejako ‘luźno’ po Bożym
 Objawieniu porozrzucone aspekty zapowiedzianego od upadku w Raju Odkupienia splatają się pod
 tchnieniem Ducha Prawdy w potężną, nierozdzielną syntezę.

Nie będzie zatem żadnej sprzeczności w tym, że jedna i ta sama Osoba: palcem przez Jana
 Chrzciciela ukazany Jezus, jest jednocześnie oczekiwanym Mesjaszem, i Barankiem Bożym, a ponadto
 Oblubieńcem, czyli Panem Młodym. Trudno było o ukazanie w sposób jeszcze wyraźniejszy tej potężnej,
 umysły zapewne większości ówczesnego Ludu Bożego całkiem przerastającej, syntezy
 dotychczasowego depozytu Prawdy Bożego objawienia.

e. Blokowanie świadectwa o Jezusie

Wracamy jeszcze raz do wyżej zasygnalizowanych trzech postaci, jakie występują w świadectwie
 Jana o Jezusie wobec swych zaniepokojonych uczniów (zob. wyż.: Trzy postacie ukazane w świadectwie Jana).

 – Z jednej strony podziwiamy Jego odwagę połączoną z szczytową bezinteresownością w świadczeniu o
 nieporównalnej wyższości Jezusa w stosunku do niego – Jego poprzednika. Mianowicie Jan Chrzciciel
 wskazuje na Jezusa zdecydowanie jako na Mesjasza – Baranka Bożego – i Pana Młodego.

 – Z drugiej strony pytamy, co się stało się z tak jasnym jego świadectwem?
 Nikt nie wątpił w wiarygodność Janowego przemawiania. Przemawiał za nią surowy, pokutniczy styl Jego
 osobistego życia i bezkompromisowy radykalizm w głoszeniu nawrócenia serc. Nawrócenie to miało
 stworzyć podłoże, na którym wzejdzie ziarno „Chrztu Duchem Świętym” (por. Mk 1,8; Mt 3,11; Łk 3,16). Będzie
 nim głoszenie Słowa Bożego przez Jezusa, który nie tylko będzie mówił ‘o’ Słowie Bożym, lecz Nim
 osobiście-osobowe JEST.
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Okazuje się, że sama Ewangelia odpowiada na to tak zasadnicze pytanie. Jan Chrzciciel został w
 międzyczasie uwięziony przez Heroda Antypasa, któremu wypominał cudzołóstwo z Herodiadą,
 prawowitą żoną jego brata Filipa (Mk 6,17n).

Jako już uwięziony, wysłał Jan Chrzciciel delegację swych uczniów do Jezusa z zapytaniem: „Czy Ty
 jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać”? (Mt 11,3; Łk 7,20). Jan chciał wyraźnego
 potwierdzenia misji Jezusa najprawdopodobniej nie dla siebie, lecz dla uczniów, którym nadal trudno było
 pogodzić się z odchodzeniem ich mistrza Jana Chrzciciela w cień.

W odpowiedzi na to pytanie kazał Jezus powtórzyć Janowi w więzieniu słowa uwiarygodnienia,
 zaczerpnięte z proroctwa Izajaszowego (Iz 35,5; 61,1). Słowa te były zapewne powszechnie znane jako
 wskazujące na działalność cudotwórczą epoki Mesjasza.
 – Po odejściu wysłanników Jana wystawił Jezus niezwykle chlubne świadectwo swemu poprzednikowi.
 Określił go m.in. w słowach: „Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana ...” (Łk 7,28).
 – Po czym Łukasz dodaje swój komentarz pełen Bożego bólu w związku ze ‘skutkami’ przygotowawczej
 działalności Jana Chrzciciela:

„... I cały Lud, który Go słuchał, i nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest
 Janowy.
 – Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie,
 nie przyjmując chrztu od niego ...” (Łk 7,29n).

Widzimy, że wyższe warstwy przywódców duchowych narodu postarały się skutecznie o to, żeby
 świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie, a niejako jeszcze wcześniej: zainaugurowane przez Jana
 Chrzciciela bezpośrednie przygotowanie na przyjście tego ‘Oczekiwanego’: Mesjasza, Baranka Bożego,
 Oblubieńca – zneutralizować i zbagatelizować.

W merytorycznie podobnym komentarzu podsumuje kiedyś Uczeń Umiłowany postawę przede
 wszystkim elity duchowej Narodu. Stwierdzi, że co prawda wielu przywódców duchowych uwierzyło w
 Jezusa, ale wstrzymywali się od opowiedzenia się za Nim przez wzgląd czysto ludzki:

„... Niemniej i spośród przywódców wielu w Niego [= Jezusa] uwierzyło,
 ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z Synagogi.
 – Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą” (J 12,42n; por. też J 3,19: „... ludzie bardziej
 umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki”).

Jesteśmy wciąż świadkami zmagania się dobra ze złem, realizacją zamysłu Bożego: zbawienia
 człowieka – mężczyzny i kobiety w Jezusie Chrystusie, a jego systematycznym blokowaniem przez tego,
 który jest ZŁY: Szatana, który „zwodzi całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9).
 – Jan Paweł II określi to kiedyś charakterystycznie słowami św. Augustyna:

„... Historia nie jest po prostu procesem, który z konieczności prowadzi ku lepszemu,
 lecz jest wynikiem wolności, a raczej walki pomiędzy przeciwstawnymi wolnościami,
 czyli ... konfliktem między dwiema miłościami:
 miłością Boga, posuniętą aż do wzgardy sobą
 i miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga” (FC 6).



f. Jezus a Jahwéh: Mesjasz-Baranek-Oblubieniec

Jezus jako Mesjasz i Baranek zabity za grzechy

Podejmujemy jeszcze raz wprowadzone w świadectwie Jana Chrzciciela o Jezusie trzy postacie (zob.
 wyż.: Trzy postacie ukazane w świadectwie Jana).

Stosunkowo najłatwiej, chociaż ryzykownie z punktu widzenia panującego trendu przywódców
 religijnych Narodu, było uznanie Jezusa za Mesjasza. Mimo iż zainaugurowana działalność publiczna
 Jezusa stawała się nieustannym zaprzeczeniem głęboko zakorzenionych, nie Bożych wyobrażeń, jakie z
 tą funkcją wiązali przywódcy duchowi wraz z duchowo przez nich urabianym Narodem.

Niewątpliwie szokująco musiało podziałać identyfikowanie przez Jana Chrzciciela Osoby Jezusa jako
 Mesjasza – z Mesjaszem jako „Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata” (J 1,29). Przypisywanie
 Mesjaszowi, zidentyfikowanemu w rozpoczynającym właśnie swą działalność publiczną Jezusie – roli
 ‘Cierpiącego Sługi Jahwéh’, który stanie się ‘zabitym jako ofiara przebłagalna Barankiem Bożym’ dla
 zgładzenia „grzechu świata” – leżało co prawda na linii z naciskiem przez wieki całe wyrażanej Prawdy
 Bożego objawienia, ale było totalnym przeciwieństwem do ‘obrazu’ Mesjasza, jaki ówczesnemu Ludowi
 Bożemu przekazywali duchowi przywódcy Narodu.

Czyżby Jezus był Jahwéh-Oblubieńcem

Zapewne tym bardziej szokująca i do dziś niełatwa do zrozumienia i przyjęcia jest trzecia
 identyfikacje, jakiej używa Jan Chrzciciel pod tchnieniem Ducha Prawdy w odniesieniu do wciąż tego
 samego Jezusa. Chodzi o jego słowa wskazujące na Jezusa jako „Pana Młodego”: Oblubieńca, który
 właśnie wiąże się z Panią Młodą w nierozerwalnym przymierzu małżeńskim.

Jeśli do przyjęcia Jezusa w charakterze Mesjasza – jako jednocześnie Baranka Bożego, wymagana
 była wiara, zdolna przyjąć takie znaczenie tych słów i rzeczywistości, jakie z nimi wiąże Bóg objawiający
 siebie i swój zamysł, potrzeba jej było tym bardziej dla przyjęcia tegoż Jezusa: Mesjasza i Baranka
 Bożego jako jednocześnie Pana Młodego.
 – Co Prawda całe dotychczasowe Boże objawienie rozbrzmiewało w obfitości od wyrażeń, w których sam
 Bóg mówi o sobie jako Oblubieńcu swego Ludu – Izraela. Któż by jednak się ośmielił orzekać o Jezusie,
 Synu Maryi, że jest On ... Jahwéh, „Małżonkiem Izraela”? W Izraelu każdy słyszał i znał Boże Słowo
 zapisane w Księdze Izajasza:

„... Bo Małżonkiem ci jest twój Stworzyciel, któremu na Imię – Jahwéh Zastępów;
 Odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi ...” (Iz 54,5).

Zdawano sobie przez wszystkie wieki doskonale sprawę, że słów tych nie można rozumieć w sposób
 trywialny. Nasz Bóg nie jest jak ‘cudzy bogowie’ – w odmianie męskiej i żeńskiej. Jest On Stworzycielem
 płciowości, w tym również człowieka jako mężczyzny i kobiety, którzy oboje są na równi Bożym żywym
 Obrazem wobec kosmosu.
 – Jeśli Bóg przedstawia siebie jako Małżonka Izraela, ‘Córy Syjon, Córy Jeruzalem’, odwoływał się On
 każdorazowo do wrodzonej zdolności człowieka rozumienia języka przenośni i alegorii. Tym bardziej że
 Bóg wskazywał w takich wypadkach zawsze też na klucza, służącego do zrozumienia użytego języka
 przenośni i alegorii.
 – Konsekwentnie też Izrael aż nadto dobrze zdawał sobie sprawę, co to znaczy wciąż mu przez Jahwéh
 uświadamiane odstępstwo od uroczyście z Jahwéh zawartego Przymierza: przyjętej i uroczyście
 ślubowanej, przez Jahwéh zaofiarowanej komunii w tym samym życiu, w tej samej miłości:
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Objaśnienie

„Będziesz miłował twojego Boga, Jahwéh, z całego swego serca,
 z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił ...” (Pwt 6,5).

Było jasne, że Jahwéh w charakterze Małżonka ‘Córy
 Jeruzalem-Syjon’ trzeba rozumieć w bardzo szczególnym
 znaczeniu. Jest On wciąż cały-‘dla’ swojego Ludu, który sobie
 nabył jako swoją „segulláh: osobistą Własność”. I dał za nią
 jako ‘zapłatę’ cenę przepotężną – w analogii do ‘zapłaty’
 uiszczanej ojcu rodziny, gdy młodzieniec pragnął poślubić jego
 córkę.

Ceną tą było przede wszystkim wyprowadzenie
 Hebrajczyków z Egiptu, ‘Domu Niewolników’ – potężnym ramieniem; łącznie z rozprawieniem się wtedy z
 ‘bogami Egiptu’ (Wj 12,12; Lb 33,4; Jr 10,15; 51,52) oraz bogami krajów ościennych.
 – W Izraelu zdawano sobie doskonale sprawę z wielkich Bożych ingerencji odkupieńczych na rzecz
 Hebrajczyków, a potem Izraelitów na przestrzeni wszystkich wieków przedziwnych dziejów Boga z tym
 Ludem ‘Swoim’, który swojego Jahwéh bezustannie ... zdradzał. Wiedziano aż nadto dobrze, co dla
 Jahwéh znaczy: Prawda-wierność raz Ludowi swego Wybrania powiedzianemu: ‘Kocham cię, Ty Moja,
 Ukochana: Ty Ludu Mój’!
 – Konsekwentnie Izrael zdawał sobie na bieżąco doskonale sprawę, co to znaczy nieustanne ranienie tej
 Miłości Jahwéh przez chronicznie popełniane grzechy ‘cudzołóstwa-z-obcymi-bogami’.
 Cały Izrael – i każda jednostka z osobna wiedział też, jak bardzo tenże Jahwéh niezwykle łatwo
 przebacza i przygarnia ponownie do swojej miłości, gdy tylko zauważy szczerą skruchę i wyrzeczenie się
 wszystkiego, co jest „złem w oczach Jahwéh”.

Czyżby obecnie – opierając się na Bożym objawieniu przekazanym przez proroka pokuty i
 nawrócenia: Jana Chrzciciela, wszystkie te przymioty ściśle Jahwéh, Boga Jedynego, miały być po
 prostu przeniesione bez zmrużenia oka na Jezusa, syna Maríam i Józefa z Nazaretu? Czyżby On był
 samym Jahwéh? Czy to On – w ścisłej kontynuacji dotychczasowego Objawienia Boga-Prawdy-
wierności, jest Oblubieńcem ‘Córy Syjon, Córy Jeruzalem, Dziewicy Izraela’?

Słowa Proroka Pustyni były jednoznaczne i nie zostawiały miejsca na jakąkolwiek wątpliwość. Tym
 samym jednak nie mogły one nie działać szokująco na tych, którzy go słuchali.

Identyfikacja panny młodej

Jeśli uczniowie Jana – a i Jezusa, z trudem nadążali za autorytatywnym słowem Jana Chrzciciela,
 który w swym świadectwie o Jezusie, powołując się na wyraźne Boże pouczenie, wskazuje na Jezusa
 jako Mesjasza, a ponadto Baranka Bożego oraz Pana Młodego, narzuca się konsekwentnie pytanie: kim
 z kolei jest pani młoda, ta którą Jezus ... poślubia?

Sam fakt, iż Jan Chrzciciel odwołuje się raz po raz na szczególnie sobie udzielone Boże objawienie,
 mocą którego wypowiada swe tak ryzykowne świadectwo o Jezusie, przenosi Jego słuchaczy – i nas
 także – natychmiast na poziom wyższy: Boga, który objawia Ludowi swego Nabycia-Wybrania siebie
 samego, jednocześnie ukazując potężnie obecnie przyspieszającą się realizację swego zamysłu:
 odkupienia mężczyzny i kobiety z niewoli grzechu przez swego Syna Jezusa Chrystusa.

W tej sytuacji nie ma miejsca na jakąkolwiek wątpliwość co do tego, kim jest ‘Oblubienica’, określana
 równoważnie jako „pani młoda” [gr. nýmphe: J 3,29]. Jest nią Izrael, określany w terminologii Proroków, czyli
 w Słowie-Bożym-Pisanym, chętnie mianem „Córy-Dziewicy Izrael” (np. Iz 1,8; 37,22; Jr 18,13; 31,21; itd.).
 – Obracamy się oczywiście cały czas w języku przenośni-alegorii i analogii (zob. do tego: MuD 8). Trafnie,
 określeniami naukowymi, kreśli tę analogię Jan Paweł II:
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„Skoro człowiek – mężczyzna i kobieta – został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, zatem Bóg
 może mówić o sobie ustami Proroka, posługując się językiem istotowo ludzkim:
 – w cytowanym tekście Izajasza [Iz 54,4-8.10] wyraz miłości Boga jest ‘ludzki’,
 ale miłość sama jest Boska.
 Jako miłość Boska ma ona charakter ‘po Bożemu’ oblubieńczy nawet wówczas, gdy zostaje wyrażona
 przez podobieństwo miłości mężczyzny do kobiety.
 – Tą kobietą-Oblubienicą jest Izrael jako lud wybrany przez Boga, a wybór ten ma swe wyłączne
 źródło w bezinteresownej Bożej miłości. Taką właśnie miłością tłumaczy się przymierze, wyrażane
 często jako przymierze małżeńskie, które Bóg wciąż na nowo zawiera ze swym wybranym ludem.
 – Przymierze jest od strony Boga trwałym ‘zobowiązaniem’, pozostaje On wierny swej Oblubieńczej
 Miłości, chociaż Oblubienica niejednokrotnie okazała się niewierna” (MuD 23).

Było oczywiście od pra-początku rzeczą jasną, że Bóg ofiaruje swą oblubieńczość wszystkim ludziom
 bez wyjątku. Tym bardziej jasne staje się to obecnie, gdy „nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4) i sam ów
 Jezus: Baranek Boży, da jednoznaczny wgląd w zamysł odkupieńczy swego Ojca:

„Tak bowiem Bóg [= Ojciec] umiłował świat [= ludzi], że Syna swego Jednorodzonego dał,
 aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał – życie wieczne.
 – Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
 ale po to, by świat został przez Niego zbawiony ...” (J 3,16n; zob. też 1 Tm 2,4).

g. Jan Chrzciciel: przyjaciel Pana Młodego

Funkcja Jana Chrzciciela

Pozostaje jeszcze słowo omawianego świadectwa Jana Chrzciciela, jakie wypowiada on o sobie
 samym. Jan zapewne parokrotnie określił swoją rolę w stosunku do Jezusa jako służebną, żeby
 przygotować teren pod przyjście tego właściwie Oczekiwanego: Jezusa jako Mesjasza – Baranka
 Bożego – Oblubieńca. Mówił:

„Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem:
 Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany ...” (J 3,28).

Bezpośrednio po tym wyznaniu wypowiada dopiero co omówione słowa o Oblubienicy-Oblubieńcu, ale i o
 sobie. Wypada przytoczyć te słowa jeszcze raz:

„Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem;
 a przyjaciel Oblubieńca [gr. phílos tou nymphíou], który stoi i słucha go,
 doznaje najwyższej radości na głos Oblubieńca.
 Ta zaś moja radość doszła do szczytu ...” (J 3,29).

Jan Chrzciciel określa tu siebie jako „przyjaciela Oblubieńca”. Samym owym oblubieńcem: panem
 młodym – jest oczywiście Jezus.



 Jan Chrzciciel ukazuje zatem Jezusa, który właśnie bezpośrednio przygotowuje się do związania się
 przymierzem małżeńskim z określoną panią młodą [gr. nýmphe].

  Nietrudno zidentyfkować pierwsze dwie postacie: Pana Młodego – oraz Panią Młodą. Ci właśnie się
 pobierają.

  Widzimy jednak jeszcze trzecią osobę: „przyjaciela Pana Młodego” [gr. phílos tou nymphíou]. Określenie to
 i jednocześnie funkcję, jaką to określenie oznacza, stosuje Jan Chrzciciel do siebie.

Tym samym trzeba by zadać sobie pytanie: kogo starożytność żydowska nazywała ‘przyjacielem pana
 młodego’, oraz: jaką on spełniał rolę przy zawieraniu małżeństwa?

Rola Przyjaciela Oblubieńca

Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt prosta. Są opisy, chociażby i ten omawiany z
 Ewangelii św. Jana (J 3,29n), które wymieniają osobę ‘przyjaciela oblubieńca’, ale nie wyliczają
 szczegółowo zadań, jakie on miał do spełnienia.

  Osobę ‘przyjaciela oblubieńca’ (pana młodego) wyszukiwał sobie zwykle sam pan młody.
 – Ponieważ rola, jaką miał do spełnienia przy pertraktacjach małżeńskich i w samym zawarciu
 małżeństwa ‘przyjaciel pana młodego’ była delikatna i wymagała wiele taktu, musiał to być ktoś
 naprawdę bliski i w pełni godny zaufania. Musiał to być po prostu wypróbowany przyjaciel, zdolny
 utrzymać powierzoną tajemnicę, a jednocześnie wiernie trwający w przyjaźni zarówno w okolicznościach
 obopólnego powodzenia, jak i w sytuacji trudnych chwil, gdy wielu innych znajomych i dotychczasowych
 przyjaciół zawodziło.

  Ogólnym zadaniem ‘przyjaciela pana młodego’ było zapewne podjęcie wszelkich możliwych kroków,
 żeby planowane małżeństwo doszło do skutku i żeby to małżeństwo było ‘udane’.

  ‘Przyjaciel pana młodego’ zapewne co najmniej uczestniczył we wstępnych pertraktacjach z rodziną
 pani młodej, tzn. w zasadzie z ojcem pani młodej [hebr.: Bá‘al-Bet] – odnośnie do ceny pieniężnej z racji
 ‘nabycia’ córki za żonę.
 – Pertraktacje te nie należały być może do spraw najłatwiejszych. Z kolei zaś bez zadowalającego dla
 obydwu stron-rodzin rozwiązania tego problemu: problemu finansowego, nie było mowy o zawieraniu
 małżeństwa. W tej kwestii osoba ‘przyjaciela pana młodego’ niewątpliwie odgrywała zasadniczą rolę.

  ‘Przyjaciel pana młodego’ być może spełniał zasadniczą rolę przy zaręczynach obydwojga młodych.
 Miały one miejsce w ok. jednego roku przed planowanym małżeństwem. ‘Przyjaciel pana młodego’
 odgrywał w tym wypadku rolę zapewne istotnego pośrednika między panną młodą a panem młodym.
 – Jemu przypadała zaszczytna i odpowiedzialna funkcja doprowadzenia tych dwojga młodych w
 następnym etapie do rzeczywistego zawarcia małżeństwa.

  Istotną rolę odgrywał ‘przyjaciel pana młodego’ w dniu zawarcia małżeństwa. On zapewne prowadził
 pana młodego otoczonego orszakiem panien – do domu pani młodej.

 – Na nim z kolei spoczywała funkcja przyprowadzenia całego orszaku ślubnego z domu pani młodej,
 obecnie już w towarzystwie pana młodego – do domu rodzicielskiego pana młodego, gdzie z zasady
 następowało samo zawarcie przymierza małżeńskiego.

  Zapewne ‘przyjaciel pana młodego’ przemawiał w tej chwili i składał młodej parze życzenia ślubne. On
 też niewątpliwie musiał czuwać nad całokształtem uroczystości weselnych, żeby ślub był jak najlepiej
 udany – jako zapowiedź obopólnego szczęścia młodej pary.



  Kolejną, bardzo delikatną funkcją, jaką miał do spełnienia ‘przyjaciel pana młodego’, było zapewne
 podprowadzenie młodych do przygotowanego dla nich specjalnego namiotu godowego, gdzie ci dwoje
 dopełniali małżeństwa. Był to jeden z zasadniczych momentów ceremoniału ślubnego w Izraelu.
 ‘Przyjaciel pana młodego’ znajdował się w tym czasie gdzieś w pobliżu i jemu pierwszemu wolno było
 usłyszeć głos pana młodego, gdy młoda para wracała ponownie do grona weselników, oznajmując, iż
 małżeństwo obecnie zostało nie tylko zawarte, ale i dopełnione.

Widzimy zatem, że rola ‘przyjaciele oblubieńca’ różni się zdecydowanie od roli ‘starosty weselnego’
 [gr.: architríklinos], o którym wspomina Jan Ewangelista w swym opisie wesela w Kanie w Galilei (zob. wyż.:
 Jezus zaproszony na uroczystość zaślubin do Kany). Starosta weselny koordynował sprawy organizacyjne samego
 już ślubu.
 – Na Jego głowie spoczywała przede wszystkim troska, żeby nikomu z gości nie zabrakło potraw i
 napojów weselnych.
 – Przeciwnie zaś, funkcja ‘przyjaciela oblubieńca’ miała charakter bardziej duchowy. Pośredniczył on w
 spotkaniach młodych. Przede wszystkim zaś do niego należało przyprowadzenie młodego pana do
 młodej pani w celu wyrażenie oczekiwanej zgody małżeńskiej, która miała stanąć u podstaw zawartego
 przez tych dwoje młodych przymierza małżeńskiego.

Jan Chrzciciel jako przyjaciel Oblubieńca

Na tym tle możemy obecnie lepiej zrozumieć słowa świadectwa Jana Chrzciciela o Jezusie (J 3,27-30).
 Jan wprowadza zarówno swoich bezpośrednich słuchaczy-uczniów, jak i nas po tylu wiekach – w klimat
 duchowej interpretacji Prawdy objawienia. Jego mówienie dotyczy tego, co ‘widzi’ w świetle Boga
 objawiającego się mu w swej Prawdzie-Wierności – raz swemu Ludowi ‘ślubowanej’ Miłości.

Wspomnieliśmy już o ukazanej przez Jana Chrzciciela postaci Jezusa jako: Mesjasza – Baranka
 Bożego dla zgładzenia grzechu świata – oraz Pana Młodego. Wszystko to dzieje się w porządku
 nadprzyrodzonym. Jan wyraźnie powołuje się na otrzymane w tym względzie Boże objawienie.
 – Teraz dopiero przedstawia swoją osobę w ramach urzeczywistniającego się w przyspieszonym tempie
 zamysłu Boga. Określa siebie jako „Przyjaciela Pana Młodego”, mówiąc cały czas o Jezusie jako „Panu
 Młodym”, tj. Oblubieńcu w Jego bezpośrednim przygotowaniu do zawarcia Przymierza Małżeńskiego.

Skoro Jan przemawia przez cały czas językiem przenośni-alegorii, opierających się na analogii
 ‘podobieństwa-w-niepodobieństwie’ przedstawianych sytuacji, trzeba i jego rolę jako ‘Przyjaciela
 Oblubieńca’ rozumieć w ramach alegorii i jednocześnie analogii.

  Zadaniem ‘przyjaciela pana młodego’ było podjęcie wszelkich starań, żeby ci dwoje: pan młody i pani
 młoda – się spotkali i zawarli w pełni ‘udane’ małżeństwo.

  Jemu też przypadała rola ‘targowania się’ o cenę do uiszczenia za nabycie pani młodej do małżeństwa.

  On miał zaszczyt przyprowadzenia pana młodego – do pani młodej.

  On miał asystować przy wyrażeniu obopólnej zgody małżeńskiej i ogłosić ją jako fakt dokonany.

  On miał ewentualnie być tym najbliższym, zaufanym powiernikiem obojga młodych, który wsłuchując
 się w mówienie pana młodego – ogłosi dopełnienie małżeństwa.

Skoro Jezus jest, w kontynuacji po wielekroć potwierdzanej Oblubieńczości Jahwéh w stosunku do
 Ludu swego wybrania i nabycia – „Oblubieńcem” osiągniętej „pełni czasu” (Ga 4,4), w grę wchodzi jedynie
 Jezusowa ‘Oblubieńczość’ w sensie analogicznym.

  Jest to cały czas Miłość Boża, ale mówienie o niej i jej wyraz jest ‘ludzki’.
  Oblubienicą Jezusa jako Bożego Oblubieńca jest Izrael jako Lud Boży, wybrany i umiłowany przez

 Trójjedynego miłością odwieczną – nie należną, całkowicie bezinteresowną, a ponadto ze strony Boga:
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 bezwzględnie wierną.
  Tej to ‘Oblubienicy’ Jezus jako zarówno Stworzyciel, jak i jej Odkupiciel – gotów jest oddać jako

 ‘zapłatę ślubną’ skarb nieskończonej wartości: swoje własne Bożo-Ludzkie Życie – i oczywiście swoją
 Bożo-Ludzką Miłość.

  Dokona się to niebawem w Jego ofierze Krzyża.
  Ofiara ta znajdzie swoje uwiecznienie i jednocześnie nigdy nie ustające uobecnienie w ustanowionej w

 przeddzień śmierci krzyżowej ofierze Eucharystycznej. Ona to:

„Eucharystia jest sakramentem naszego odkupienia.
 Jest sakramentem Oblubieńca i Oblubienicy ...” (MuD 26).

Jan Chrzciciel uczynił wszystko, co było w Jego mocy, żeby doprowadzić do owych Bożo-Ludzkich
 Zaślubin. Zwierzonym mu przez Trójjedynego zadaniem było – zgodnie ze Słowem-Bożym księgi
 Malachiasza:

„Oto Ja [Jahwéh] wyślę Anioła Mego [= Jan Chrzciciel], aby przygotował drogę przede Mną,
 a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wyczekujecie,
 i Anioł Przymierza [sam Mesjasz: Jezus], którego pragniecie.
 Oto nadejdzie, mówi Jahwéh Zastępów ....” (Ml 3,1).

Wciąż językiem analogii się posługując, określają Ewangelie postać Jana Chrzciciela jako właśnie
 zapowiedzianego ‘Anioła Mego’, tzn. Wysłańca Mego [hebr. Máleach = wysłaniec, Anioł=Posłany]. Potwierdził to
 sam Jezus w swym świadectwie o Janie Chrzcicielu:

„Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć?
 Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano:
 ‘Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę’. ...
 Wszyscy bowiem prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
 A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść ....” (Mt 11,9n.13n; por. też Łk 7,27; Mk 1,1).

Jan Chrzciciel istotnie nawoływał ówczesnego Izraela do przygotowania się przez nawrócenie serc
 na przyjście tego, który jest „Panem świątyni” (Ml 3,1):
 – „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki ...” (Mt 3,3; Mk 1,3; Łk 3,3-
6).
 – Jan Chrzciciel „obchodził ... całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
 grzechów ...” (Łk 3,3).

W ten sposób spełniał swoją delikatną misję: przygotowania dla Pana Młodego – Jego Oblubienicy.
 Było to zwierzonym mu zadaniem względem podówczas żyjącego pokolenia, podobnie jak później – po
 latach, analogiczne zadanie będzie pełnił Apostoł Narodów, św. Paweł – w stosunku do kolejnego
 pokolenia, które również będzie przygotowywał na zaślubiny z Oblubieńcem – Chrystusem:

„... Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością.
 Poślubiłem was [Paweł pisze do Koryntian] przecież Jednemu Mężowi [= Chrystusowi],
 by was przedstawić Chrystusowi jako czystą Dziewicę ...” (2 Kor 11,2).

Na tym polegała jednocześnie zwierzona Janowi Chrzcicielowi przez Trójjedynego rola, typowa dla
 ‘przyjaciela oblubieńca’ : by tegoż pana młodego przyprowadzić do pani młodej i podjąć się wszelkich
 starań, by planowane małżeństwo było po ‘ludzku’ oraz z Bożego punktu widzenia ‘udane’.

Jan Chrzciciel jest sobie świadom, że zadanie jego jako „przyjaciela olubieńca”  dobiegło końca.
  W pierwszym ‘akcie’ spełnianej roli ‘Przyjaciela Pana Młodego’ przygotowywał Lud Boży: ówczesnego

 Izraela „od wewnątrz”: czystości sumienia, przy zaangażowaniu wszystkich swoich sił – na przyjęcie
 Jezusa jako „Pana Młodego”. Stał się Nim Boży Oblubieniec człowieka: mężczyzny i kobiety.
 – Wielu z Izraela przyjęło głoszone przez Jana Chrzciciela Orędzie pokuty i nawrócenia. Nawracali się



 nawet celnicy i co więcej: „pytali go też i żołnierze: A my, co mamy czynić” (Łk 3,14).
 Niestety – jak już wspomnieliśmy, „faryzeusze i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem
 siebie, nie przyjmując chrztu od niego” (Łk 7,30).

  W drugim ‘akcie’ przygotowań do planowanego przymierza małżeńskiego między Bogiem a Nowym
 Izraelem przyprowadził Jan Chrzciciel ‘Pana Młodego’, tzn. Jezusa – do tejże Jego Oblubienicy: Izraela
 Nowego i Wiecznego Przymierza.
 – Tym stało się wyraźne wskazanie Izraelowi na Jezusa i zidentyfikowanie Go w Jego potrójnym
 charakterze: jako „Mesjasza” (J 3,28n), jako „Baranka Bożego, który gładzi grzech świata” (J 1,29) oraz jako
 „Oblubieńca” (J 3,29n).

Żeby nie było wątpliwości, w jakim znaczeniu Jezus będzie ‘Oblubieńcem’ Ludu Bożego Nowego i
 Wiecznego Przymierza między Bogiem a człowiekiem: mężczyzną i kobietą, Jan Chrzciciel wyrazi się z
 niezwykłym naciskiem, że ten Jezus, o którym wyraża się jako ‘Oblubieńcu’, jest „Barankiem Bożym,
 który gładzi grzech świata” (J 1,29).
 – Poślubi On zatem Izraela Nowego i Wiecznego Przymierza w jeden jedyny sposób: przez to, że stanie
 się „ofiarą przebłagalną za nasze grzechy ... i całego świata” (1 J 2,2). Ofiary tej dokona niebawem na
 Krzyżu.

Zasygnalizuje to wkrótce sam ten Boży Oblubieniec – Jezus. Powie o tym w swej nocnej rozmowie z
 Nikodemem. Jezus uświadomi Nikodemowi z góry założoną blokadę wielu na Boży zamysł:

„... Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy,
 i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego [Jezusa i Ojca; J 1,1.18; 3,34 itd.]
 nie przyjmujecie. ...
 I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
 – A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni,
 tak potrzeba, by wywyższono [zob. Lb 21,4-9; oraz: J 12,32: zapowiedź Krzyża]
 Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie – wieczne ...” (J 3,11.13).

Jezus zapowiada tu jednoznacznie, że będąc ‘Panem Młodym’ dla ‘Pani Młodej’ – zwiąże się z nią
 ‘ślubem’ w jedyny sposób: jako jej Odkupiciel: Odkupiciel-z-Krzyża. To będzie zarazem chwilą wyrażenia
 zgody małżeńskiej wypowiedzianej przez obecnego tu Oblubieńca.

Jan Chrzciciel, który wskazuje na Jezusa ‘palcem’ jako zarówno Mesjasza, jak Oblubieńca i Baranka
 Bożego, sam będąc „Przyjacielem Oblubieńca”, „stoi” przy Nim i „słucha Go” (J 3,29).
 – Również te słowa mieszczą się w ramach języka analogii i alegorii. Jan Chrzciciel już z góry widzi
 Jezusa jako „Baranka Bożego” zabitego na odpuszczenie grzechu świata i Oblubieńca-z-Krzyża.
 – Wtedy to ów „Pan Młody”, na krzyżu, zaślubi ‘Panią Młodą”. Tam to wyprawi Ojciec „ucztę weselną” –
 królewską, dla swego Syna (por. Mt 22,1-14), zapraszając wszystkich którzy tylko zechcą przyjść. Będzie
 się to działo na górze Kalwarii, tuż przy murach Jeruzalem:

„Jahwéh Zastępów przygotuje dla wszystkich Ludów na tej Górze [na Syjonie]
 ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win ...
 Raz na zawsze zniszczy śmierć” (Iz 25,6.8).

Jan Chrzciciel stanie się i pod tym względem ‘Przyjacielem Oblubieńca’. W swej skromności i
 świadomości spełnionego zadania jako właśnie „Przyjaciela Pana Młodego”  wypowie się o sobie tak jak
 to sformułował Jezus:

„Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:
 ‘Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać’ ...” (Łk 17,10).

Jan Chrzciciel podsumuje mianowicie swoją misję w słowach:



Objaśnienie

„... A Przyjaciel Oblubieńca, który stoi i słucha Go,
 doznaje najwyższej radości na głos Oblubieńca.
 Ta zaś moja radość doszła do szczytu.
 Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,29n).

Istotnie, Jan do końca stara się okazywać bezinteresowną radość
 z faktu, że własna popularność gwałtownie maleje, a Lud Boży lgnie
 do Jezusa – Baranka Bożego i Oblubieńca-z-krzyża. Szczera radość
 serca w obliczu tego, co po ludzku z całą pewnością go bolało, jest echem tego, co i Oblubieniec: Jezus
 – będzie przeżywał jako Bożą ‘radość’.
 – Jezus przecież jeszcze pomiędzy Wieczernikiem a swą modlitwą arcykapłańską, tzn. bezpośrednio
 przed rozpoczęciem „swojej Godziny”: tortur dopełnianego dzieła Odkupienia, aż sześciokrotnie będzie
 mówił o ‘radości’ (zob. J 15,11; 16,20.21.22.24; 17,13).

Jan Chrzciciel zostanie wkrótce po wskazaniu Jezusa jako Baranka Bożego wtrącony do więzienia, a
 potem w totalnie nie oczekiwanych okolicznościach: w trakcie uroczystości urodzinowych Heroda
 Antypasa, syna Heroda Wielkiego, ścięty w więzieniu. Był to akt zemsty na nim ze strony Herodiady,
 która odeszła od swego męża Filipa, brata Heroda Antypasa, stając się jego żoną (zob. Mt 14,1-12; Mk 6,14-
29; Łk 9,7nn).
 – W ten sposób i swą śmiercią męczeńską stał się poprzednikiem wiernie zapowiadanego przez siebie
 Mesjasza, Oblubieńca, Baranka Bożego.

h. Świadectwo Jana o Jezusie Oblubieńcu
a małżeństwo jako sakrament

Wypada postawić sobie pytanie, jaki istnieje związek między dopiero co omówionym świadectwem
 św. Jana Chrzciciela o Jezusie: Mesjaszu, Baranku Bożym, Oblubieńcu, oraz określeniu swej własnej roli
 jako „Przyjaciela Oblubieńca” – a małżeństwem jako jednym z sakramentów Kościoła?

  Omówione wypowiedzi Jana Chrzciciela nie dotyczą małżeństwa w zwyczajnym znaczeniu tego
 słowa: pomiędzy dwojgiem osób, które zawierają związek małżeński nastawiony na przekształcenie się
 niebawem w rodzinę.

  Jan Chrzciciel wskazuje wytrwale na Jezusa – jako Pana Młodego. Zaświadcza na podstawie na
 bieżąco otrzymywanego poznania Prawdy-wierności Bożego Objawienia, że Jezus jest Bogiem-
Oblubieńcem – w ścisłej kontynuacji dobrze zakorzenionego dotychczasowego Objawienia Boga jako
 Prawdy-wierności o Bogu, który od początku ofiarowuje człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie, potem
 precyzując tę propozycję w odniesieniu do Ludu swego wyboru: Izraelowi – darmowe i bezinteresowne
 przymierze komunii życia i miłości.
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Przez Jana Chrzciciela Bóg posuwa naprzód rozumienie tego przymierza, rozumiane przez Boga na
 kształt przymierza małżeńskiego – w tym sensie, że wskazuje precyzyjnie na Jezusa, Syna Bożego, jako
 tego, który poślubia Lud Boży Nowego i Wiecznego Przymierza. Rola Jana Chrzciciela jest w stosunku
 do Bożego Oblubieńca służebna i jednocześnie zaszczytna: jemu przypadło w udziale ogłosić te
 zaślubiny i przyprowadzić Jezusa jako Boga-Oblubieńca do ‘Pani Młodej’: trudnej Oblubienicy Bożego
 Przymierza z rodziną ludzką, która zarówno dotąd, jak odtąd – raz po raz odrzuca pełną Miłości Bożą
 propozycję ślubną.

  Wskazany przez Jana Chrzciciela Jezus, ogłoszony i wskazany przez niego jako jednocześnie
 „Baranek Boży który gładzi grzech świata”, nigdy nie wyprze się swego słowa, jakie raz dał tej swojej,
 umiłowanej nad życie, chociaż Ona swego Bożego Oblubieńca chronicznie zdradza i oszukana przez
 Złego – odrzuca. Jezus-Oblubieniec stanie się dla Niej ‘Barankiem Ofiarowanym’ jako „okup za wielu” (Mt
 20,28).
 – Jezus-Oblubieniec nigdy nie powie, że raz swemu żywemu Obrazowi zaofiarowana Jego Bożo-Ludzka
 Miłość i zaofiarowane mężczyźnie i kobiecie uczestnictwo w Bożo-Ludzkim życiu było jedną wielką
 ‘pomyłką życiową’. Jest On wierny raz człowiekowi zaofiarowanej i w zawartym Przymierzu ‘małżeńskim’
 przyrzeczonej miłości nie tylko jako Bóg, ale i jako Bóg-Człowiek: jako Syn Człowieczy, narodzony z
 Maryi, swojej Dziewiczej Matki.

Boże Objawienie potwierdza w ten sposób poprzez rozważane przez nas świadectwo Jana
 Chrzciciela o Jezusie: Mesjaszu, Baranku Bożym, Oblubieńcu i zaszeregowanej własnej funkcji Jana
 jako ‘Przyjaciela Oblubieńca’ – podstawowe znaczenie małżeństwa w dziele zarówno stworzenia, jak i
 odkupienia.
 – Skoro sam Bóg nieustannie uświadamia człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie, stworzonym jako Boży
 Obraz i Boże Podobieństwo, iż On pierwszy: Bóg – jest cały Oblubieńczy w stosunku do stworzenia
 swojego wyboru: człowieka, i pozostaje swej raz człowiekowi zaproponowanej i uroczyście przyrzeczonej
 miłości bezwzględnie wierny – wbrew ciągłej apostazji tej swojej, nad własne życie umiłowanej – jest z
 góry nieprawdopodobne, żeby małżeństwo mogło nie odgrywać w zamyśle Boga jako Stworzyciela i
 Odkupiciela roli całkiem podstawowej.

Sam Bóg posyła człowiekowi raz po raz potwierdzane sygnały, że to co wiąże, a przynajmniej
 powinno wiązać nierozerwalnie męża i żonę, winno być według Bożego zamysłu względem człowieka
 jednym wielkim i ciągłym uwidzialnieniem w obopólnych odniesieniach męża i żony jako małżonków – tej
 zawsze bezwzględnie wiernej Miłości, jaką Bóg – na swój Boży sposób, ‘Oblubieńczo wiąże się w tym
 bardziej nierozerwalnej, bezwzględnie wiernej Miłości i zaproszeniu do uczestnictwa w tym samym Życiu
 – z człowiekiem, którego stworzył nieodwołalnie w Jego męskości i kobiecości jako swój Obraz i
 Podobieństwo.

Tym samym zaś dopiero co rozważana relacja o świadectwie Jana Chrzciciela o Jezusie-Oblubieńcu
 wskazuje na to, że Człowiek – mężczyzna i kobieta, który w akcie swego stworzenia został zarazem
 powołany do małżeństwa i rodziny jako pra-sakramentu stworzenia – został w samym akcie stworzenia
 wyniesiony do stanu pierwotnej niewinności i sprawiedliwości. Stan ten wyprzedzał upadek pierwszych
 małżonków-rodziców.

Powołania człowieka do „świętości i nieskalaności’ w Obliczu Bożym nie zdołał wygasić całkowicie
 nawet grzech. Powołanie to znajduje swoją nigdy nie ustającą kontynuację m.in. poprzez małżeństwo
 jako pra-sakrament stworzenia, a w dokonanym Odkupieniu poprzez wyniesienie małżeństwa do
 poziomu sakramentu Kościoła. Co prawda grzech zadał sumieniu głębokie rany. Pogrążył on w głębokim
 cieniu zarówno wolę człowieka, jak i jego umysł.

Jednakże nadeszło odkupienie. Odkupicielem swego żywego Obrazu stanie się sam Bóg. W Jezusie
 Chrystusie, Synu Ojca Przedwiecznego, ale i rzeczywistym Synu Jego Dziewiczej matki Maryi, stanie się
 Bóg osobiście ofiarą przebłagalną za grzechy człowieka. Stanie się to najwyższym wyrazem Miłości, jaką
 Bóg umiłował człowieka – w analogii do miłości oblubieńczej ludzkich oblubieńców: męża i żony. W
 ofierze na krzyżu Bóg ofiarowuje swojej Oblubienicy: Kościołowi i każdemu człowiekowi – zupełnie od
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 nowa nieodwołalne Przymierze, tj. komunię w swojej Miłości i w swoim Życiu. Darem ślubnym staje się
 Ciało Chrystusa wydane – i Krew Chrystusa przelana na odpuszczenie grzechów. W ten sposób Bóg
 łączy się na krzyżu Oblubieńczo ze stworzeniem swojego Umiłowania.

Czyżby miało nie być słuszne przeżywanie małżeństwa w sposób „święty i nieskalany”, skoro ono w
 Bożym zamyśle Miłości jest podarowane człowiekowi jako nieustanne, spontaniczne przekierowanie
 miłości, jaką Pierwszy – Bóg umiłował człowieka – na tę miłość, jaka winna łączyć bezwzględnie wiernie
 męża z żoną?

W tym właśnie duchu kształtują się czerpane wprost z objawienia Boga jako Prawdy-wierności –
 wypowiedzi, w jakich o Jezusie Oblubieńcu wyraża się św. Jan Chrzciciel.

2. Jezus o sobie jako Oblubieńcu

a. Pytanie uczniów Jana Chrzciciela odnośnie do postów

W poszukiwaniu miejsc Ewangelii, w których można by znaleźć jakieś punkty wyjścia dla zbudowania
 teologii małżeństwa jako sakramentu Kościoła, dochodzimy do jeszcze jednego miejsca. Tym razem sam
 Jezus przedstawia w sposób jednoznaczny siebie jako Oblubieńca. Jak to bywa najczęściej, Jezus nie
 rozpoczyna dyskusji na określony temat, a natomiast podejmuje w lot nadarzającą się sposobność, by
 przy okazji odpowiedzi przekazać ważne pouczenie dogmatyczno-etyczne.

Chodzi o relację, którą niemal w identycznych słowach
 opisują ‘Synoptycy’, tj. pierwsi trzej Ewangeliści: Mateusz,
 Marek i Łukasz. Działo się to w okresie, kiedy ówcześni gorliwi
 Żydzi przeżywali w sam raz dni postu.
 – Skorzystamy z wersji zdarzenia opisanego przez św. Marka.
 Jest to zatem opis w zasadzie samego Piotra. Jego to
 przemawianie na prośbę chrześcijan Rzymu spisał Marek,
 podówczas nieodstępny uczeń-sekretarz Piotra. Marek pisze:
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„Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego [tj. do Jezusa] i pytali:
 ‘Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?’
 – Jezus im odpowiedział:
 ‘Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi?
 Nie mogą pościć, jak długo Pana Młodego mają u siebie.
 Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy w ów dzień, będą pościć’ ...” (Mk 2,18-20;
 zob. Mt 9,14-17; Łk 5,33-39).

Można ponownie podziwiać charakterystyczny styl, w jaki Jezus prowadził dyskusje ze swymi
 przeciwnikami.
 – Przewodnicy duchowi ówczesnego Izraela, czyli faryzeusze sprzymierzeni z ‘uczonymi w Prawie’ [hebr.:
 toráh = Prawo: Pięcioksiąg Mojżesza], których nauczanie nadawało ton życiu religijnemu Ludu Bożego –
 zalecali, albo i nakładali na Lud coraz inne, nowe ‘posty’.

Sam w sobie ‘post’ był praktyką religijną głęboko zakorzenioną w Izraelu i stosowaną. Posty
 odprawiano przede wszystkim dla ubłagania Bożego Miłosierdzia szczególnie w czasach kataklizmów
 narodowych – przyrodniczych i politycznych.
 – Posty podejmowano oczywiście również w życiu indywidualnym. Nałożenie na siebie umartwień oraz
 postu stawało się w oczach Bożych wyrazem szczerości intencji danej osoby względnie grupy osób.

Postawa człowieka nakładającego na siebie wstrzymanie się od obfitszego przyjmowania pokarmów,
 względnie ograniczenie posiłku do samego tylko chleba i wody w określonym czasie lub określonych
 dniach, odłożenie w dniach postu przeżywania intymności małżeńskiej ze względów religijnych – było
 podyktowane dążeniem do wykazania Bogu gotowości przyjęcia Jego nieraz trudnej woli i pozostawania
 wiernym w jak najdokładniejszym praktykowaniu przymierza, jakie Bóg zaproponował Hebrajczykom,
 dzisiejszym Izraelitom-Żydom.

Motywem w podejmowaniu postu religijnego nie były zatem względy jedynie zdrowotne. Nie chodziło
 również o uprawianie ‘ascezy-dla-ascezy’, jak to bywa w sporcie. Chodziło wtedy zawsze o wewnętrzne
 oczyszczenie sumienia, a jednocześnie o wybłagane u Bożej litości jakiejś szczególnej łaski.
 – Post podejmowany jako akt głęboko religijny staje się obok modlitwy i jałmużny wyrazem pokory,
 zawierzenia Bogu, a także miłości otwartej na Boga i bliźniego. Nic dziwnego, że post w religijnym tego
 słowa znaczeniu łączono zawsze z intensywniejszą modlitwą i szczerze przeżywanym rozliczeniem się
 ze swego postępowania wobec Boga i bliźnich (zob. np. Wj 34,28; Kpł 16,29nn; 23,29; Sdz 20,26; 2 Sm 12,16n.22; 1
 Krl 19,8; 21,27; Jdt 8,6; Est 4,16; Jon 3,7; Jl 2,15n; itd.).

Rozumie się, że w parze z postem powinno było dokonywać się rzeczywiste nawrócenie serca i
 wzmożone praktykowanie miłości zarówno względem Boga, jak i bliźniego.
 – Gdyby praktyce postu nie towarzyszyła postawa dyspozycyjności względem Boga i rzeczywiste czyny
 miłości bliźniego według Bożych oczekiwań, stałby się on wyrazem wewnętrznej obłudy. Widocznie tak
 istotnie niekiedy się zdarzało – zarówno w czasach Jezusa, jak i na przestrzeni całego Starego
 Testamentu, a i po dziś dzień.

Nic dziwnego, że już Prorocy występowali przeciw fałszywie pojętym praktykom postu. Przykładem
 tego jest szczególnie następujący fragment z Trito-Izajasza:

„Krzycz na całe gardło ...! Wytknij mojemu Ludowi jego przestępstwa ...! Szukają Mnie dzień za dniem,
 pragną poznać Moje drogi – jakby Naród, który kocha sprawiedliwość ... Proszą Mnie o sprawiedliwe
 Prawa, pragną bliskości Boga:
 ‘Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?’
 – Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych
 robotników.
 Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią.
Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
 Czyż Ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę



 jak sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Jahwéh?
 – Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo
 połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego
 ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?
 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie ... Wtedy zawołasz, a Jahwéh
 odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzecze]: Oto jestem” (Iz 58,1-9).

Jezus nigdy nie zakazywał praktyki postu. Sam również podejmował post, np. przed rozpoczęciem
 swej działalności publicznej (Mt 4,2; Łk 4,2). Gdy Apostołowie nie mogli uwolnić epileptyka od zniewolenia
 przez złego ducha (Mt 17,18), uczynił to na prośbę jego ojca Jezus:

„Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie.
 Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: ‘Dlaczego my nie mogliśmy go
 wypędzić?’
 On zaś im rzekł ‘Z powodu małej wiary waszej ... – I nic niemożliwego nie będzie dla was.
 Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem’ ...” (Mt 17,18-21; por. Mk 9,29).

Apostołowie dobrze zapamiętali postawę Jezusa w tej sprawie. Apostoł Narodów Paweł sam bywał
 nierzadko głodny i spragniony. Mimo to sam jeszcze, dodatkowo, podejmował częste posty (por. Dz 9,9; 2
 Kor 6,5; 11,27).
 Podobnie postępowali pozostali Apostołowie i Kościół Pierwotny (por. Dz 13,2n; 14,23).
 Jezus jednak wyraźnie przestrzegał przed faryzeizmem w praktykowaniu postu, tzn. podejmowania postu
 ‘na pokaz’.
 – Powiada:

„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli;
 inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 6,1).

Toteż dodaje w nawiązaniu do podejmowanych postów:

„Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy.
 Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą.
 Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę.
 Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,
 aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu.
 A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie ...” (Mt 6,16nn).

b. Licytowanie się o post na pokaz

W omawianym wypadku: rozważanego przez nas fragmentu (zob. wyż.: Post a Pan Młody: tekst Marka),
 mamy do czynienia ze swoistym ‘przechwalaniem się’ uczniów Jana Chrzciciela odnośnie do
 podejmowanych postów. Według relacji Mateusza podeszli do Jezusa ci właśnie uczniowie Jana i
 zapytali Go wprost – niby o samych tylko uczniów Jezusa: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy,
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 Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” (Mt 9,14). Pytanie to w takim sformułowaniu było oczywiście
 wymierzone wprost przeciw Jezusowi i wyrażało głębokie oburzenie uczniów Janowych w obliczu
 zauważanego przez nich ‘braku pobożności i gorliwości’ kręgu uczniów Jezusa.

Jeszcze dosadniej formułuje zarzut postawiony Jezusowi Ewangelista Łukasz. Relacjonuje on:
 „Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; twoi zaś jedzą i
 piją” (Łk 5,33). Widać wyraźnie, że uczniowie Jana Chrzciciela licytowali się w podejmowanych postach i
 być może długich modlitwach z tymi, którzy poddawali się duchowości promieniującej od Jezusa. I
 gorszyli się, jednocześnie uważając siebie za ‘lepszych’. Świadczy to o niezbyt czystej intencji
 podejmowanych postów, uprawianych w dużej mierze ‘na pokaz’.

Co więcej, o Jezusie, który nie gardził zaproszeniami nawet ze strony celników, oraz o Jego uczniach
 krążyły opinie pełne faryzejskiego gorszenia się. Opinie te nie mogły nie docierać do samego Jezusa.
 Mistrz z Nazaretu powtórzył w końcu krążące o sobie, ubliżające powiedzonka. Było to w kontekście
 świadectwa, jakie Jezus złożył o Janie Chrzcicielu.
 – Przy okazji wspominał wtedy, jak „faryzeusze i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem
 siebie, nie przyjmując chrztu” (Łk 7,30) z rąk Jana Chrzciciela. Przedstawił wtedy również ocenę
 duchowego oblicza współczesnego społeczeństwa:

„Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? ... – Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku
 i głośno przymawiają jedne drugim: ‘Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie
 płakali’.
 Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: ‘Zły duch go opętał’.
 Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: ‘Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i
 grzeszników’.
 A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność” (Łk 7,31-35).

Jezus przytacza tu opinie o sobie i o Janie Chrzcicielu. Okazało się, że nie sposób ‘dogodzić’
 ówczesnemu społeczeństwu. Gdy działał Jan Chrzciciel, wielki pokutnik, który „nie jadł chleba i nie pił
 wina’, faryzeusze i rabini odrzucili jego orędzie, przygotowujące Lud Boży na przyjście Jego – Syna
 Człowieczego, jako: Mesjasza – Baranka Bożego – Oblubieńca.

Duchowni przywódcy Narodu wzgardzili Jego świadectwem i – jak widzieliśmy wyżej – usiłowali
 neutralizować słowa Jana Chrzciciela dotyczące Jezusa (zob. wyż.: Blokowanie świadectwa o Jezusie).
 Rozpowszechniali wśród Ludu negatywne zdanie, które było jawnym grzechem przeciw Duchowi
 Świętemu: „... Nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: Zły duch go opętał’ (Łk 7,33).
 – Odwrotnie: gdy Jezus chodził do ‘grzeszników i celników’, ukazując otwierającą się dla nich szansę
 zbawienia, oskarżali Jezusa: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników” (Łk 7,34).

Narzucał się wniosek prosty: przywódcy duchowi Narodu ujawniali chcąc nie chcąc postawę
 wewnętrznej zatwardziałości. Nie chcieli odstąpić od zmanipulowanego przez siebie pojmowania Boga.
 Chcieli najwyraźniej podporządkować sobie zmysł odkupieńczy Boga – pod urobiony przez siebie
 samych ‘zamysł’.
 – Ten jednak był dokładnie przeciwny temu, co Bóg zamierzał jako zaofiarowane przez siebie przymierze
 Nowe i Wieczne Boga z człowiekiem: mężczyzną i kobietą. Było ono zapowiadane od pra-początku,
 przedstawiane potem coraz wyraźniej – zwłaszcza przez Proroków. Ale już i Prorocy musieli raz po raz
 stwierdzać z bólem serca:

„Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków,
 którzy nie zawierzyli Bogu swojemu, Jahwéh ...” (2 Krl 17,14).

Dopiero na tym tle ukazuje się wymowa słów, w jakich Jezus wyjaśnia i zarazem usprawiedliwia
 postawę swych uczniów odnośnie do praktyki ‘postu’.
 – Praktyka ta wejdzie w życie w inaugurowanej obecnie epoce tego, co trzeba będzie określić jako
 kolejną „nowość Ewangelii” (wyrażenie użyte wielokrotnie m.in. w: MuD 11.12.13.20.23.24) w stosunku do tego, co
 było ‘dotąd’. Nowa duchowość, która zaczyna się wraz z osiągnięciem „pełni czasu” (Ga 4,4) – tym razem
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 w zakresie podejmowanych umartwień i postu, nie będzie zerwaniem z dotychczasową tradycją
 dogmatyczną. Będzie ona natomiast jej oczyszczeniem i kontynuacją, dostosowaną jednak do warunków
 Nowego i Wiecznego Przymierza, jakie Bóg zawiera w swoim Synu Jezusie Chrystusie z rodziną
 człowieczą obecnie na nowych warunkach.

RE-lektura: część VI, rozdz. 9b.
 Stadniki, 9.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 5.I.2016.
 Tarnów, 19.VIII.2016.
 Tarnów, 27.IX.2016.
 Tarnów, 7.VII.2017.

              

c. Jezus: Mesjasz – Baranek – Oblubieniec
Pouczenie z Objawienia
Objawienie odnośnie do Jezusa Mesjasza. Tekst
Jezus to Pan Młody. Tekst
Ukazane w świadectwie Jana trzy postacie

d. Trzy wątki Objawienia: Mesjasz-Baranek-Oblubieniec
Jezus a Dzieło Ojca do spełnienia
Syn Maryi – Mesjasz
Syn Maryi – Baranek Boży
Syn Maryi – Pan Młody

e. Blokowanie świadectwa o Jezusie

f. Jezus a Jahwéh: Mesjasz-Baranek-Oblubieniec
Jezus jako Mesjasz i Baranek zabity za grzechy
Czyżby Jezus był Jahwéh-Oblubieńcem
Identyfikacja Panny Młodej
Miłość Boska – wyraz ludzki. Tekst

g. Jan Chrzciciel: Przyjaciel Pana Młodego
Funkcja Jana Chrzciciela
Rola Przyjaciela Oblubieńca
Jan Chrzciciel jako Przyjaciel Oblubieńca
Paweł o Jezusie-Oblubieńcu

h. Świadectwo Jana o Jezusie Oblubieńcu a małżeństwo jako sakrament

2. Jezus o Sobie jako Oblubieńcu
a. Pytanie uczniów Jana Chrzciciela odnośnie do postów
Uczniowie Jana u Jezusa: Oblubieńca. Tekst
b. Licytowanie się o post na pokaz
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R6-130. Jan Paweł II - Ceremonie pogrzebowe - 1
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R6-132. Emilka z rodzeństwem przy zupie mlecznej
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c. Jezus o sobie jako Oblubieńcu weselnym

Wypada jeszcze raz przytoczyć słowa odpowiedzi, jakiej Jezus udzielił uczniom Jana Chrzciciela na
 zapytanie dotyczące praktyki postu. Oto Jego słowa:

„... Jezus im odpowiedział:
 ‘Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi?
 Nie mogą pościć, jak długo Pana Młodego mają u siebie.
 Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego,
 a wtedy w ów dzień, będą pościć’ ...” (Mk 2,18-20; zob. Mt 9,14-17; Łk 5,33-39).

Słowa tej odpowiedzi wprowadzają natychmiast w klimat uroczystości weselnych, o których
 mówiliśmy już niemało poprzednio. Przypomina się nam szczególniej chętne nawiązywanie Jezusa do
 ‘uczt’, które samoistnie stwarzają atmosferę sprzyjającą umacnianiu komunii miłości i życia, jaka powinna
 panować w małżeństwie i rodzinie (zob. wyż.: Komunia małżeńsko-rodzinna przy wspólnym stole według ST; oraz: Uczty
 przy wspólnym stole w Nowym Testamencie).
 Mamy w pamięci opis Jana Ewangelisty o zaproszeniu Jezusa wraz z uczniami i Maryją na wesele w
 Kanie w Galilei (zob. wyż.: Jezus zaproszony na uroczystość zaślubin do Kany w Galilei).
 Pamiętamy przede wszystkim o przypowieści-alegorii Jezusa o królu, który wyprawił ucztę weselną dla
 swojego syna (zob. wyż.: Wzgarda zaproszeniem na ucztę zaślubin syna królewskiego).
 Z tą przypowieścią łączy się ściśle przypowieść-alegoria o pannach oczekujących na nadejście pana
 młodego, któremu mają towarzyszyć w jego drodze do pani młodej (zob. wyż.: Orszak panien oczekujących na
 przybycie pana młodego).
 A w końcu nie możemy zapomnieć zdumiewających słów, jakie Jan Chrzciciel wypowiedział o Jezusie
 jako Mesjaszu-Oblubieńcu-Baranku Bożym (zob. wyż.: Jan Chrzciciel o swym dostojnym krewnym Jezusie).

Zauważamy mimo woli, że w obecnie omawianym wydarzeniu: gdy delegacja uczniów Jana postawiła
 Mistrzowi z Nazaretu pytanie o praktykę postu, nie wypowiada On w zasadzie nic nowego. Z wyjątkiem
 oczywiście tego, że w tym wypadku – niby jednym tchem mówiąc i jakoby nie nadając temu faktowi
 szczególniejszego znaczenia, po raz pierwszy przedstawia swoją tożsamość sam osobiście jako
 Oblubieniec – oczywiście Oblubieniec weselny.

A przecież Jezus używa i w tym wypadku stylu mówienia o sobie samym w trzeciej osobie:
 „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi?
 Nie mogą pościć, jak długo Pana Młodego mają u siebie ...” (Mk 2,19).

Nikt nie ma wątpliwości, że to mówienie w trzeciej osobie nie dotyczy kogoś innego, tj. kogoś kto jest
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 ‘kimś obcym’, lecz że Jezus mówi w tej chwili o sobie samym. Wskazuje na to bezpośredni kontekst. Jest
 to bezpośrednia odpowiedź na zarzut, a raczej swoiste oskarżenie Mistrza z Nazaretu, że ani sam nie
 pości, ani nie wdraża swych uczniów w praktykę postu. Uczniowie Jana są tym wyraźnie zgorszeni.
 Jednocześnie zaś czują się z tego właśnie powodu dumni, iż swą własną gorliwością w podejmowaniu
 praktyki postu przewyższają Jezusa i Jego uczniów.

Jezus zaś jest wierny przyjętemu przez siebie sposobowi samo-objawienia. Stara się mianowicie
 wyzwolić u słuchaczy proces myślenia – i odważnego wyprowadzania narzucających się wniosków. Mówi
 do człowieka jako wyposażonego w dniu stworzenia w owe wciąż przez nas podkreślane trzy
 podstawowe przymioty człowieczeństwa: samo-świadomość (rozum), samo-stanowienie (wolna wola),
 zdolność podejmowania odpowiedzialności.
 – Władze te, typowe dla człowieka jako człowieka [w przeciwieństwie do świata zwierząt], są nieodstępne i
 niezbywalne. Jako Druga Osoba Boża – jest On zarazem Stworzycielem człowieka – mężczyzny i
 kobiety, i Jego Odkupicielem: „Wszystko przez Nie [SŁOWO: Bogiem było SŁOWO] się stało, a bez Niego nic
 się nie stało, co się stało” (J 1,3). Co więcej, każdy człowiek jest wezwany do tego, by stawać się
 podobnym do Niego – Syna Bożego. Jezus sprawia, że stajemy się ‘synami w Nim – jako Synu’:

„Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór Obrazu
 Jego Syna,
 aby On był pierworodnym między wielu braćmi ...” (Rz 8,29; por. do tego: Kol 3,10; Ef 1,4.nn; 4,24; 2 Kor 3,18).

Innymi słowy Jezus zdaje się formułować swą odpowiedź na pytanie uczniów Jana Chrzciciela
 następująco:

Czy nie widzicie, że uczniowie Moi obecnie współweselą się ze Mną.
 Cieszą się, bo zgromadzili się przy stole weselnym:

wokół Pana Młodego.
 Zawiera On właśnie ślub: jest ze swoją Oblubienicą.

Jest wesele!

Jak wesele, trzeba ‘się cieszyć ... również jedzeniem’ (1 Kor 5,8).
Nie można być na weselu

i jednocześnie uprawiać post.

Nie gorszcie się jednak zanadto! I Moi uczniowie rozpoczną post.
 Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego.

A wtedy – w ów dzień, będą pościć.

Można by zapytać: co ta delegacja uczniów Jana Chrzciciela zrozumiała z wyjaśnienia Jezusa? I co z
 tych słów swego Mistrza zrozumieli sami Jego uczniowie? Jezus odwołuje się tu jeden raz więcej do
 zdolności ‘myślenia’ i wyprowadzania wniosków.

Czynił tak zresztą niejednokrotnie i w innych okolicznościach. Chociażby po uzdrowieniu
 niewidomego, którego rabini ekskomunikowali, a Jezus go ponownie spotkał i zapytał:
 „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego” (J 9,35).
 – Również wtedy mówił Jezus o sobie w trzeciej-osobie.

Lub gdy po Ostatniej Wieczerzy powiedział do Apostołów:
 „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.



 W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele ...” (J 14,1n).

Jezus prowokuje Apostołów, by w Niego uwierzyli jako w Boga. Przecież jedynie w Boga można
 ‘wierzyć’. Tutaj dodaje Jezus zachęcająco: „I we Mnie wierzcie”. Skoro każe ‘wierzyć’ w siebie, znaczy to,
 że wiara ma swą podstawę w tym, że On właśnie JEST Bogiem, a nie tylko człowiekiem.
 – Mimo wszystko jednak Jezus nie wypowiada wprost w tej chwili zdania: „Jestem Bogiem”. Nie korzysta
 zatem z samo-objawieniowej funkcji ludzkiej mowy, bo nie przechodzi na mówienie o sobie w pierwszej-
osobie.

Oczywiście zdarzy się również, że Jezus będzie mówił o sobie w pierwszej-osobie, np.:
 „Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem ...” (J 11,25);
 „Ja jestem Dobrym Pasterzem ...” (J 10,11);
 „Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem ...” (J 14,6). 
 Są to wtedy wyznania zupełnie wyjątkowe – i wyjątkowej wagi.

Stwierdzamy raz po raz, że Jezus wcale nie był ‘łatwym’ w swych wymagających wystąpieniach.
 Wcale też nie było łatwo zrozumieć w pełni Jego nauczanie. Wyzwalał On u słuchaczy zaangażowane
 myślenie, ale bardzo chętnie przekazywał treści o Królestwie Bożym uciekając się do sposobu mówienia
 za pomocą alegorii i analogii.

Słuchacze powinni byli się domyślać, o czym On mówi. Ludzie tamtych czasów zapewne byli ‘od
 urodzenia’ nastawieni na domyślność w rozumieniu języka przenośni i alegorii. Nie było multimediów,
 które sprzyjają powstawaniu postawy bierności w odbiorze rzeczywistości. Ludzie byli po prostu skazani
 na stałe ćwiczenie pamięci. A ponieważ dużo obcowali z przyrodą, ewentualnie ze zwierzętami
 hodowlanymi, byli oszczędni w mowie, ale za to bystrymi obserwatorami otaczających zjawisk. Jeśli
 Jezus raz po raz odwoływał się do przykładów zaczerpniętych czy to z życia przyrody, czy z wydarzeń
 które służyły Mu za tworzywo do układania przenośni i alegorii, liczył się z pojętnością ówczesnego
 społeczeństwa.

Tym bardziej jednak budzi się pytanie: po czym słuchacze Jezusa mieli poznać, że On jest
 Oblubieńcem? Albo bardziej precyzyjnie: co Jego słuchacze mieli mieć na myśli, gdy im mówił, że jest ...
 Oblubieńcem? Zewnętrzna obserwacja Jego życia niczym nie podsuwała jakichkolwiek skojarzeń, które
 by mogły sugerować, iż w Jego życiu zanosi się na małżeństwo.

W dotychczasowych rozważaniach mieliśmy już niemało sposobności, by zastanowić się nad
 reakcjami otoczenia na wystąpienia Jezusa. Jego wystąpienia były raz po raz niekonwencjonalne,
 nierzadko bardzo kontrowersyjne, a nawet wręcz bulwersujące i wobec podówczas przyjmowanej
 ‘teologii’ w najwyższym stopniu oburzające.
 – A przecież promieniował On niezwykłą siłą przekonywania i prawością charakteru. Zaskakiwał
 wypowiedziami i dokonywanymi czynami, których niepodobna było przypisywać zwyczajnemu
 człowiekowi (zob. wyż.: Jezus powołujący – i cały dalszy ciąg paragrafu).

Tłumy podziwiały Jego odwagę i radykalizm, ale nierzadko były przerażone treścią tego, co
 wychodziło z Jego ust pełnych potęgi i niepodważalnego autorytetu.
 – Tak bywało szczególnie w przypadkach, gdy wyraźnie przeciwstawiał się nauczaniu dotychczasowych
 przywódców duchowych Ludu: ‘uczonych w Prawie’ i faryzeuszów, którzy Jego zdaniem nierzadko
 wypaczali myśl zawartą w Bożych Przykazaniach.
 – Tak było chociażby w Jego autorytatywnych wystąpieniach typu:
 „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: ... – A Ja wam powiadam ...” (Mt 5,21-48) itd.

Na tym tle tym bardziej jawi się pytanie: jak mieli reagować ci, którzy obecnie słuchali Jego
 wypowiedzi:
 „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi?
 Nie mogą pościć, jak długo Pana Młodego mają u siebie ...” (Mk 2,19).
 – Było jasne, że Jezus mówi o sobie jako ‘Panu Młodym’, a o Apostołach wraz z pozostałymi swymi
 uczniami jako o ‘gościach weselnych’.
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Nietrudno zrozumieć tych słuchaczy Jezusa, którzy wyrażali o Jezusie opinie tak krańcowe, jak te
 zanotowane przez św. Jana Ewangelistę, a które musiały Jezusa bardzo ‘boleć’:

„I znowu nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów [Jezus o Ojcu, i oddaniu swego Życia].
 Wielu spośród nich mówiło: ‘On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów.
 Czemu Go słuchacie?’.
 Inni mówili:
 ‘To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomych?’ [aluzja do cudu uzdrowienia
 niewidomego od urodzenia: J 9] ...” (J 10,20n).

Tłumy, które Jezusa słuchały, zdawały sobie sprawę, że Jezus mówi wciąż nie tyle o sprawach
 ziemskich, ile o królestwie niebieskim, względnie Bożym. Zdawano sobie sprawę, że treści jakie
 wypowiadał ustami, potwierdzał następnie czynami, które Jan Ewangelista zwykł określać jako „znaki”
 [gr.: seméion – znak oznaczający rzeczywistość duchową, np.: J 2,11.23; 3,2; 4,54; itd.].

Ileż razy Jezus powtarzał z naciskiem, mając na uwadze wielu wciąż wątpiących, lub nie mających
 odwagi wyprowadzić spontanicznie narzucającego się wniosku odnośnie do Jego Bóstwa. Tak było m.in.
 pod koniec Jego przemawiania o sobie jako Dobrym Pasterzu – oraz swojej jedności z Ojcem:
 „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30), kiedy to Żydzi chcieli go na miejscu ukamienować.
 Jezus zakończył wtedy swoją apologię słowami:

„... ‘Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie.
 Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom,
 abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu’.
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk” (J 10,37nn).

Istotnie, Jezus raz po raz wykazywał cudami dokonywanymi nie na pokaz, ale dla wyzwolenia u
 słuchaczy aktu wiary-zawierzenia, że jest Synem Bożym tak dalece, że stanowi Jedno ze swym Ojcem.

Co prawda rozważane przez nas wydarzenie: delegacji uczniów Jana w sprawie postu – miało
 miejsce w początkowej fazie nauczania Jezusowego. Niemniej Jezus od początku swej działalności
 publicznej potwierdzał swą wiarygodność dokonywanymi cudami, poczynając od ‘znaku’ przemienienia
 ogromnej ilości wody w wino w Kanie Galilejskiej (J 2,2nn; chodziło o łączną ilość wody od ok. 400-600 litrów).
 – Wieść o każdym dalszym przez Niego zdziałanym cudzie rozchodziła się lotem błyskawicy po całym
 kraju, np. o tym jak chodził po wzburzonym morzu jak po lądzie (J 6,19; por. Mt 14,22; Mk 6,45), rozmnożył
 chleb (J 6,5-15; Mt 14,14-21; Mk 6,34-44; Łk 9,11-17), jeśli już pominąć dokonywane przez Niego cudowne, nagłe
 całkowite uzdrowienia, ewentualnie odpuszczanie grzechów, czyli sprawa należąca do kompetencji
 samego tylko Boga, potwierdzone dokonanym na miejscu cudownym uzdrowieniem (np. Łk 5,17-25.23n).

d. Wesele Oblubieńca i zaślubiny Pani Młodej

Jeśli zatem Jezus wyznał wobec uczniów Jana Chrzciciela, że jest ‘Panem Młodym’, który właśnie
 przeżywa swoje zaślubiny, w grę mogło wchodzić tylko jedno znaczenie:



Objaśnienie

  Jezus jest kontynuacją licznych starotestamentalnych zwierzeń
 Boga ze swej Oblubieńczej Miłości do swego Ludu, określanego z
 predylekcją jako „Córa Syjon, Dziewica Córa Jeruzalem”. Trudno
 było przyjąć jakąkolwiek inną interpretację Jego jednoznacznego
 wyrażania się o sobie.

  Jedynie też takie właśnie rozumienie Jego słów mogło wyjaśnić
 fakt, dlaczego Jego uczniowie aktualnie nie podejmują żadnego
 postu.

 Jezus rozumie swój status jako aktualnego Oblubieńca bardzo
 serio. Nie pozostawia wątpliwości co do tego, że podjęta przez
 Niego działalność publiczna jest w sensie co prawda przenośnie-
alegoryczno-analogicznym, a przecież – jak się z każdym dniem
 coraz jaśniej okaże – śmiertelnie realnym czasem wesela.

  Jako Pan Młody poślubia w tym czasie Panią Młodą. Tą zaś jest Izrael Nowy. Oblubienica to nie ten
 Izrael, związany więzami biologicznymi z Patriarchami Narodu. Jan Chrzciciel mówił z naciskiem: „... Z
 tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi” (Łk 3,8).

  Panią Młodą to Izrael związany z Abrahamem przez tę samą wiarę. Ci bowiem wszyscy, którzy
 przyjmują Słowo Boże, tj. Jezusa, który jest Słowem Bożym które stało się Ciałem, otrzymują od Słowa-
Syna:

„... Moc, aby się stali Dziećmi Bożymi, ci, którzy wierzą w Imię Jego [Syna-Słowa],
 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (J 1,12n).

Pozostaje zagadką, czy i ilu słuchaczy tych słów – w taki sposób pojęło jasno wyrażone słowa Syna
 Bożego, Jezusa Chrystusa?

  Również nam byłoby niezmiernie trudno wyprowadzić jakikolwiek realny wniosek z przemawiania
 Jezusa. Bo i dziś, pomimo zdumiewających pogłębień depozytu objawienia i ciągle działającego Ducha
 Świętego, który Lud Boży systematycznie „wprowadza w rozumienie Prawdy-Wierności objawienia” (por. J
 16,13; DV 8d), niezbyt wielu Głosicieli Słowa Bożego ma odwagę rozwijać rozważania o Jezusie Chrystusie
 jako Oblubieńcu, który poślubia Oblubienicę: Kościół – i każdą poszczególną osobę. Jezus ich
 wszystkich nabył za „wielką cenę” (1 Kor 6,20): swej Ofiary na Krzyżu.

  Jest oczywiście jasne, że nasza – oraz ludzi epoki Chrystusa – ludzka trudność w nadążaniu za
 zrozumieniem ujawnionej przez Jezusa swej Oblubieńczej Miłości do Kościoła i każdego z osobna
 Człowieka wcale nie oznacza, że tej Oblubieńczości ze strony Boga nie ma.

  Bliższe prawdy jest – jak się wydaje – wciąż człowiekowi towarzyszące poczucie całkowitego
 onieśmielenia wobec tego rodzaju Bożych ‘wynurzeń’.
 – Tymczasem jeśliby nawet Izrael czasów Jezusa – podobnie jak i nasze pokolenie – czuł się w
 najwyższej mierze zażenowany Oblubieńczymi wyznaniami idącymi od Boga w Synu Bożym Jezusie czy
 to do Kościoła czy do każdego z osobna człowieka, miłości tej nie ‘wstydzi się’ ujawnić sam Syn Boży.

  Jak się okaże, pozostanie On tej miłości niezłomnie wierny – aż do ostatniej kropli swej Bożo-Ludzkiej
 Krwi na Krzyżu. Tam dopiero dokona się akt definitywnego i odtąd nieodstępnego poślubienia Kościoła i
 każdego człowieka: mężczyzny i kobiety.

Jezus zaś nie pozostawia wątpliwości co do tego, w jaki sposób dokonają się Jego rzeczywiste
 zaślubiny z ‘Panią Młodą’, której On jest – Oblubieńcem.
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 Również tutaj kontynuuje Jezus jedynie starotestamentalną ‘nitkę’ dotyczącą Sługi Jahwéh, który stanie
 się żertwą ofiarną za ludzkie grzechy:

„Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem?
 Tak! Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy Mego Ludu został zbity na śmierć ...
 Spodobało się Jahwéh zmiażdżyć Go cierpieniem.
 Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo,
 dni swe przedłuży, a Wola Jahwéh spełni się przez Niego ...” (Iz 53,8nn).

Jeden raz więcej widzimy, że Jezus nie wyraża się w swej odpowiedzi udzielonej delegacji Jana
 Chrzciciela wprost o czekającej Go męce odkupieńczej.
 – Inna rzecz, że ich pytanie dotyczyło nie tyle dalszej przyszłości Jezusa i Jego uczniów, ile sprawy
 ‘postu’. Toteż Jezus nawiązuje w swej odpowiedzi jedynie do owego ‘postu’. Mimo to odpowiedź ta
 powinna była już wtedy dać dużo do myślenia.

Jezus stwierdza wobec pytających, że uczniowie Jego przeżywają obecnie w bliskości z Nim jako
 Oblubieńcem – czas uczty weselnej.Nie da się pogodzić ucztowania i radości właściwej dla uczty
 weselnej – z równocześnie podejmowanym postem. Stwierdzenie to ujmuje Jezus najpierw w formę
 zdania pytającego, po czym sam ujmuje tę samą odpowiedź w formę negatywną:

„... Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi?
 – Nie mogą pościć, jak długo Pana Młodego mają u siebie” (Mk 2,19).

Teraz dopiero dopełnia Jezus sprawę ‘postu’ całkiem nowym stwierdzeniem, dotyczącym dalszej
 przyszłości swoich uczniów, a oczywiście tym bardziej Jego samego. Jezus mówi:

„... Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego,
 a wtedy w ów dzień, będą pościć ...” (Mk 2,20).

Są to słowa prorocze. Znajdą one wkrótce dosłowne spełnienie w postaci wzrastającego śledzenia
 wystąpień Jezusa. Zakończą się one Jego skazaniem i zamordowaniem – w majestacie świadomie
 wypaczonego ‘Prawa’.
 – Słowa te są jednak przede wszystkim nacechowane głębią treści teologicznej – odkupieńczej.

Jezus zwraca się w tej chwili do delegacji uczniów Jana Chrzciciela zgorszonych radością, jaką
 przeżywają w bliskości z Nim jako ‘Oblubieńcem’ gromadzący się przy Nim Jego uczniowie i tłumy ludzi.
 – Uczniowie ci musieli pamiętać aż nadto dobrze, co ich Mistrz – Jan Chrzciciel, mówił właśnie o Jezusie.
 Ludzie zaś tamtych czasów mieli doskonałą pamięć i nie można ich było posądzać o luki-w-pamięci
 odnośnie do wydarzeń i wypowiedzi, które miały miejsce bardzo niedawno.

Znaczy to, że ci uczniowie Jana Chrzciciela nie mogli nie pamiętać słów, jakie ich Mistrza wydał o
 Jezusie. Słowa Jego świadectwa omawialiśmy już obszernie (zob. wyż.: Jan Chrzciciel o swym dostojnym krewnym
 Jezusie). Zawierały one trzy istotne stwierdzenia o Jezusie:

  Jezus to „Mesjasz” (J 3,28; 1,26n);
  Jezus to „Baranek Boży który gładzi grzech świata” (J 1,29);
  Jezus to „Oblubieniec” (J 3,29).

Jan Chrzciciel określa swoją rolę wobec Jezusa jako „Przyjaciela Pana Młodego”. Jana wiążą zatem z
 Jezusem więzy najbliższej przyjaźni i wyróżnionego zaufania, skoro On – Jezus, wybrał go sobie do
 pełnienia delikatnej funkcji ‘przyjaciela oblubieńca’.

Znaczy to jednak zarazem, że Jezus jedynie potwierdził dokładnie to samo, co o Nim zaświadczył już
 Jan Chrzciciel.
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  Konsekwentnie: owa delegacja uczniów Jana Chrzciciela nie musiała już analizować ‘od nowa’ słów,
 wypowiedzianych przez Jezusa w odpowiedzi na postawione przez nich pytanie odnośnie do ‘postu’.

  Jezus stwierdza jedynie wyraźnie – wobec nich, ale i własnych uczniów i innych otaczających
 słuchaczy, że istotnie jest „Panem Młodym”. Jezus świadectwa Janowego nie tylko nie podważa, lecz je
 potwierdza i w pełni akceptuje.

  Wyznaje otwarcie – chociaż czyni to wyrażając się o sobie w trzeciej-osobie, że istotnie jest
 ‘Oblubieńcem’ czyli Panem Młodym. Przyznaje i potwierdza sytuację przeżywanego właśnie ‘wesela’, a
 raczej nawet ‘uczty weselnej’.

  Stwierdza wreszcie, że przeżywany właśnie okres swoisty ‘tydzień weselnej uczty’ jest wiążącym
 wyjaśnieniem postawy radości gromadzących się wokół Niego uczniów, którzy w weselu przeżywają ten
 ‘tydzień weselny’.

Na końcu dodaje jednak Jezus znamienne słowa odnośnie do tego, że ów okres ‘weselnego nastroju’
 w bliskości z Nim jako ‘Panem Młodym’ czyli Oblubieńcem dobiega stopniowo końca:

„Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego,
 a wtedy – w ów dzień, będą pościć ...” (Mk 2,20).

Słowa te w swym bezpośrednim brzmieniu winny były uspokoić przybyłych uczniów Jana Chrzciciela.
 Oni sami byli zapewne pewni siebie i sądzili, że pod względem ‘postu’ – a taki przeżywali właśnie w tych
 dniach:
 „Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali ...” (Mk 2,18) –
 zdecydowanie przewyższają uczniów Jezusa – i Jego samego.

Jednakże Jezus sięgał swą wypowiedzią niewątpliwie znacznie dalej. Wiedział On pewnością wiedzy
 i Bożej i tej ludzkiej, że milowymi krokami zbliża się „Jego Godzina”: Godzina Chwały-z-krzyża. Będzie to
 Godzina Odkupienia: spełnienia do ‘joty’ misji, jaką mi zlecił do spełnienia Ojciec Niebieski: Jego osobisty
 Ojciec.
 – W swej nocnej rozmowie z Nikodemem, której treść musiała się rozejść szeroko (zob. J 3,1-21)
 niewątpliwie i w środowisku Janowym, wskazał Jezus na to dzieło w słowach, pełnych nawiązań do aż
 nadto znanych zapowiedzi starotestamentalnych o ‘wywyższeniu węża’. Spojrzenie na niego sprawiało,
 że mimo śmiertelnego ukąszenia każdy odzyskiwał zdrowie i ocalenie:

„... A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni [zob. Lb 21,4-9; oraz: J 12,32],
 tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
 aby każdy, kto w Niego wierzy [Jemu zawierzy: w Nim położy ufność-wiarę],
 miał życie – wieczne.
 Tak bowiem Bóg [= Ojciec] umiłował świat [świat ludzi], że Syna swego Jednorodzonego DAŁ,
 aby każdy, kto w Niego wierzy [w Nim położy ufność], nie zginął, ale miał życie – wieczne” (J 3,14nn).

W tym kontekście nabywają właściwego znaczenia słowa odpowiedzi Jezusa dotyczące ‘postu’,
 podejmowanego z kolei przez Jego uczniów. Czas podarowany im na świętowanie ‘tygodnia weselnego’
 ich Mistrza z Nazaretu, będącego oczekiwanym zarówno Mesjaszem, jak Barankiem Bożym który gładzi
 grzech świata, jak wreszcie Oblubieńcem-z-Krzyża, który był tak jasno zapowiedziany zarówno przez
 Jana Chrzciciela, jak i samego Jezusa, dobiega w przyspieszonym tempie końca. Zwierzona Mu trudna
 do spełnienia misja odkupienia człowieka: mężczyzny i kobiety, dokona się już niedługo – poprzez Jego
 mękę, krzyż i śmierć odkupieńczą na nim, po czym nastąpi zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i
 zesłanie Ducha Prawdy Bożej.
 – Wtedy dopiero „... przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy w ów dzień, będą pościć ...”
 (Mk 2,20).



W tym wypadku używa Jezus słów: „... kiedy zabiorą im Pana Młodego ...”. Jezus sygnalizuje tu
 oczekiwaną przez siebie ‘swoją Godzinę’. Czy narastające oczekiwanie tej ‘Godziny” ma Jego samego
 napełniać radością, czy smutkiem?

Kiedyś powie – w chwilach swego pożegnania z Apostołami – po Ostatniej Wieczerzy:

„Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina.
 Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.
 Także i wy teraz doznajecie smutku.
 Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać
 ...” (J 16,21n).

Słowa te są jakby repliką rzeczywistości, o której Jezus mówi w tej chwili – jako swej odpowiedzi
 udzielonej delegacji uczniów Jana Chrzciciela. Dzień owego ‘smutku’ związanego z czekającą
 Oblubieńca męką i Jego ‘wywyższeniem’ na krzyżu, będzie zarazem w Bożo-ludzkim znaczeniu weselem
 Oblubieńca-z-Krzyża ze swoją Małżonką: Kościołem.

 Będzie to radość z oblubieńczego daru Boga-Człowieka dla swej Umiłowanej: daru dokonanego
 odkupienia. Na tę chwilę – przerażającą, ale pełną Bożej i Ludzkiej Miłości Syna Człowieczego, który jest
 zarazem Synem Bożym, ozdabia go Bóg Ojciec koroną – męczeństwa i chwały w Bożym tego słowa
 znaczeniu. Chwilę tę można by ująć w słowa zaczerpnięte z ‘Pieśni-nad-Pieśniami’:

„Wyjdźcie, córki Jerozolimskie, spójrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona w koronie,
 którą ukoronowała go Jego matka w dniu Jego zaślubin, w dniu radości Jego serca ...” (PnP 3,11).

Przerażające to wszystko. A przecież, Jezus, mistyczny Oblubieniec swego Kościoła: człowieka jako
 mężczyzny i kobiety, ofiaruje w tej chwili wśród znoszonych tortur i swego krańcowego upokorzenia w
 oczach świata i kosmosu – swojej nad życie własne umiłowanej, która zadaje Mu śmierć haniebną,
 śmierć wśród wyszukanych tortur – swą obrączkę ślubną.
 – Jest to Nowe i Wieczne Przymierze, które nigdy nie przeminie. Ze strony Boga-Miłości jest ono
 odwieczną otwartością na każdego odkupionego za tę straszliwą cenę. Oblubieniec-z-Krzyża ofiaruje ją
 ze swą najwyższą Ludzką i Bożą Miłością – ku dobru – wiecznemu, swej umiłowanej.

Zrozumiałe, że w dniach dokonującego się właśnie odkupienia za tak wysoką cenę, uczniowie Jezusa
 będą mieli w obfitości motywy i sposobności, by włączyć się swymi wyrzeczeniami i dobrowolnie
 podejmowanymi ofiarami w post, przesycony duchem najgłębszej, pokornej wdzięczności za dokonane
 odkupienie i możność nieprawdopodobnie łatwej możliwości uzyskiwania Bożego przebaczenia
 popełnionych grzechów i nie podjętych Bożych łask.

Post nabierze wtedy cech modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby zanoszonej do
 Boga Ojca przez Oblubieńca Kościoła i każdej duszy, Jezusa Chrystusa – w Duchu Świętym. Jezus
 dopowie wtedy – w nawiązaniu do ‘smutku’ z powodu teraźniejszych, znoszonych przeciwności i
 ponownej radości, gdy Oblubieniec znowu się ze swymi Umiłowanymi zobaczy:

„Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze,
 a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.
 W owym zaś dnu o nic Mnie nie będziecie pytać.
 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
 O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje.
 Do tej pory o nic nie prosiliście w Imię Moje
 Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16,22nn).



e. Jezus-Oblubieniec weselny a małżeństwo jako sakrament

Na zakończenie rozważania nad odpowiedzią Jezusa daną uczniom Jana Chrzciciela wypada
 dokonać podsumowania wniosków, jakie stąd mogą płynąć na rozumienie małżeństwa jako sakramentu
 Kościoła Chrystusowego.

Widzimy jeden raz więcej, że i w naszym wypadku: Jezusowej odpowiedzi na pytanie wniesione
 przez środowisko Jana Chrzciciela, Nowy Testament nie przekształca się w wykład na temat małżeństwa
 jako sakramentu. Rozważana perykopa dotyczyła zarzutu postawionego przez uczniów Jana Jezusowi i
 Jego uczniom, że Jezus nie podejmuje praktyki postu.

  Mimo to również wyjaśnienie dane przez Jezusa na temat owego postu zawiera elementy, które nie
 mogą nie wnieść twórczych rozwiązań dla podjętych poszukiwań nad małżeństwem jako jednym z
 sakramentów Kościoła.

  Niemożliwe, żeby potwierdzenie ze strony Jezusa, iż JEST rzeczywiście ‘Oblubieńcem’, tj. ‘Panem
 Młodym’, który właśnie zawiera przymierze małżeńskie, mogło nie rzucić mocnego światła łaski Bożej na
 małżeństwo w pojmowaniu i przeżywaniu go w Kościele założonym przez Jezusa.

Omówione słowa Jezusa, w których wyznaje On sam o sobie, iż Jest ‘Oblubieńcem’, są
 równoznaczne z wyznaniem, iż JEST – Bogiem. Jezus, który nieustannie wykazuje słowami i czynami,
 przede wszystkim zaś dokonywanymi ‘znakami-cudami’ swą godność jako Boga, jest tym samym
 ‘Panem Młodym’ w jednym tylko znaczeniu: jako kontynuacja licznych wynurzeń Jahwéh o swojej miłości
 typu oblubieńczego względem Ludu swego szczególnego ‘wybrania’.

  Skoro sam Bóg – w Osobie Syna Bożego Wcielonego, nie waha się potwierdzić językiem analogii
 swojej Bożej Miłości do człowieka: mężczyzny i kobiety przy użycia obrazu odniesień zachodzących
 między mężem a żoną w ich przymierzu małżeńskim, nie może małżeństwo nie cieszyć się w oczach
 Bożych szczególnym uprzywilejowaniem.

Niemożliwe, żeby małżeństwo miało samo przez się – mocą swego zaistnienia już jako sakrament
 stworzenia, nie służyć przekazywaniu nie tylko miłości i życia w sensie ziemskim, ale i nadprzyrodzonym.
 Małżeństwo miało od pra-początku służyć uwidzialnieniu wobec kosmosu tej Miłości, jaką Bóg
 Niewidzialny umiłował stworzenie swego umiłowania: człowieka, stworzonego w swej męskości i
 kobiecości jako żywy Obraz i Podobieństwo Boga samego.

  Jest z góry nieprawdopodobne, żeby ten Jezus-Oblubieniec, który również w dopiero co omówionym
 tekście nawiązuje bardzo wyraźnie do czekającej Go ‘Jego Godziny’, tj. Godziny odkupienia człowieka:
 mężczyzny i kobiety, które stanie się dla uczniów sposobnością do podjęcia postu, zatem przez sam fakt
 stania się (zgodnie z określeniem Jana Chrzciciela) Barankiem zabitym który gładzi grzech świata, miał nie
 wywyższyć tym samym małżeństwa do poziomu jednego z zasadniczych sakramentów w rzeczywistości
 Nowego i Wiecznego Przymierza.



  Tutaj przecież, w małżeństwie, winno dokonywać się wszystko co się wiąże z tajemnicą miłości.
 – MIŁOŚĆ ta źródło swe czerpie w Bogu-Miłości. ‘Kosztowała’ ona tegoż Boga niepojęcie drogo: daru-z-
siebie-całego: ku dobru zbawczemu człowieka, stworzenia swego umiłowania. Stanie się to w chwili, gdy
 Syn Boży Jezus Chrystus stanie się przymierzem oblubieńczo-małżeńskim ze swym Kościołem – na
 krzyżu.
 – Tak dopiero Bóg-Miłość – w Synu Bożym, zaproponuje człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie – komunię
 ze swą własną Miłością i ze swym własnym Życiem. Jako Odkupiciel i Oblubieniec-z-Krzyża zaproponuje
 Chrystus człowiekowi swoiste dwoje-jednym-ciałem, czyli zjednoczenie w analogii do tego dwoje-jednym-
ciałem, jakie ma miejsce w małżeńskiej komunii miłości i życia.

   Nasuwa się konkluzja: małżeństwo jest rzeczywistością zbyt świętą i uświęcającą, by mogło nie być w
 oczach Bożych szczególnym ‘klejnotem’, ubogaconym odkupieńczą męką, ale tym bardziej Miłością
 Stworzyciela. Stanie się on dla mężczyzny i kobiety – czy to żyjących w stanie małżeństwa, czy z kolei
 tych nie wstępujących w związek małżeński, wzorem więzi miłości niezłomnie wiernej, ukierunkowanej
 nieodwołalnie na dobro – doczesne, ale tym bardziej wieczne tego drugiego, jaka powinna istnieć w
 przymierzu małżeńskim, względnie równolegle i niezależnie od małżeństwa w życiu konsekrowanego
 oddania Bogu w celibacie kapłańskim, albo z kolei w życiu dziewiczym zakonnym.

3. Pisma Apostolskie o Jezusie-Oblubieńcu

Po prześledzeniu wybranych miejsc Ewangelii, które mogą rzucić światło na małżeństwo jako
 sakrament Kościoła założonego przez Chrystusa, trzeba jeszcze rzucić okiem na pozostałe Pisma
 Nowego Testamentu pod tym samym kątem widzenia. Nie będziemy jednak już wnikali w głębszą analizę
 owych miejsc, a ograniczymy się jedynie do ich przytoczenia. Pozwoli to zdać sobie sprawę, że
 małżeństwo nie mogło nie być uznane za sakrament Kościoła Chrystusowego od samego początku Jego
 pojawienia się.

Zupełnie innym zagadnieniem jest fakt, że początkowo oczywiście nikt nie zastanawiał się nad
 nadaniem rzeczywistości małżeństwa nazwy ‘sakramentu’. Trzeba będzie długich lat, a może i wieków,
 zanim teologia zdoła uporządkować nieogarniony depozyt objawienia i odkupienia.
 – Wtedy dopiero wyłoni się również racjonalnie z tegoż depozytu wyodrębnione zagadnienie małżeństwa
 jako jednego z sakramentów ustanowionych przez Chrystusa i danych Kościołowi w zarząd. Pozwoli to
 wyodrębnić te przymioty małżeństwa, które każą dostrzec w nim znamiona właściwe samym tylko
 sakramentom – w odróżnieniu od wszelkich innych dóbr, jakie Kościołowi swemu zostawił w dziedzictwie
 Jego Boży Oblubieniec-z-krzyża.



Objaśnienie

Z Listów Apostolskich Pawła – Apostoła Narodów

Korynt-Dziewica poślubiona Chrystusowi (2 Kor 11,2)

Poprzednio przytoczyliśmy już w pewnym momencie krótką, ale bardzo
 charakterystyczną wypowiedź św. Pawła z jego Drugiego Listu do Koryntian (zob.
 wyż.: Paweł o Jezusie-Oblubieńcu). Wypada przytoczyć to zdanie jeszcze raz:

„... Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością.
 Poślubiłem was [pisze tu Paweł do Koryntian]
 przecież jednemu Mężowi [= Chrystusowi],
 by was przedstawić Chrystusowi jako czystą Dziewicę ...” (2 Kor 11,2).

Zgodnie z przyjętą w tej chwili metodologią nie będziemy analizowali tej wypowiedzi, a zostawimy ją
 jako tylko ‘przytoczoną’ w jej czystej wymowie. Wypada najwyżej dodać, że wypowiedź ta mieści się w
 kontekście apologii Pawła wobec Koryntian.
 – Apostoł stwierdza, że i oni – po tylu innych gminach, dają się obałamucić Ewangelizacji wypaczonej,
 podejmowanej z zasady przez tzw. ‘żydujących’. Ci zaś wmawiali tym, którzy stali się uczniami
 Chrystusa, że najpierw powinni poddać się obrzezaniu i przyjąć Prawo Mojżeszowe, i tak dopiero przyjąć
 wiarę w Chrystusa
(zob. do tego mocne słowa Pawła do Galatów: Ga 1,6nn).
 – Albo też Apostoł ma na myśli tych wszystkich, których nazywa „wielkimi apostołami” (2 Kor 12,11), którzy
 usiłowali podważyć Jego autorytet jako Apostoła Narodów.

Ważne z naszego punktu widzenia jest kolejne, z poczuciem Prawdy objawienia przekazane orędzie
 ‘Dobrej Nowiny’, że Jezus jest „Mężem-Oblubieńcem” swego Kościoła, w tym wypadku w Jego cząstce:
 Kościoła założonego w Koryncie. Paweł odegrał w tym wypadku rolę niejako ‘Przyjaciela Pana Młodego’.
 Jego zadaniem było m.in. przyprowadzić Oblubieńca do Oblubienicy.

Analogicznie, Paweł uczynił wszystko, żeby „... was przedstawić Chrystusowi jako czystą Dziewicę”.
 Poprzednio doprowadził już do pomyślnego ‘poślubienia’ Chrystusa z tą cząstką Kościoła: Koryntem:
 „Poślubiłem was przecież jednemu Mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę ...” (2
 Kor 11,2).

Paweł nawiązuje do tego stwierdzenia wiary jako do czegoś znanego w sposób oczywisty, nie czując
 potrzeby wyjaśnienia tego aspektu depozytu Objawienia. Pisze zaś prawdopodobnie pod koniec roku 57,
 gdy przebywał w którymś z miast Macedonii. Działo się to zatem w czasie Jego trzeciej, najdłuższej
 podróży misyjnej (53-58 r.), gdy już opuścił Efez. Przekonanie wiary w Jezusa jako Oblubieńca-z-Krzyża
 musiało być w tym czasie dobrze ugruntowane. Od śmierci odkupieńczej Chrystusa minęło wtedy niecałe
 30 lat.
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Poślubienie ‘w Panu’ (1 Kor 7,39)

Innym niezwykle ważnym tekstem Pawłowym dotyczącym wprost zawierania małżeństwa, jest jego
 uwaga pod sam koniec 7-go rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian. Rozdział ten jest w całości
 poświęcony problematyce małżeństwa i dziewictwa, a także ponownego zawierania małżeństwa w
 przypadku śmierci któregoś z małżonków.
 – W takim właśnie kontekście czytamy słowa:

„... Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż.
 Jeżeli mąż umrze, może poślubić kogo chce, byleby w Panu ...[mónon en Kyrío]” (1 Kor 7,39).

Paweł daje tu wskazówki odnośnie zarówno do dziewictwa-bezżenności, jak i małżeństwa,
 dostosowane do coraz innych okoliczności. W ten sposób dochodzi do przypadku, gdy jedno z
 małżonków umrze.

Śmierć staje się zakończeniem dotychczasowego przymierza małżeńskiego. Już wtedy zgoda
 małżeńska, tj. sam akt zawierania ślubu małżeńskiego, ponad wątpliwość wyrażał słowa
 usankcjonowane wielowiekową tradycją:
 – „Ślubuję ci miłość wierność, uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci ...”.
Śmierć rozwiązuje zawarte małżeństwo.

Gdyby wówczas czy to wdowa czy wdowiec pragnęli zawrzeć ponowne małżeństwo, wolno to uczynić
 – wszakże pod warunkiem, że nowe małżeństwo będzie zawarte „w Panu”.
 – Uwaga ta dotyczy niewątpliwie strony etycznej małżeństwa, ale tym bardziej Jego pojmowania od
 strony dogmatycznej. Gdyby zawieranie czy niezawieranie małżeństwa było sprawą czysto świecką,
 uwaga św. Pawła nie miałaby żadnego sensu. Jeśli jednak podkreśla on z dużym naciskiem podstawowy
 warunek małżeństwa, iż należy je zawierać „w Panu”, jest rzeczą jasną, że małżeństwo jako instytucja
 społeczna jest jednocześnie podstawową instytucją Kościoła Chrystusowego, a raczej instytucją samego
 Chrystusa. Nie da się inaczej rozumieć użytych tu słów greckich: „... byleby w Panu – gr.: mónon en
 Kyrío” (1 Kor 7,39).

Innymi słowy małżeństwo chrześcijańskie wiąże się wprost z Chrystusem jako Bogiem. Takie bowiem
 znaczenie przybrało odnoszenie do Jezusa tytułu: ‘Kýrios’. Znaczyło ono od początku jednoznacznie:
 Pan jako Bóg, przekład starotestamentalnego ‘Jahwéh’ [= On Jest], ewentualnie ‘Adonaj’ [Pan].

Wyjaśnieniem takiego podejścia do małżeństwie – już u samych początków istnienia Kościoła, może
 być tylko jedno: małżeństwo było uznawane od samego początku Kościoła za to, co późniejsza teologia
 określiła dokładniej jako jeden z sakramentów Kościoła Chrystusowego. Chodzi w tym wypadku o lata
 51-52. Wtedy to Paweł założył gminę Chrześcijańską w Koryncie. Wtedy też musiał tamtejszym
 wierzącym w Chrystusa wyłożyć warunki zawierania małżeństwa w wizji Nowotestamentalnej.
 – Sam zaś fragment przytoczonego tu Jego Pierwszego Listu do Koryntian pisał Paweł w Efezie, w
 którym przebywał dłuższy czas w ramach swej trzeciej podróży misyjnej (lata 53-58).

Cześć w obliczu małżeństwa (Hbr 13,4)

Trudno nie wspomnieć o zwięzłej wskazówce ostatniego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Autor Listu
 – św. Paweł, zamyka tu w parenetycznej części tego dogmatycznego Listu szereg wskazań, które winny
 służyć kształtowaniu życia na co dzień według zasad Nowego Przymierza, usankcjonowanego
 „pokropieniem Krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla” (Hbr 12,24).

W takim kontekście podaje Paweł garść twórczych rad, które ułatwią wdrażanie w życie ducha
 Ewangelii Chrystusowej. Zachęca do „trwania w braterskiej miłości” (Hbr 13,1), zaleca pamiętanie o
 uwięzionych i cierpiących – po linii Chrystusowego obrazu Sądu Ostatecznego, który będzie sądem w
 pierwszym rzędzie z okazywanej na co dzień miłości bliźniego ‘dla Chrystusa’ (zob. Mt 25,31-46).



 – W tym momencie przechodzi na zalecenie dotyczące życia w małżeństwie:

„We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane,
 gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg” (Hbr 13,4).

Nieprawdopodobne, by Paweł miał tu na względzie małżeństwo jako instytucję jedynie świecką.

Użyte przez Autora Listu określenie „małżeństwo: [gr.:] gámos” oznacza ‘wesele, święto zawarcia
 małżeństwa pomiędzy mężczyzną a kobietą’.
 – Tego samego określenia używa św. Jan Apostoł w Apokalipsie o „weselu Baranka” (Ap 19,7.9).
 – Tego samego określenia użyły Ewangelie w przypowieściach Jezusa o małżeństwie i weselu (Mt 22,2nn;
 25,1nn) – w kontynuacji oblubieńczych odniesień Jahwéh do Izraela (Iz 54,4nn; Ez 16,7n; Oz 2,19),
 przeniesionych w rzeczywistości obecnie już Nowego i Wiecznego Przymierza na Jezusa, Mesjasza-
Oblubieńca-Baranka – zgodnie z świadectwem Jana Chrzciciela (J 3,29).

Określenie, które w konstrukcji greckiej jest orzecznikiem: „we czci niech będzie ... – [gr.:] tímios ho
 gámos” oznacza: ‘cenny, kosztowny’. Dotyczy to w słownictwie Nowego Testamentu rzeczywistości
 odkupieńczej.

Tego właśnie określenia używa np. św. Piotr. Powiada że otrzymaliśmy przez Chrystusa wgląd w
 dzieło odkupienia:
 – „Przez nie [poznanie Chrystusa] zostały nam udzielone drogocenne [gr.: ta tímia ...] i największe obietnice,
 abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury” (2 P 1,4);
 – oraz: „Wiecie bowiem, że ... zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale
 drogocenną Krwią [gr.: timío hájmati] Chrystusa jako Baranka Niepokalanego i bez zmazy” (1 P 1,18n).

W końcu jeszcze dopowiada Paweł:
 – „We czci niech będzie małżeństwo ... i łoże nieskalane [gr.: kai he koíte amíantos] ...” (Hbr 13,4).
 Występujące tu gr.: ‘koíte’ oznacza: łoże, współżycie małżeńskie, pożycie (zob. np. Łk 11,7; Rz 9,10; 13,13).
 Chodzi zatem o przeżywanie wzajemnej bliskości małżeńskiej męża z żoną. Powinno ono być
 „nieskalane” – [gr.:] amíantos, tj.: niezmazany, bez zanieczyszczeń; niewiędnący.

Jeśli Paweł mówi tu o „czci”, jaka się należy małżeństwu, oraz by z tego właśnie względu samo
 również pożycie małżonków było nieskalane, odwołuje się do ceny, jaką i w odniesieniu do małżeństwa
 położył Jezus, Odkupiciel Człowieka: mężczyzny i kobiety. Ceną tą stała się krew Jego jako Baranka
 Niepokalanego i bez zmazy.

Niemożliwe, żeby autor Listu do Hebrajczyków miał tu na myśli małżeństwo jako jedynie świecką
 instytucję mężczyzny z kobietą, którzy zawarli ‘kontrakt’ prawny, iż będą – zapewne tylko czasowo – żyli
 razem, tworząc ewentualnie rodzinę.

Paweł wskazuje tu niedwuznacznie, chociaż jedynie merytorycznie, na motywację odkupieńczą
 małżeństwa. Znaczy to, że małżeństwo zostało w rzeczywistości Nowego i Wiecznego Przymierza, jakie
 Bóg zawarł z rodziną człowieczą w Synu Bożym Jezusie Chrystusie, wywyższone na poziom jednego z
 zasadniczych Bożych ‘narzędzi’, przez jakie przepływają na odnośne osoby – oraz ich rodziny – skarby
 za wielką, nieskończoną cenę dokonanego odkupienia. Takimi zaś ‘narzędziami Łaski’, działającymi
 przez sam fakt ich użycia, są sakramenty święte.



4. Uwagi parenetyczne dotyczące małżeństwa w Listach
Apostolskich

Wypada z kolei zwrócić uwagę na wiele jeszcze miejsc w Listów Apostolskich, w których mowa jest –
 bezpośrednio lub pośrednio – o małżeństwie, albo też ogólniej: o rodzinie i wzajemnych odniesieniach
 małżonków oraz małżonków-rodziców a dzieci. Również tutaj pragniemy jedynie zasygnalizować
 ważniejsze takie miejsca, nie wnikając już w analizowanie ich treści ani dogmatycznej, ani etycznej.

Wzmianki o małżeństwie i rodzinie w Dziejach Apostolskich Łukasza

W swym pierwszym Apostolskim wystąpieniu w dniu Zesłania Ducha Świętego wymienia św. Piotr,
 pierwszy Zastępca Chrystusa na Ziemi, m.in. małżeństwo i rodzinę. Dzieło Odkupienia, jakiego dokonał
 Jezus przez swą śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie, jest wyraźnie skierowane do nich jako
 spadkobierców dotychczasowego Przymierza między Bogiem a nabytym przez Niego Ludem:

„... Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.
 ‘Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w Imię Jezusa Chrystusa
 na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.
 Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan
 Bóg nasz” (Dz 2,37nn).

Dzieje Apostolskie wspominają o jednej parze małżeńskiej, mianowicie o małżonkach Ananiaszu i
 Safirze. Złożyli oni ofiarę pieniężną u stóp Apostołów, wprowadzając ich w błąd, że to całość uzyskanego
 zysku ze sprzedanego majątku (zob. Dz 5,1-11). Nikt ich nie zobowiązywał do złożenia takiej ofiary.
 Kłamstwo ich zakończyło się bardzo dramatycznie.

O innym małżeństwie, jednocześnie intensywnie zaangażowanym w misyjny wymiar małżeństwa,
 donosi w relacji o Koryncie Łukasz już w mocno zaawansowanych Dziejach Apostolskich. Chodzi o
 małżonków Akwilę i Jego żonę Pryscyllę. Zajmowali się oni wyrobem namiotów (Dz 18,2n.26; 2 Tm 4,19).

Wzmianki o małżonkach i rodzinie u św. Pawła

Szereg wzmianek o małżeństwie i etyce odniesień płciowych znaleźć można w Liście św. Pawła do
 Rzymian. Zaraz w pierwszym rozdziale nawiązuje Paweł do przerażającego upadku obyczajów.
 Przejawiał się on w postaci zwyrodnień uprawianego homoseksualizmu, który wprost niszczy
 małżeństwo i rodzinę. Paweł wykazuje, że bez Chrystusa zarówno Żydzi, jak i poganie skazani są na
 zagładę. Bo Bóg wyrył prawo moralne naturalne w sercu-sumieniu każdego człowieka (Rz 1,18-32; 15n).

Nieco dalej nawiązuje Paweł do zobowiązania małżonków do wzajemnej miłości i wierności
 małżeńskiej. Zobowiązanie to traci moc z chwilą śmierci jednego z małżonków (Rz 7,2n). Również w
 dalszym ciągu tego Listu nawiązuje Paweł do etyki małżeńskiej (Rz 13,9.13).



Objaśnienie

Wielokrotnie o małżeństwie i różnych Jego aspektach wspomina Paweł w swych Listach do
 Koryntian. Małżeństwu i etyce małżeńskiej, a z kolei zagadnieniu życia w celibacie ze względu na Bogu
 poświęca Paweł uwagę przede wszystkim w 1 Kor 7.
 – Charakterystyczne jest Jego określenie wzajemnych odniesień między mężem a żoną w przypadku,
 gdy jedna ze stron jest osobą wierzącą w Chrystusa, druga żyje w pogaństwie. Wypada przytoczyć Jego
 słowa:

„... Mówię ja, nie Pan: Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech
 jej nie oddala. Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać,
 niech się z nim nie rozstaje. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak
 świętość osiągnie niewierząca żona przez ‘brata’. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby
 nieczyste, teraz zaś są święte ...” (1 Kor 7,12n).

Pozostajemy konsekwentni i nie wnikamy w głębszą analizę przytaczanych
 obecnie tekstów. Wypada jedynie zasygnalizować, że Paweł podkreśla mocno
 nierozerwalność małżeństwa i wiąże je wyraźnie z „nakazem Pana” (zob. Mt 19,6;
 1 Kor 7,12).

Jedynym wyjątkiem jest omawiany właśnie fragment, określany
 powszechnie jako „Przywilej Pawłowy” (łac.: privilegium Paulinum). Dotyczy
 przypadku, gdy jedno z małżonków przyjmuje wiarę w Chrystusa, a
 współmałżonek z tego powodu nie chce kontynuować życia w małżeństwie, lecz
 wszczyna dlatego stałe spory.
 – Natomiast w przypadku gdy strona pogańska wyraża zgodę na dalszą,
 pokojowo układającą się komunię życia i miłości, wpływ wywierany przez stronę
 wierzącą okazuje się czynnikiem „uświęcającym” ten związek.
 – Co Prawda użyte przez Pawła określenie dotyczące ‘świętości’ odnosi się w

 pewnej mierze do stanu wybrania przez Boga do Ludu Bożego, a nie koniecznie do świętości w sensie
 etycznym, niemniej równolegle do tak pojmowanej ‘świętości’ kształtuje się uświęcające oddziaływanie
 strony wierzącej na niewierzącą poprzez małżeństwo jako uwidzialnienie Oblubieńczej Miłości Jezusa
 Chrystusa do Kościoła i poszczególnego wierzącego (jest to tematem szczególniej Ef 5,21-33).

 Rodzina, która początek swój zawdzięcza tak pojmowanemu małżeństwu, wchodzi tym samym w
 skład Ludu Bożego Nowego i Wiecznego Przymierza. Omawiany tekst staje się tym samym swoistym
 świadectwem małżeństwa w Kościele Chrystusa – jako instytucjonalnego narzędzia łaski odkupienia,
 czyli rzeczywistości, która z biegiem czasu doczekała się nazwy ‘sakramentu małżeństwa’.

W szeregu miejscach obydwu Listów do Koryntian jest mowa o moralnych aspektach małżeństwa,
 łącznie z wypunktowaniem po imieniu grzechów rozpusty, o jakich nie słychać nawet wśród pogan (1 Kor
 5,1).

Szczególna wymowa przysługuje z tego tytułu wymieniona przez Pawła seria grzechów, które same
 przez się wykluczają od wejścia do królestwa Bożego, czyli zbawienia. W tym kontekście mówi Apostoł
 Narodów:

„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego?
 Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni
 współżyjący ze sobą, ani złodzieje ... – nie odziedziczą królestwa Bożego.
 A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana
 naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6,9nn).

Większość wymienionych przez Pawła grzechów dotyczy zwyrodnień i grzechów w zakresie
 płciowości człowieka. Święty Paweł uwydatnia jednak w drugim zdaniu uświęcające działanie dzieła
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 odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa.

W tym sensie znamienna jest wzajemna hierarchia powagi i zależności w pionie żona-mąż-Chrystus:

„Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus,
 mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg ...” (1 Kor 11,3).

Paweł wyprowadza stąd wniosek odnośnie do przyjętego zwyczaju, że kobieta powinna chodzić z
 nakryciem na głowie. Niemniej Paweł zaznacza, że nie jest to w tym wypadku nakaz Chrystusa, lecz
 chodzi o Jego zarządzenie, czyli chodzi o kwestię dyscyplinarną, a nie dogmatyczną (1 Kor 11,16).

Natomiast kwestia poważniejsza: pozornej nierówności między kobietą a mężczyzną, powszechnie
 stosowaną w tamtych czasach (a w wielu środowiskach kultywowana po dziś dzień) jest kwestią „wzajemnego
 poddania w bojaźni Chrystusa” (Ef 5,21).
 – Paweł mówi o tym wyraźnie m.in. w Liście do Kolosan. Podkreśla, że chodzi ostatecznie o poddanie „w
 Panu”. Stąd też dotyczy to nie tylko wzajemnych odniesień między małżonkami, ale i w rodzinie (Kol 3,18n-
25).
 – Kwestia ta była już omawiana przez nas w poprzednich rozważaniach naszej strony. Jej wyjaśnienie
 teologiczne i kulturowe przedstawił szczególnie Jan Paweł II (zob. MuD 24; zob. też: Cel aktu współżycia. Oraz
 zob. poniż: Nowość Ewangeliczna o wzajemnym poddanie małżonków [Ef 5,21] – wraz z następującymi rozważaniami).

Do wzajemnych odniesień męża i żony i zadań – zwłaszcza żony w wydawaniu na świat potomstwa,
 nawiązuje św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza (1 Tm 2,8-15; zob. też 1 Tm 4,3; 5,9.11.14).
 – Tu i ówdzie znajdziemy u św. Pawła wzmianka o szczególnej roli, jaką w przekazie wiary spełniają
 kobiety: czy to jako żony i matki, czy też starsze kobiety w stosunku do swych wnuków (np. 2 Tm 1,5).
 – Wiele rad odnośnie do wzajemnych odniesień w ramach rodziny podaje św. Paweł w swym Liście do
 Tymoteusza (1 Tm 2,15; 3,4.12; 5,4.10.14).
 – Cenne wskazania dotyczące kształtowania miłości małżeńskiej i rodzinnej na co dzień zawiera List św.
 Pawła do Tytusa (Tt 2,2-5) i do Efezjan (Ef 6,1-4).

Wskazówki do kształtowania odniesień małżeńsko-rodzinnych w Listach Piotra

Do tematyki małżeństwa i rodziny nawiązuje w swych Listach kilkakrotnie św. Piotr Apostoł. W
 dłuższym wywodzie poświęca uwagę szczególniej roli żony w przekazie wiary, zachęcając zarazem
 kobiety do skromności w zewnętrznym prezentowaniu się, by tym piękniej i odważnie kształtować swoje
 wnętrze w Obliczu Boga, jednocześnie odcinając się od zachowań ubliżających jej i Bożej godności (1 P
 3,1-7; 2 P 2,14).

Obraz Małżonki Bożego Oblubieńca w Apokalipsie

Stajemy wreszcie przed panoramą zaślubin, jaką pod tchnieniem Ducha Świętego kreśli uczeń
 umiłowany Jezusa, św. Jan Apostoł – w Apokalipsie.

Również tych tekstów nie będziemy tutaj analizowali, a jedynie je sygnalizujemy. Na opisie owych
 godów Jezusa ze swą Małżonką – Kościołem, kończy się Apokalipsa i tym samym Słowo-Boże-Pisane
 Nowego Testamentu.
 – Opis ten stanowi zatem swoistą klamrę opisu małżeństwa jako sakramentu stworzenia na pra-początku
 w Księdze Rodzaju (Rdz 2,22nn) – a ‘poślubieniem’ ostatecznym, jakie nastąpi jako dopełnienie Bożej
 Oblubieńczej Miłości w chwili, gdy czas dobiegnie końca.

Oto migawka opisu godów Baranka – zabitego, ofiarowanego, a przecież żywego-
Zmartwychwstałego (zob. Ap 1,18). Następują one po osądzeniu „Wielkiej Nierządnicy, co znieprawiała
 nierządem swym ziemię” (Ap 19,2).
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 – Opis ten dotyczy zapewne systematycznie dokonującego się przeciwstawiania się Bożemu dzieła
 odkupienia. Zły, który na początku powiedział Bogu: „Nie będę Ci służył”  (zob. Jr 2,20), podejmuje nie
 słabnące wysiłki, by doprowadzić poszczególnych ludzi i całe ludy do apostazji od Boga i nie-
przestrzegania pierwszego Przykazania. Ukaranie ‘Nierządnicy’ wyraża się tym: „A dym jej [tej kary] wznosi
 się na wieki wieków” (Ap 19,3).

Teraz dopiero nastaje głos triumfu i ostatecznego zwycięstwa tych, którzy dostąpili zbawienia:

„... I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu ... i jakby głos potężnych grzmotów, które mówiły:
 ‘Alleluja, bo zakrólował Pan, Bóg nasz, Wszechmogący.
 Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka,
 a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej oblec bisior lśniący i czysty’ ...
 I mówi mi: ‘Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka!’ ...” (Ap 19,6-9).

Apokalipsa kończy się wizją Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba jako lśniąco przystrojona
 Oblubienica na gody weselne z Barankiem. Oto słowa Jana z Apokalipsy:

„I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
 bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
 I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z Nieba od Boga,
 przystrojone jak Oblubienica zdobna w klejnoty dla swego Męża.
 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
 ‘Oto przybytek Boga z ludźmi:
 i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego Ludem, a On będzie ‘Bogiem-z-Nim’.
 I otrze z ich oczu wszelką łzę ... ...
 I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów ... i tak się do mnie odezwał:
 ‘Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka’.
 I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem,
 zstępujące z nieba od Boga, mające Chwałę Boga...” (Ap 21,1-4.9n).

Następuje opis szczegółów nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba jak Oblubienica przystrojona
 na gody z Barankiem.
 – Ceną owych zaślubin jest krew Baranka. Dzięki niej ‘bracia nasi’ „zwyciężyli ... i nie umiłowali dusz
 swych – aż do śmierci” (Ap 12,10n).
 Są to ci wszyscy, „którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili”
 (Ap 7,14; por. 22,14).

Ostatnie słowa Apokalipsy wyrażają już tylko – w Duchu Świętym – wzajemną tęsknotę miłości
 Oblubienicy: Kościoła – za ostatecznym zjednoczeniem z Jezusem – Oblubieńcem-Barankiem:

„... ‘Ja, Jezus, posłałem mojego Anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
 Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna’ [zob. Iz 11,1.10; Rz 1,3; Lb 24,17].
 A Duch [Duch Święty: Trzecia Osoba Trójcy] i Oblubienica mówią: ‘Przyjdź’!
 A kto słyszy, niech powie: ‘Przyjdź’ ! ... ...
 Mówi ten, który o tym świadczy: ‘Zaiste, przyjdę niebawem’
 Amen. Przyjdź, Panie Jezu [aramajskie: Marana tha]!
Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!” (Ap 22,16-21).

Trzykrotnemu zapewnieniu Jezusa, że przyjdzie z całą pewnością, chociaż dokładny moment owego
 przyjścia nie jest wiadomy (Ap 22,7.12.20) – odpowiada równie trzykrotnie odwzajemniona pełna ufności
 modlitwa Kościoła i każdego Odkupionego z osobna: ‘Przyjdź’ (Ap 22,17[2x].20).
 Występujące tu ostatnie słowa Apokalipsy: „Przyjdź, Panie Jezu” (Ap 22,20), weszły w skład modlitwy
 liturgicznej Kościoła pierwotnego. Brzmią one w aramejsku: „Marana-thá” [Przyjdź, Panie!]. W brzmieniu
 aramejskim przytacza je św. Paweł w zakończeniu swego Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 16,22).

Nie poddaliśmy analizie dopiero co przytoczonych wypowiedzi Słowa-Bożego-Pisanego. Jednakże



 nikt nie może mieć wątpliwości, że samo Słowo Boże, tj. Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, opisuje
 tu swoje zaślubiny z Oblubienicą: Kościołem odkupionych za cenę najwyższą: Bożo-Ludzkiej Krwi
 Jezusa Chrystusa. Za tę cenę Jezus, Syn Boży i Syn Maryi zarazem, który stał się „Barankiem Bożym na
 odpuszczenie za grzech świat”, nabył sobie każdego z osobna człowieka: mężczyznę i kobietę. Obecnie,
 po nabyciu stworzonego przez siebie człowieka – już nie tyle nawet z tytułu Jego stworzenia, co tym
 bardziej: Jego odkupienia, Syn Boży łączy się z każdym z odkupionych jak mąż z małżonką w
 najściślejszym jedno-w-miłości i jedno-w-tym-samym-życiu.

Czyżby w tej sytuacji ‘małżeństwo’ miało nie być ‘od początku’ – przed odkupieniem: sakramentem
 stworzenia w swym wyrazie małżeńskim, a obecnie, po dokonanym odkupieniu – sakramentem Kościoła
 Chrystusowego?

Zbyt święte sprawy i zbyt świętą rzeczywistość ma uwidaczniać małżeństwo we wszystkich swoich
 wymiarach, by mogło być instytucją jedynie świecką, nie mającą nic wspólnego ze sprawami Bożymi.
 Jeśli Bóg stworzył człowieka – jako swój Obraz i Podobieństwo, które odzwierciedla się w człowieczej
 męskości i kobiecości, zamierzał „od początku” przenieść swoją Bożą Niewidzialność – w świat
 widzialności.
 – Nic tak bardzo nie ‘nadawało się’ do tego rodzaju uwidocznienia Bożych, pełnych Bożej tęsknoty
 odniesień do stworzenia swojego umiłowania: mężczyzny i kobiety, jak właśnie małżeństwo – łącznie z
 podejmowanym w małżeństwie zjednoczeniem obojga w chwilach przeżywanej intymności.

Tym samym zaś jest z góry pewne, że cała rzeczywistość małżeńska musiała doznać wyniesienia na
 poziom odkupienia, stając się mocą ofiary krzyżowej Chrystusa zwyczajnym narzędziem przyrodzonych i
 nadprzyrodzonych łask dla tych dwojga oraz pojawiających się w ich przymierzu małżeńskim dzieci.
 – Takie zaś ‘narzędzie łask’, pochodzące z ustanowienia Jezusa, będące widocznym znakiem: w tym
 wypadku więzią mężczyzny i kobiety jako małżonków, nosi jedno imię: jest jednym z siedmiu
 sakramentów Kościoła Chrystusowego.

RE-lektura: część VI, rozdz. 9c.
 Stadniki, 10.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 5.I.2016.
 Tarnów, 19.VIII.2016.
 Tarnów, 7.VII.2017.
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C.   SAKRAMENTALNOŚĆ   MAŁŻEŃSTWA
ODCZYTANA  Z  EF 5

1. Fragment Listu do Efezjan o Kościele i małżeństwie
(Ef 5,21-33)

a. Odwieczny zamysł Boga w stosunku do człowieka

W podjętych poszukiwaniach miejsc w Nowym Testamencie, które mogłyby stanowić punkt wyjścia
 do zbudowania teologii małżeństwa jako jednego z sakramentów Kościoła Chrystusowego, stajemy
 przed tekstem szczególnie ważnym, powiedzieć by należało: ‘klasycznym’ i kluczowym, zapisanym w
 Liście św. Pawła do Efezjan. List ten skreślił Apostoł Narodów w czasie swego pierwszego uwięzienia w
 Rzymie (lata 61-63; por. Dz 28,16.30n), zapewne już po napisaniu Listu do Kolosan [Ef przedstawia głębiej
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 rozwiniętą teologię o Kościele jako Ciele Mistycznym].

List ten ukazuje porywającą syntezę dzieła stworzenia i odkupienia. Cała rzeczywistość skupia się jak
 w ognisku w Osobie Jezusa Chrystusa. Taki był od pra-początku, zanim świat zaistniał, zamysł Ojca
 Niebieskiego. Zamysł ten był długo ‘ukryty’ w Bogu. W końcu jednak Bóg ujawnił go stworzeniu swojego
 umiłowania – człowiekowi. Stało się to w okresie „pełni czasu” (Ga 4,4):

„... Z miłości przeznaczył nas [Bóg Ojciec] dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa ...
 Oznajmił nam tajemnicę swej Woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim [Synu = Jezusie]
 powziął ...,
 aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi ...”
 (Ef 1,4.9n).

W Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego ale i Syna Człowieczego, Bóg stał się prawdziwym
 człowiekiem, nic nie tracąc ze swojego Bóstwa.
 – Cel zstąpienia Boga na ziemię był od początku ściśle określony: stać się Odkupicielem człowieka:
 mężczyzny i kobiety.
 W Jezusie Chrystusie Bóg chciał zrealizować swój odwieczny zamysł względem człowieka: przygotować
 go sobie jako swoją Oblubienicę. Za Jej ‘nabycie’ Bóg nie zawaha się dać każdą cenę, nawet tę
 najwyższą z możliwych.

I tak też się stanie. Człowiek – mężczyzna i kobieta, będzie zawdzięczał cały bezmiar potoków nie
 zasłużonych łask Synowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi. On to – po to stał się człowiekiem, żeby
 człowieka: swój żywy Obraz i Podobieństwo, odkupić z niewoli grzechu, i tak móc go przygotować dla
 siebie jako swą nieskalaną, świętą Oblubienicę. Apostoł Narodów napisze o Nim z więzienia
 Rzymskiego:

„W Nim bowiem [Jezusie Chrystusie, Synu Bożym] wybrał nas [Bóg Ojciec] przed założeniem świata,
 abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem ... ...
 – W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.
 Szczodrze ją na nas wylał ...” (Ef 1,4.7n).

Oto kilka urywków z początkowych zdań Listu do Efezjan. Św. Paweł napisał go do umiłowanej gminy
 chrześcijan w Efezie, gdzie przebywał w czasie swej najdłuższej podróży misyjnej (lata 53-58). Swój pobyt
 w Efezie musiał Paweł w końcu nieoczekiwanie zakończyć (Dz 20,1). W 5-tym rozdziale tego Listu, czyli
 już pod jego koniec, przedkłada Paweł wskazania dotyczące kształtowania życia zgodnie z przyjętą
 Ewangelią.
 – Uczniowie Chrystusa powinni „postępować jak dzieci światłości” (Ef 5,8). Powinna ich cechować
 czystość obyczajów, życie zaś na co dzień powinno być przesycone Duchem Świętym, który ma
 napełniać ich serca.

W takim kontekście przechodzi św. Paweł do nakreślenia Bożej wizji małżeństwa w jego
 nieodłącznym związku z tajemnicą odniesień Chrystusa do założonego przez siebie Kościoła.
 – W słowach tego fragmentu zawarte są podstawowe aspekty, które każą określić małżeństwo jako jeden
 z Sakramentów Kościoła. Dla naszych potrzeb podzielimy odnośny fragment na odcinki ‘a-g’:

‘Tajemnica Wielka’ Kościoła i małżeństwa
Tekst-Tabela

Ef 5,21 a. „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej.

Ef 5,22 b. Żony niech będą poddane swym mężom jak Panu,
Ef 5,23 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała.
Ef 5,24 Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we

 wszystkim.



Ef 5,25 c. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół
 i wydał za niego samego siebie,

Ef 5,26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,
Ef 5,27 aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy

 czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.

Ef 5,28 d. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało.
 Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.

Ef 5,29 Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała,
 lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół,

Ef 5,30 bo jesteśmy członkami Jego Ciała.
Ef 5,31 e. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją,

i będą dwoje jednym ciałem.

Ef 5,32 f. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

Ef 5,33 g. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie
 samego.
A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża” (Ef 5,21-33).

Tekst jest złożony i wielowątkowy, a bez wątpienia niezwykle ważny tak dla teologii małżeństwa, jak i
 Kościoła.
 W analizie tego fragmentu skorzystamy z wdzięcznością z rozważań Jana Pawła II. Podejmował je przez
 długi czas w ramach ‘środowych audiencji’ przez pierwsze lata swego Pontyfikatu. Ukazały się one w
 tomie: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” – Roma, Libreria Editrice Vaticana, 1986 [tutaj skrót: MiN].

Przytoczony fragment skupia się na ‘ciele’ w znaczeniu zarówno przenośnym: Ciele Chrystusa,
 którym jest Kościół, jak i faktycznym: ciało ludzkie w jego męskości i kobiecości, wezwane ‘od początku’
 do jedności małżeńskiej. Słów tych nie da się zrozumieć bez otwarcia się na całokształt Prawdy
 objawienia, dotyczącego zamysłu Boga. Bóg człowieka nie tylko stworzył, ale i odkupił. Dokonał tego w
 swoim Synu, Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej, która przybrała do swej Bożej Natury – naturę
 drugą: człowieczą, wziętą z Maryi, Dziewiczej matki Jezusa Chrystusa (zob. do tego: MiN 338nn).

Stopniowa realizacja owego Bożego zamysłu zaczęła się z chwilą stworzenia człowieka – jako
 mężczyzny i kobiety.
 – Na konieczność spojrzenia na sam pra-początek stworzenia człowieka wskazuje w dopiero co
 ukazanym fragmencie Pawłowego Listu do Efezjan wyraźne odniesienie do Księgi Rodzaju. Dotyczy ono
 wezwania człowieka w jego zróżnicowaniu jako mężczyzny i kobiety „od początku” wyraźnie też do
 opuszczenia w pewnej chwili własnego ojca i matki, by w następstwie świadomego i wolnego wyboru
 wejść w przymierze małżeńskie. Winno ono stać się oblubieńczą i rodzicielską komunią życia i miłości
 dwojga ukierunkowaną na przekazywanie tak życia, jak miłości: ludzkiej i Bożej (Rdz 2,24; zob. Ef 5,31).

Z kolei zaś ukazana jest wyraziście w przytoczonym fragmencie z Listu do Efezjan – Osoba Syna
 Bożego, Jezusa Chrystusa. Przez Niego człowiek dostępuje darmowo łaski Odkupienia. Każdy może tym
 samym stać się zgodnie z pierwotnym zamysłem Boga „świętym i nieskalanym przed Jego Obliczem
 [Obliczem Boga]” (Ef 1,4).

Przez Chrystusa każdy człowiek otrzymuje zaproszenie wejścia do Kościoła, z którym Chrystus łączy
 się w jedno Ciało – w analogii tej jedności, jaka łączy męża z żoną w małżeństwie.
 – Paweł wiąże w ten sposób pra-początek człowieka: mężczyzny i kobiety – z ostatecznym, tj.
 eschatologicznym wypełnieniem Bożego zamysłu w „Domu Ojca” (por. J 14,1-4). Będzie ono polegało na
 oblubieńczym zjednoczeniu Boga z Kościołem – i tym samym z każdym z osobna człowiekiem:
 mężczyzną i kobietą.
 – Stanie się to swoistym wiecznym ‘dwoje-jednym-ciałem’, jakie zrealizować potrafi sam tylko Bóg, a



 które na swój Boży sposób, będący jakąś analogią do oblubieńczego ‘dwoje-jednym-ciałem’ – stanowić
 powinni mąż i żona.

b. Kościół a małżeństwo jako ‘sakrament’

Wyżej przytoczony fragment z Listu do Efezjan ukazuje głębię Bożego objawienia nie tylko odnośnie
 do Kościoła, lecz niesie ponadto znamienne pouczenie o małżeństwie. Ono zaś zakłada z istoty swej tę
 rzeczywistość, którą – z biegiem wieków wypracowana teologia dogmatyczna – określa mianem jednego
 z sakramentów Kościoła.

Sakrament dotyczy z istoty swej określonego, sprawdzalnego znaku, który jako taki został
 ustanowiony przez Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa i który dlatego staje się skutecznym, sprawczym
 nośnikiem niewidzialnej łaski, dostosowanej do charakteru danego ‘znaku’.
 – „W tym znaku i poprzez ten znak Bóg udziela się człowiekowi w swej transcendentnej Prawdzie i
 Miłości” (MiN 340).

W znaczeniu ogólnym takim ‘znakiem’ stał się w rzeczywistości Nowego Testamentu sam przede
 wszystkim założony przez Chrystusa Kościół.
 – Gdy w czasie Soboru Watykańskiego II (1962-1965) Kościół – zapewne już znacznie bardziej
 samo-świadom siebie samego aniżeli w wiekach poprzedzających, zaczął zastanawiać się nad sobą
 samym, starając się sobie samemu odpowiedzieć na pytanie: ‘Kim i czym ty jesteś, Kościele?’,
 przedstawił siebie w końcu – wiedziony przez Ducha Chrystusowego, w charakterystycznych słowach,
 które są swoistym odzwierciedleniem niemal definicji ‘sakramentu’:

„... Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem,
 czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem
 i jedności całego rodzaju ludzkiego ...” (LG 1).

Cała rzeczywistość założonego przez Syna Bożego Kościoła jest – jak to określił Sobór – ‘niejako
 sakramentem’.
 – Kościół jest sobie świadom, że jest instytucją przede wszystkim nie samozwańczą.
 Tym samym też Kościół nie jest ‘właścicielem’ siebie samego. Jest zaś oddany sobie samemu na
 zasadzie otrzymanej misji do zarządzania skarbcem dóbr, otrzymanych od swego jedynego Właściciela i
 Pana, Jezusa Chrystusa.
 Został on bowiem przez Odkupiciela wyraźnie założony (por.Mt 16,18n; 28,17nn; J 20,21n; 21,15-18; Dz 1,8; itd.) –
 w ściśle określonym celu: dla przedłużenia w warunkach doczesności zbawczej misji, jaką od Boga Ojca
 otrzymał On, Syn Boży Jezus Chrystus.

Tym samym Kościół jest z Bożego ustanowienia widzialnym nośnikiem dóbr odkupienia, czyli łask
 niewidzialnych, którymi z wyraźnego polecenia Jezusa Chrystusa winien szafować.
 – Na Kościele sprawdzają się w ten sposób swoiście wymienione trzy znamiona każdego z
 sakramentów.

Ponieważ jednak określenie ‘sakrament’ z istoty swej dotyczy ściśle określonego zakresu działań, a



 nie globalnie pojmowanego skarbca odkupienia, określa Kościół siebie jako ‘sakrament’ jedynie z
 zastrzeżeniem. Taki sens niesie z sobą dodana partykuła ograniczająca zastosowanie użytego
 określenia ściśle dogmatycznego, iż „Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem ...”.

Chrystus wydał swemu Kościołowi polecenie, żeby rozdzielał dobra odkupienia, jakie On – Odkupiciel
 i Jego Oblubieniec – wysłużył „za wielką cenę” (zob. 2 Kor 6,20).
 – Zwyczajnymi ‘kanałami’, poprzez które dokonuje się rozdawnictwo niewyczerpanego skarbca
 odkupienia, są sprawowane przez Kościół sakramenty święte. Jednym z nich będzie sakrament
 małżeństwa.
 Założenia teologiczne sakramentalności małżeństwa zakodowane są w bardzo szczególny sposób we
 fragmencie z drugiej części Ef 5, któremu obecnie poświęcamy uwagę.

‘Znakiem’ sakramentu małżeństwa staje się ciało mężczyzny i kobiety w swej widzialności;
 oczywiście w znaczeniu ciała objawiającego ‘osobę’ jednego i drugiego ze współmałżonków.
 – Dzieje się to od momentu, gdy mężczyzna i kobieta, którzy z tą chwilą będą występować jako mąż i
 żona, wyrażają sobie nieodwołalną zgodę małżeńską. Z tą samą chwilą ci dwoje mają prawo otrzymywać
 w imię przyjętego sakramentu – związane z małżeństwem Boże pomoce i łaski, nieodzowne do
 ludzkiego i Bożego jak najlepszego wywiązania się z przyjętych zobowiązań.

Wyrażenie sobie obopólnej zgody małżeńskiej sprawia, że ci dwoje stają się nierozerwalnym
 przymierzem małżeńskim.
 – Z woli i ustanowienia Bożego staje się jednak z tą chwilą samo w sobie małżeństwo jednocześnie
 „obrazem i znakiem” (FC 12) tej nierozerwalnej więzi, jaką Chrystus wiąże się oblubieńczo z Kościołem,
 który jest Jego Mistycznym ‘Ciałem’.

c. Wezwanie do nieskalaności i świętości życia

Św. Paweł stara się od pierwszych słów swego Listu do Efezjan uświadomić adresatom, czym jest
 dopiero co zarysowany zamysł miłości Trójjedynego względem człowieka. Bóg nosił się od zawsze z
 zamiarem stworzenia człowieka – i jego odkupienia w swym Synu, Drugiej Osobie Trójcy. Ów zamysł
 Boży wyprzedza zatem samo stworzenie kosmosu, a tym samym upadku człowieka w Raju.

W samym zaś stworzeniu człowieka Bóg zdecydował się w swym zamyśle Miłości wynieść go
 jednocześnie do stanu łaski, tj. do „nieskalaności i świętości”. Na tym będzie polegało samo dzieło
 stworzenia człowieka: mężczyzny i kobiety. Chwila stworzenia stanie się tym samym swoistym pra-
sakramentem stworzenia, gdyż oznacza ono w odniesieniu do człowieka jego równoczesne wyniesienia
 do poziomu „łaski i chwały” (por. Ef 1,6nn.12.14).

Wiedząc, że człowiek upadnie, powziął Bóg zdumiewający plan-zamysł: by sam Boży Syn-Słowo stał
 się ofiarą przebłagalną za grzechy człowieka i odkupił go w swojej Bożo-Ludzkiej krwi.

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec [Pierwsza Osoba Trójcy]
 Pana naszego Jezusa Chrystusa [Druga Osoba Trójcy] ...



Objaśnienie

 W Nim [Synu: Jezusie] bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
 abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem.
 Z Miłości [Trzecia Osoba: Ducha Święty]
 przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
 według postanowienia swej Woli [Zamysł Boga] –
 ku chwale swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym [swym Synu Jezusie].
 W Nim [Jezusie] mamy Odkupienie przez Jego Krew –
 odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.
 Szczodrze ją na nas wylał ... przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej Woli [objawienie swego zamysłu] ...
 aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi ...
 W Nim [Jezusie] także i wy ... uwierzywszy – zostaliście opatrzeni Pieczęcią [nawiązanie do Sakramentu
 Chrztu i Bierzmowania] – obiecanym Duchem Świętym [Trzecia Osoba Trójcy: Miłość-Osoba] ...” (Ef 1,3-13).

Paweł przedstawia Boży zamysł z tak gorącym żarem wdzięczności wobec Boga za Jego niepojętą
 Miłość względem człowieka, że spontanicznie klęka do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia.
 – Modlitwa ta promieniuje najgłębszym życzeniem, by Jego adresaci rozwijali w sobie przez Ducha
 Świętego, Trzecią Bożą Osobę – intensywne życie duchowe w Chrystusie:

„Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, ...
 aby według bogactwa swej Chwały sprawił w was przez Ducha Swego [Trzecią Osobę Trójcy]
 wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
 Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach;
 abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani ... zdołali ogarnąć duchem,
 czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość [chodzi o bezmiar Bożej Miłości; albo i Jezusa-na-Krzyżu
 kosmosu], i poznać Miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę,
 abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą [pełne uczestnictwo w Bogu Życia-i-Miłości]” (Ef 3,14-19).

W tej sytuacji nie może nie modlić się za adresatów, żeby zdołali poznać
 Chrystusa jako Głowę Kościoła, który jest Jego Ciałem – i w którym każdy
 jest wezwany do stanowienia jedno-z-Chrystusem:

„[Proszę w modlitwach], aby Bóg [Ojciec] dał wam ... światłe oczy serca tak,
 byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania (zob. m.in. 1 P 3,15;
 FC 52), ...
 czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących.
 Wykazał On [Ojciec] je, gdy wskrzesił Go [Jezusa, swego Syna]
 z martwych i posadził po swojej prawicy ... 
 A Jego samego ustanowił nade wszystko [ponad wszystkimi stworzeniami]
 Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem ...” (Ef 1,17-20.22n).

W owym wezwaniu odkupionych „jako przybranych synów przez Jezusa
 Chrystusa” (Ef 1,5; por. Rz 8,15n.21.23-30; itd.), zaszczytnym obowiązkiem każdego pozostaje kategoryczne
 zerwanie z dotychczasowym stylem życia w „zatwardziałości serca” pogan (Ef 4,17nn).
 – Odtąd nie wolno „... zasmucać Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani ...” (Ef 4,30;
 sakrament bierzmowania).
 Należy natomiast kierować się w życiu na co dzień przykładem Chrystusa, który stał się miłością-darem
 dla naszego odkupienia, ponieważ – jak to Paweł niebawem wyraźnie stwierdzi – umiłował człowieka
 miłością oblubieńczą:

„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni.
 Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
 Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane
 i postępujcie drogą miłości,
 bo i Chrystus was umiłował
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 i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani
 na wdzięczną wonność Bogu” (Ef 4,32-5,2; por. Wj 29,18; Ez 20,41).

2. Nowość Ewangeliczna: wzajemne poddanie małżonków
(Ef 5,21)

a. Wzajemne poddanie męża i żony

W szóstym rozdziale swego Listu podaje autor, św. Paweł, zarys szczegółowych wskazówek dla
 kształtowania odniesień w zapewne szeroko pojętej rodzinie (Ef 6,1-9). Wzywa do czujności w układaniu
 życia według zasad Ewangelii. Zachęca też do trwania na modlitwie (Ef 6,10-20).

Natomiast całą drugą część poprzedniego rozdziału, tj. Ef 5, będącą przedmiotem naszych rozważań,
 poświęca Paweł wzajemnym odniesieniom małżonków. Podaje im wskazania, które płyną ze
 zdumiewająco pogłębionej wizji Chrystusa jako Głowy i jednocześnie Oblubieńca-z-Krzyża założonego
 przez siebie Kościoła. W ich świetle nie da się nie dostrzegać rzeczywistości ‘małżeństwa’ jako
 sakramentu. W przeciwnym wypadku uwagi Pawłowe byłyby zawieszone w próżni.

U podłoża wzajemnych odniesień małżeńskich winna stanąć wyrażona przez Pawła, śmiało
 sformułowana ‘nowość Ewangeliczna’ (zob. MuD 24) o „wzajemnym poddaniu – w bojaźni Chrystusowej”.
 – Wskazanie to można nazwać rewolucyjnym, gdy się uwzględni niemal niewolnicze i użytkowe
 traktowanie kobiety-żony w pojmowaniu owych czasów.

Oto odnośny tekst. Jest to odcinek ‘a’ według wyżej przyjętego podziału rozważanego fragmentu
 Listu do Efezjan:

„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”
[gr.: hypotassómenoi allélois en phóbo Christoú: Ef 5,21]

(całość tekstu zob:  Ef 5,21-33)

Jan Paweł II niejednokrotnie nawiązywał do tych słów z Listu św. Pawła do Efezjan. Komentował je
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 oczywiście również już na audiencjach środowych w początkowych latach swego pontyfikatu (zob. MiN 344-
346).
 – Z jednej strony uwydatnia ich stosunek do podówczas panującego obyczaju kulturowego.
 Z drugiej podkreśla zdecydowaną ‘nowość Ewangeliczną’, jaką zasada ta wniosła wraz z rozszerzającym
 się chrześcijaństwem w dalsze dzieje ludzkości.

Skorzystamy w tej chwili z uwag Jana Pawła II do tego wskazania z jego Listu Apostolskiego ‘Mulieris
 Dignitatem’ (1988 r.), czyli już zaawansowanych lat jego pontyfikatu. W tym treściowo niezwykle bogatym
 Liście Apostolskim podejmuje Jan Paweł II wprost m.in. zagadnienie ‘poddania’ kobiety mężyźnie w
 ujęciu Pawłowym:

„Autor Listu do Efezjan nie widzi żadnej sprzeczności pomiędzy tak sformułowanym wezwaniem a
 stwierdzeniem: ‘Zony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony’ [Ef 5,22n].
 – Wie bowiem, że ten układ, który głęboko był zakorzeniony w ówczesnym obyczaju i religijnej tradycji,
 musi być rozumiany i urzeczywistniany w nowy sposób: jako ‘wzajemne poddanie w bojaźni
 Chrystusowej’ [Ef 5,21], zwłaszcza, że mąż jest nazwany ‘głową’ żony, tak jak Chrystus jest Głową
 Kościoła, bo ‘wydał za niego samego siebie’ [Ef 5,25], a wydać zań samego siebie oznacza oddać
 nawet własne życie.
 O ile jednak w odniesieniu Chrystus-Kościół poddanie dotyczy tylko Kościoła, to natomiast w
 odniesieniu mąż-żona ‘poddanie’ nie jest jednostronne, ale wzajemne!

 To właśnie jest w stosunku do ‘dawnego’ wyraźnie ‘nowe’: jest nowością ewangeliczną. ...
 – Listy Apostolskie są skierowane do ludzi, którzy żyli w obrębie tego samego sposobu myślenia i
 postępowania. Chrystusowa ‘nowość’  jest faktem, stanowi jednoznaczną treść ewangelicznego
 Orędzia i jest owocem Odkupienia.
 Równocześnie jednak ta świadomość, że w małżeństwie istnieje wzajemne ‘poddanie małżonków w
 bojaźni Chrystusowej’, a nie samo ‘poddanie’ żony mężowi, musi stopniowo przecierać sobie szlaki w
 sercach, w sumieniach, w postępowaniu, w obyczajach. Jest to wezwanie odnoszące się odtąd do
 wszystkich pokoleń, wezwanie, które ludzie muszą podejmować wciąż na nowo ...

 Tymczasem wyzwanie ethosu odkupienia jest jasne i definitywne. Wszelkie racje za ‘poddaniem’
 kobiety mężczyźnie w małżeństwie muszą być interpretowane w sensie wzajemnego poddania obojga
 w bojaźni Chrystusowej.
 Miara prawdziwej miłości oblubieńczej znajduje swoje najgłębsze źródło w Chrystusie, który jest
 Oblubieńcem swej Oblubienicy-Kościoła” (MuD 24).

b. „Bojaźń Chrystusowa”

Należy uważnie pochylić się nad przytoczonymi słowami: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w
 bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,21). Pomogą nam w tym kolejne słowa Ojca świętego z jego audiencji
 środowych:

„... Chodzi tu więc o odniesienie niejako dwuwymiarowe czy też dwustopniowe ...



 – Wzajemne odniesienie męża i żony ma wypływać z ich obopólnego odniesienia do Chrystusa.
 Autor Listu mówi o ‘bojaźni Chrystusowej’. Nie chodzi w tym wypadku o lęk czy strach, który jest
 postawą obronną wynikającą z zagrożenia jakimś złem, ale chodzi ... o poszanowanie dla świętości,
 dla ‘sacrum’ [łac.: świętości małżeństwa jako Sakramentu], chodzi o ‘píetas’ [cnota czci, pobożności] – to, co w
 języku starotestamentowym wyrażało się też jako ‘bojaźń Boża’ [np. Ps 103,11; Prz 1,7; 23,17; Syr 1,11-16].
 Taka właśnie ‘pietas’ [bojaźń Boża], zrodzona z głębokiej świadomości misterium Chrystusa
[Tajemnicy Bożego Zamysłu jaką stanowi Chrystus i Odkupienie],
 ma stanowić podstawę wzajemnego odniesienia małżonków. ...

 Tajemnica ta [= cały początek Listu: Chrystus Odkupiciel w którym zostaliśmy usynowieni]
 winna być duchowo obecna we wzajemnym odniesieniu małżonków.
 Przenikając do ich serc, rodząc w nich ową świętą ‘bojaźń Chrystusową’ ...,
 misterium Chrystusa winno prowadzić ku temu, aby byli sobie ‘wzajemnie poddani’.
 Misterium Chrystusa – to znaczy tajemnica odwiecznego wybrania każdego z nich
 w Chrystusie ‘jako przybranych synów’ ...
Źródłem tego wzajemnego poddania jest chrześcijańska ‘píetas’ [cnota bojaźni Pańskiej],
 a wyrazem – miłość” (MiN 344n).

Św. Paweł nie pozostawia wątpliwości co do nasuwających się wniosków. Jeśli nawet mówi o
 ‘poddaniu się’ żony mężowi, daje jasno do zrozumienia, że należy te słowa rozumieć zawsze w sensie
 tego, co powiedział dopiero co przedtem: o „wzajemnym poddaniu – w bojaźni Chrystusowej”.
 Podkreśla zatem ściśle religijny – jak się okaże: sakramentalny charakter tych odniesień.
 Miarodajna dla małżonków winna być motywacja: ‘... w bojaźni Chrystusowej’.
 A ta wskazuje na już wtedy wyraźnie ukształtowaną wiarę w małżeństwo jako sakrament, chociaż w
 tamtych czasach samo słowo ‘sakrament’ było jeszcze nieznane, nieznane przynajmniej w jego
 teologicznie określonym znaczeniu.

Nic dziwnego, że Papież dopowiada w nawiązaniu do owej „bojaźni Chrystusowej”:

„Miłość wyklucza wszelki rodzaj poddaństwa, przez który żona stawałaby się sługą czy niewolnicą
 męża, przedmiotem jednostronnej zależności.
 Miłość sprawia, że równocześnie i mąż poddany jest żonie: poddany w ten sposób samemu Panu –
 podobnie jak żona mężowi.
 – Wspólnota i jedność, jaką z racji małżeństwa mają stanowić, urzeczywistnia się poprzez wzajemne
 oddanie, które także jest wzajemnym poddaniem.
 Chrystus jest źródłem i zarazem wzorem owego oddania, które jako wzajemne poddanie ‘w bojaźni
 Chrystusowej’ nadaje głęboki i dojrzały kształt jedności małżonków ...” (MiN 345n).

3. Żony poddane mężom jak Kościół poddany jest
Chrystusowi (Ef 5,22-25)



Objaśnienie

a. Występujące w tekście ‘analogie’ (Ef 5,22-25)

Jan Paweł II zwraca uwagę, że św. Paweł nie zadowala się samymi uwagami
 ‘moralizatorskimi’ pod adresem małżonków. Uwrażliwia ich natomiast na
 nieodłącznie z odniesieniami małżeńskimi złączoną tajemnicę Chrystusa. Jezus
 zaś jest jednocześnie Głową Kościoła – i Jego Oblubieńcem.

Innymi słowy to co się dzieje niejako w ‘poziomie’ we wzajemnych
 odniesieniach męża i żony, winno być stale przeżywane jako uwidocznienie
 odniesień dokonujących się w ‘pionie’: pomiędzy Bogiem a Kościołem, czyli
 każdym człowiekiem.

Wymiar ten, tj. nieustannie krzyżująca się miłość wzajemna małżonków
 [‘poziom’] – z miłością Boga do człowieka: mężczyzny i kobiety [‘pion’], istnieje
 niezależnie od wiedzy i akceptacji ze strony zainteresowanych. Jest on wyrazem
 małżeństwa jako sakramentu Kościoła, mimo iż tekst Pawłowy nie używa takiego
 określenia.

Przytoczymy jeszcze raz same interesujące nas w tej chwili słowa omawianego fragmentu z Listu św.
 Pawła – Ef 5:

b. „Żony niech będą poddane swym mężom jak Panu (w.22),
 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – zbawca Ciała (w.23).
 Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim (w.24).
c. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie ...” (w.25; Ef
 5,22-25).

Tekst jest nabrzmiały od skondensowanej treści antropologicznej, a tym bardziej teologicznej.
 Widzimy przede wszystkim cztery (jeśli nie więcej) wyraźnie wyodrębnione człony tego kompleksu
 treściowego. W każdym zdaniu występuje partykuła porównawcza: ‘... jak’.

Zauważamy jednak natychmiast, że nie może tu wchodzić w grę samo tylko zwyczajne ‘porównanie’ 
 ze sobą podobnych sytuacji. Chodzi przez cały czas o analogię, czyli podobieństwo-w-nie-
podobieństwie.
 – Rzeczywistość ziemska, w tym wypadku wzajemne odniesienia męża i żony, które można określić jako
 rzeczywistość przeżywaną w poziomie, jest zestawiona z wszystko przerastającą rzeczywistością w
 pionie.
 Mamy przed sobą nieustannie ... krzyż, którym niebo wiąże się z ziemią (zob. wyż., grafika: Grafika: Oblubieńcza
 Miłość Boga– a oblubieńcza miłość małżonków). Chodzi o Boga, który w Chrystusie umiłował człowieka:
 mężczyznę i kobietę – swój żywy Obraz, i oddaje się mu „aż do ostateczności” (zob. J 13,1).

W ślad za całą tradycją dogmatyczną już Starego Testamentu przyrównuje św. Paweł ową Bożą
 Miłość – do miłości oblubieńczej, jaką żywią do siebie małżonkowie.
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Ryc.1. Mąż-Żona – Chrystus-Kościół
 

 W każdym razie Paweł nie widzi dla wyrażenia tej Bożej Miłości lepszego porównania, tzn. właśnie
 analogii, jak właśnie więzi, która wiąże – i winna niezłomnie wiernie wiązać męża i żonę.

Ponieważ jednak miłość tę żywi Bóg, który jest Nieskończonością, nie może tu być mowy ani o
 ‘porównaniu’ w ścisłym tego słowa znaczeniu, ani nawet o ‘podobieństwie’.
 Przy całym ‘pewnym’ podobieństwie między ‘miłością’ u Boga – a u ludzi, trzeba uwzględnić
 nieskończoną przepaść, jaka dzieli Boga od człowieka.

Oto uwydatnione przez św. Pawła cztery podstawowe ‘analogie’:

  Żona poddana mężowi – jak Panu [= Jezusowi Chrystusowi].
  Mąż głową żony – jak Chrystus Głową Kościoła.
  Jak Kościół poddany Chrystusowi – tak żona mężowi.
  Mężu: miłuj żonę – bo [= tak-jak] Chrystus umiłował Kościół: i siebie samego WYDAŁ za niego ...

(jako ilustrację zob.: Ryc.1. Mąż-Żona – Chrystus-Kościół; ponadto: Ryc.3. Analogia: podobieństwie w NIE-podobieństwie; oraz
 Grafika: Oblubieńcza Miłość Boga – a oblubieńcza miłość małżonków; zob. do tego: MiN 347).

b. Miłość Boga dotykalna w Odkupicielu-Oblubieńcu

Objaśnienie do Ryc.1.
 Mąż-żona – Chrystus-Kościół:

Zamieszczamy dwie grafiki oraz
 jedną tabelę, żeby ułatwić
 zorientowanie się w przedstawionym
 materiale rozważaniowym.

Tło ryc.1: kolor intensywny pośrodku –
 staje się w kierunku obrzeży coraz
 jaśniejszy. Umieszczone ikony-grafiki
 tworzą Krzyż.

Pion:
 a) U góry – Oblicze Chrystusa
 [Miłosiernego] w kielichu z żółtej róży;
 b) U dołu: Kościół jako Lud Boży
 trwający przy Namiestniku Chrystusa. 

Poziom: Na krańcach ukazane są
 oblicza małżonków: męża i żony.
Centrum: Dwie obrączki ślubne na tle
 czerwonej róży. Dwie dalsze małe róże
 wskazują na przymierze miłości między
 obojgiem małżonków.
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Strzałki: Dwie pary zaokrąglonych
 strzałek: poziomu – i pionu, to ciągle

 rozwijana wzajemność.
 a) Strzałki w pionie, ciemno-pomarańczowe. Ukazują ‘pion’: Chrystus cały dla Kościoła-Oblubienicy i
 Oblubienica-Kościół który dąży do odwzajemnienia miłości doznanej od Oblubieńca-z-krzyża.
 b) Strzałki w poziomie, zielono-żółte. To rozwój komunii życia-miłości małżonków (i rodziny).

Napisy pionu (Chrystus a Kościół-Oblubienica):
 „Jak Kościół poddany jest Chrystusowi – tak i żony mężom – we wszystkim”.

Napisy poziomu (mąż-żona, oboje-rodzina):
 „Bądźcie sobie wzajemnie poddani – w bojaźni Chrystusowej”.
 „Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu – bo mąż jest głową żony, 
 jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała”.

Punktem wyjścia wnioskowania teologicznego św. Pawła staje się przedwieczny zamysł Boga w
 stosunku do człowieka. Trójjedyny „przed założeniem świata” (Ef 1,4) umiłował człowieka: mężczyznę i
 kobietę, „wybierając” (Ef 1,4) ich sobie „z miłości ... jako przybranych synów” (Ef 1,5). Zaofiarował im
 „odkupienie przez krew” (Ef 1,7) swego Wcielonego Syna Jezusa Chrystusa.

Ten Boży zamysł nie mógł nie być już od pierwszej chwili dzieła stworzenia niezmienny i zarazem już
 wtedy jednoznaczny ze strony Boga. A przecież jednocześnie trzeba go określić jako w jakiejś mierze
 „ukryty przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy” (Ef 3,9). Objawienie tego zamysłu docierało do
 rodziny człowieczej przez całe tysiąclecia jedynie w postaci Bożych ‘impulsów’, tj. coraz innych
 świadectw Jego miłości, przejawiającej się poprzez Opatrzność i Miłosierdzie.

Zdecydowany zwrot w objawieniu Bożej odkupieńczo-oblubieńczej miłości względem człowieka



Ryc.2. Miłować jak Chrystus-z-Krzyża
 

 przyniosło Wcielenie Syna Człowieczego.
 Z tą samą chwilą Miłość Boża przybrała kształt widzialno-dotykalny (por. 1 J 1,1-4).
 Miłość Syna Bożego wyraziła się w szczytowej formie w dokonanym przez Niego dziele: odkupienia
 człowieka. Tym samym przybrała ta miłość rys miłości odkupieńczej.

Jednakże przez sam fakt odkupienia, które działo się wśród przerażających okoliczności: straszliwej
 męki – nie zwyczajnego ‘człowieka’, lecz aż Syna Bożego, ujawniła ta Boża Miłość swój właściwy
 charakter: jako miłość oblubieńcza.

Objaśnienie do Ryc.2.
Miłować jak Chrystus-z-Krzyża

Tło ryc.2: Kolor u góry jasny przechodzi
 stopniowo w czerwień: Krew.
 Umieszczone ikony-grafiki ponownie
 tworzą KRZYŻ.

Pion:
 a) U góry – Oblicze Chrystusa
 [umęczonego na krzyżu, w cierniowej
 koronie];
 b) U dołu: Kościół jako Lud Boży
 zgromadzony wokół Namiestnika
 Chrystusowego przy ukrzyżowanym
 Synu Bożym.
Poziom: Krańce belki poziomej to
 oblicza małżonków: męża i żony.
Centrum: Obrączki ślubne na tle
 różowo-fioletowej róży – wskazują na
 przymierze miłości małżonków.

Strzałki: Dwie pary zaokrąglonych
 strzałek poziomu – i pionu, to ciągle
 rozwijana wzajemność.
 a) Strzałki w pionie, żółto-
pomarańczowe, to ‘pion’: Chrystus cały
 dla Kościoła-Oblubienicy i na odwrót.
 b) Strzałka poziomu, zielono-żółte. To rozwijana komunia życia-miłości między małżonkami (i rodziną).

Napisy poziomu (mąż-żona, oboje-rodzina) [czytać począwszy od poziomu]
 „Mężowie, miłujcie żony – bo i Chrystus umiłował Kościół – i wydał za niego samego siebie – aby go uświęcić”.

Napisy pionu (Chrystus-Kościół-Oblubienica)
 „... aby osobiście stawić przed sobą Kościół – jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki – lecz aby był
 święty i nieskalany”.



Ten właśnie rys pozwala przeprowadzić pewną analogię pomiędzy ową miłością Bożą – a miłością,
 jaka winna rozwijać się pomiędzy mężem a żoną (por. MiN 347n). Gdyby mianowicie Bóg nie ukochał
 człowieka, który jest „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego” (GS 24) –
 miłością oblubieńczą, stając się tym samym niezrozumiałym ‘Szaleńcem’ w imię miłości ku niemu, nigdy
 by nie poszedł ‘zamiast i dla’ człowieka na tortury i Krzyż odkupienia.

Syn Boży ‘stwierdził’, że praktycznie biorąc nie będzie innego sposobu wykazania człowiekowi, czym
 jest Boża miłość do niego, a z kolei co to znaczy: nieodwołalna, przerażająca dla niego samego
 perspektywa utraty życia wiecznego w następstwie grzechu, jak tylko poprzez swoją, Bożą mękę na
 Krzyżu – dla zaofiarowania mu „odpuszczenia grzechów”.

Toteż Chrystus zechciał stanąć przed człowiekiem jako jego Oblubieniec ... ukrzyżowany, „który stoi i
 kołacze do drzwi serca każdego człowieka, nie naruszając jego wolności, ale starając się z tej ludzkiej
 wolności wyzwolić miłość ...” (DiM 8e-h; zob. wyż.: Jako Ukrzyżowany Jezus „stoi u drzwi i puka” – cały ten rozdz.).
 – Bóg Stworzyciel, na swój Boży sposób oblubieńczo ‘zakochany’  w człowieku ku jego dobru
 wiecznemu, staje się zarazem jego Odkupicielem: przez krew Syna Bożego.

Bóg bezwzględnie szanuje wolność woli człowieka. Miłość oblubieńcza nie może być wymuszona! W
 Jezusie – Bóg Stworzyciel i zarazem Boży Oblubieńczy Odkupiciel – niejako ufa, że może jako
 ukrzyżowanemu z miłości do niego – człowiek, ta Jego trudna Oblubienica – uwierzy, iż jest przez swego
 Oblubieńczego Odkupiciela ... ukochany. Taką dopiero drogą pragnie Boży Oblubieniec zaofiarować
 człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie udział-komunię: w swoim Bożym życiu i w swej Bożej miłości – na
 zawsze.

Tak podjętych decyzji dla wyzwolenia wzajemności-w-miłości u umiłowanego, względnie jej
 odzyskania po dopuszczeniu się z jego strony ‘zdrady-apostazji’ – nie da się wyjaśnić inaczej, jak tylko w
 przypadku umiłowania kogoś miłością oblubieńczą. Ta bowiem gotowa jest oddać nawet życie, by temu
 umiłowanemu zapewnić dobro-dla-niego-samego. Miłość oblubieńcza niemal z definicji zakłada
 ‘szaleństwo’ i nie-rozum w imię prawdziwości swojej Miłości.

Tak zaś umiłował Bóg, stając się w Synu Bożym Jezusie Chrystusie „ofiarą przebłagalną” (1 J 2,2; Rz
 3,25) za grzechy człowieka: swej trudnej Oblubienicy.

Tę właśnie Bożą Miłość do Kościoła i człowieka: mężczyzny i kobiety, powinno – przy całej swej
 dysproporcji – czynić widzialną ustanowione przez Boga małżeństwo. Staje się nim publicznie wyrażona
 zgoda mężczyzny i kobiety na nierozerwalne, wierne do śmierci związanie się w przymierzu małżeńskim,
 które tym samym ustanawia ich komunię życia i miłości, ukierunkowaną na rodzinę.

Punktem wyjścia dla pojmowania i przeżywania wzajemnej wierności-w-miłości nie może jednak być
 samo tylko ‘ludzkie’ rozumienie ‘miłości’.
 – Ponieważ małżeństwo nie jest instytucją utworzoną przez człowieka, lecz stworzoną i powołaną przez
 samego Stworzyciela, miarodajnym dla niego pozostaje zawsze ten styl przeżywania wierności-w-
miłości, jaki niezmiennie ukazuje Bóg-Miłość.

Bóg zaś związał się oblubieńczo z człowiekiem, Ludem swego wybrania. Tym samym Bóg staje się
 dla człowieka pierwo-wzorem dla kształtowania rzeczywistości życia i miłości.
 Tenże Bóg pozostaje niezłomnie wierny raz człowiekowi danemu oblubieńczemu swojemu słowu miłości.
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 Szczytowym wyrazem Bożej wierności-w-miłości stał się Syn Boży Wcielony – Jezus Chrystus. Jak
 ‘śmiertelnie poważnie’ traktuje On miłość do swej umiłowanej: Kościoła – a w nim do każdego z osobna
 mężczyzny i kobiety, wykazał On, gdy „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1).
 Nie zawahał się stać się Oblubieńcem-z-krzyża dla swojej Mistycznej Oblubienicy, żywiąc ją swoim
 własnym Ciałem i swoją Bożo-ludzką Krwią jako „pokarmem i napojem na życie wieczne” (por. J 6,53n).

Ta dopiero, a nie jakakolwiek inna ‘miłość’ – jest wyznacznikiem wszelkiej prawdziwej małżeńskiej
 wierności-w-miłości. W takim też dopiero znaczeniu małżeństwo wraz ze wszystkim, co się na nie składa,
 zostaje przez Chrystusa wywyższone do poziomu sakramentu Kościoła, zapewniając małżonkom
 skuteczny i stały udział w dobrach uzyskanych „za wielką cenę’ w dziele Chrystusowego Odkupienia.

Tak też dopiero pojmowane małżeństwo stwarza właściwe uzasadnienie dla użytego przez św. Pawła
 określenia: „Bądźcie sobie wzajemne poddanie w Bojaźni Chrystusowej”. Miłość małżonków wtedy
 dopiero staje się miłością, do jakiej ich powołuje w Chrystusie sam Bóg w ich powołaniu do małżeństwa
 jako sakramentu, gdy ona się nie zawaha zdecydować na przyjęcie nawet cierpień krzyża, by za tę cenę
 umożliwić temu drugiemu w małżeństwie dostąpienie uświęcenia i nieskalaności w Obliczu Boga.
 – Wtedy też dopiero miłość małżeńska staje się prawdziwą ‘miłością’: godną sakramentu.

c. Krzyżujące się ‘belki’:
 miłość-‘poziom’ –   a   miłość-‘pion’

Małżeństwo jest całe Boże. Jest ono Bożym świętym darem dla rodziny ludzkiej. Jest ono zbyt
 święte, by wolno je było przeżywać tylko ‘po świecku’: jako wygodną, przyjemną formę przeżywania
 wzajemnej psychiczno-cielesnej komplementarności.
 – Z miłością, jaka się rozwija między mężem a żoną w linii niejako ‘poziomej’ – nieustannie krzyżuje się
 rzeczywistość w ‘pionie’: Miłość Boga, który staje się darem-‘dla’ Kościoła, swej bezinteresownie
 umiłowanej Oblubienicy (zob. do tego grafikę: Oblubieńcza Miłość Boga– a oblubieńcza miłość małżonków).

Tym samym staje się jednak zrozumiałe, że małżeństwo nie może nie być jednym z świętych
 sakramentów Kościoła: znakiem widzialnym, niosącym samo przez się odpowiednie łaski dla tych
 dwojga, nieodzowne dla wywiązania się jak najlepiej z przyjętych zobowiązań, ale i jego świętego
 przeżywania. Jest ono stworzone „od początku” dla szczególnie intensywnego uwidocznienia w
 warunkach ziemskich i wobec kosmosu rzeczywistości ‘pionu’: Bożej Miłości dla człowieka, którego Bóg
 umiłował już „przed założeniem świata” (Ef 1,4).

Ryc.3
Analogia:

‘Podobieństwo w nie-podobieństwie’

Ef 5,21-33:
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Małżeńskie „dwoje-jednym-ciałem”:
„Tajemnica to wielka

w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”

Analogia: nie jest to tożsamość. Nie jest to też podobieństwo. ‘Analogia’ jest natomiast
 podobieństwem pod pewnym względem – przy zachowaniu tym bardziej istotowego nie-
podobieństwa, jakie w tym wypadku dzieli stworzenie od Trójjedynego, który z istoty swej
 jest ‘całkiem inny’ (tj. transcendentny), nie-ogarniony i nie-pojęty (por. J 1,18a; 1 Tm 6,16)

Analogia pierwsza Analogia druga Analogia trzecia

„Żony niech będą poddane
 swym mężom

JAK
 Panu ...

... we wszystkim”

„Mąż jest głową żony
JAK

i Chrystus – Głową Kościoła”

„Mężowie, miłujcie żony,
BO:

 i Chrystus umiłował Kościół
 i

wydał za niego
 samego Siebie ...”

↓ ↓
Stałe zapatrzenie się w
 Pana: Jego styl troski o
 Oblubienicę. Stałe
 przekreś-lanie własnej
 korzyści

Troska o wieczną młodość
 Oblubienicy. Uświęcanie
 Ob-lubienicy: winna ona być
 święta i nieskalana

Chrystus oczyszcza Oblu-
bienicę oraz karmi ją swym
 Ciałem i swą Krwią

‘Poddanie’ żony – mężowi
 zawsze jedynie w
 znaczeniu:

 „Bądźcie sobie wzajemnie
 poddani: w bojaźni Chrystu-
sowej”

Tu zachodzi różnica: sam
 tylko Kościół jest poddany
 Chrystusowi, a nie na
 odwrót.
 Między małżonkami ‘podda-
nie sobie’ musi być zawsze
 wzajemne.
 Motyw wzajemnego ‘podda-
nia’ małżonków jest zawsze
 jeden: ‘bojaźń
 Chrystusowa’.
 Chrystus ma bezwzględny
 ‘priorytet’, gdy chodzi o
 Boże Przykazanie.

Wspomniane ‘JAK’:
 Chrystus oddaje siebie
 całego Koś-ciołowi aż do
 przyjęcia tortur i śmierci
 Krzyża – ze względu na
 swą miłość-wierność [=
 prawda w znacz. biblijnym] dla
 Kościoła: każdego
 mężczyz-ny-kobiety, by go
 ‘uświęcić’ – wbrew
 ‘rozczarowaniom’ i
 niewiernościom, stwarzając
 wciąż na nowo szansę
 udziału w swym życiu i swej
 miłości.

‘Oblubieńcza Miłość Boga do Kościoła-człowieka jest z Woli Trójjedynego stałym
 drogowskazem i miarą dla małżeńskiej miłości: obopólnego ‘oddania i poddania’ – przy
 ciągłym zapatrzeniu się w Oblicze Chrystusa i zachowaniu duchowej postawy ‘w bojaźni
 Chrystusowej’.



Jesteśmy bardzo szczególnie wdzięczni Janowi Pawłowi II za podjęcie tego aspektu Prawdy
 objawienia zarówno w ramach jego audiencji środowych, jak i niejednokrotnie później w wydawanych
 przez siebie coraz innych, z zasady przełomowych dokumentach nauczycielskich.

Ojciec święty ukazuje rzeczywistość obopólnej miłości między małżonkami jako wymóg wyrastający
 wprost z Ewangelii Chrystusa w stosunku do tych uczniów Chrystusa, którzy są powołani do życia w
 małżeństwie. Ich miłość wzajemna powinna być na co dzień nie ustającym odzwierciedleniem (‘poziom’) tej
 miłości, jaka Chrystusa wiąże z założonym przez siebie i oblubieńczo umiłowanym Kościołem (‘pion’):

„... Stosunek oblubieńczy, jaki łączy małżonków – męża i żonę, ma wedle autora Listu do Efezjan
 dopomóc nam w zrozumienu tej miłości, jaka łączy Chrystusa z Kościołem, tej miłości wzajemnej
 Chrystusa i Kościoła, w której urzeczywistnia się odwieczny Boży Plan zbawienia człowieka.
 – Jednakże znaczenie analogii na tym się nie kończy. Wyjaśniając tajemnicę stosunku pomiędzy
 Chrystusem i Kościołem, użyta w Liście do Efezjan analogia odsłania tym samym zasadniczą prawdę
 o małżeństwie:
 małżeństwo wówczas tylko odpowiada powołaniu chrześcijan, jeżeli odzwierciedla się w nim owa
 Miłość, jaką Chrystus-Oblubieniec obdarza Kościół – swą Oblubienicę, i jaką Kościół (na podobieństwo
 żony ‘poddanej’ a więc w pełni oddanej) stara się odwzajemniać Chrystusowi.
 – Jest to miłość zbawcza, odkupieńcza – ta miłość, którą człowiek został odwiecznie umiłowany przez
 Boga w Chrystusie:
 ‘W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego
 Obliczem’ [Ef 1,4]” (MiN 348).

Tak pojmowane małżeństwo staje się odsłonięciem – powiedzieć by trzeba – roztaczającej się
 kolejnej głębi i panoramy tego, czym z woli Boga Stworzyciela jest i winno być małżeństwo i związana z
 nim Bożo-Ludzka tajemnica.
 – W małżeństwie tkwi widocznie z samej swojej istoty jakaś właściwość, która z natury swej naprowadza
 zarówno tych dwoje: małżonków, jak i cały Lud Boży – na dostrzeganie w nim (małżeństwie) i stosunkowo
 łatwe zrozumienie (przy odrobinie dobrej woli) tajemnicy nieustannie tutaj się krzyżujących dwóch ‘miłości’:

  tej którą w ‘poziomie’ przeżywają i realizują ci dwoje jako mąż i żona – oraz:

  tej jaką w swej miłości-aż-do-krzyża ofiaruje w ‘pionie’ swojej Oblubienicy: Kościołowi i każdemu ze
 swoich braci i sióstr – w Jezusie Chrystusie sam Bóg (myśl zaczerpnięta z: MiN 348n).

 I znowu słowa Jana Pawła II:

„Analogia ta [owych dwóch ‘miłości’: Chrystusa – a małżonków] ... pozwala też głębiej wniknąć w istotę tego
 małżeństwa, do jakiego powołani są chrześcijanie. Ukazuje poniekąd, w jaki sposób małżeństwo to w
 swojej najgłębszej istocie wyłania się z tajemnicy odwiecznej Miłości Boga do człowieka i do ludzkości,
 która to zbawcza tajemnica urzeczywistnia się w czasie poprzez oblubieńczą miłość Chrystusa do
 Kościoła ...” (MiN 349).



Objaśnienie

d. „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował i wydał siebie”
(Ef 5,25)

Na tle tego, co zdołaliśmy już dostrzec, ujawnia się niezwykle mocno
 zarysowane polecenie Pawłowe, które wyrasta niejako z samego centrum
 krzyżujących się dwóch ‘belek’ tworzących krzyż.
 – Na krzyżu zawisł jako cena odkupienia człowieka – Syn Boży Jezus Chrystus.
 W tym właśnie momencie – i w taki a nie inny sposób, Chrystus poślubił
 Kościół, a w nim każdego z osobna człowieka, w tym także każdych dwoje
 kolejnych małżonków. Syn Boży tym samym wykupił człowieka dla siebie „nie
 czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa,
 jako Baranka Niepokalanego i bez zmazy” (1 P 3,18n).

Tak ukazany ‘styl’ miłowania – jako bezinteresownego daru swojej osoby ku
 doczesnemu i ostatecznemu dobru tego drugiego – umiłowanego, winien być
 na stałe miarą, jaką winni przykładać do swych wzajemnych odniesień

 małżonkowie, jeśli małżeństwo swoje pragną przeżywać jako uczniowie tegoż Syna Bożego, tj. po linii
 przyniesionej przez Niego ‘nowości Ewangelicznej’: małżeństwa jako sakramentu Kościoła.

W tym duchu formułuje Apostoł Narodów parokrotnie już przytoczone wskazanie, które staje się dla
 nich:

„... życiowym przykazaniem ..., a zarazem podnietą, by z każdym dniem zmierzali ku coraz głębszej
 więzi pomiędzy sobą na każdym poziomie:
 na poziomie związku ciał, charakterów, serc, umysłów i dążeń, związku dusz,
 ukazując w ten sposób Kościołowi i światu nową komunię miłości, jako dar łaski Chrystusowej” (FC 19).

Jak w odniesieniach ‘pionu’ – inicjatywa ‘miłowania’ wychodzi wciąż od Boga: „... ponieważ Bóg sam
 pierwszy nas umiłował” (1 J 4,19), tak w małżeństwie miłość powinna wychodzić od tego, który jest „głową”
 żony (Ef 5,23), czyli męża.
 – Jak jednak miłość, której styl – czynem ofiary z własnego życia na krzyżu ukazał Chrystus, Syn Boży,
 tak też w małżeństwie miarą, jaką do swych odniesień do żony powinien przykładać mąż będący jej
 „głową” (Ef 5,23), powinna być taka sama gotowość: składania z chwili na chwili ofiary z własnego życia ku
 dobru małżonki, swej Umiłowanej. 
 – Cel stawania się na co dzień miłością ukrzyżowaną dla osoby swojej żony pozostaje taki sam, jak w
 przypadku Chrystusa w Jego odniesieniu do Kościoła-Oblubienicy: „... aby go uświęcić, ... aby był święty
 i nieskalany” (Ef 5,26n).

Dopiero po takim wewnętrznym przygotowaniu można spojrzeć na słowa Pawłowe i wziąć je sobie do
 serca. Oto brzmienie owego polecenia-‘rozkazu’, który Jest – Słowem Bożym:

„... Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół,
[gr.: Hoi ándres, agapáte tas gynaíkas, kathós kai ho Christós egápesen ten ekklesían]

i wydał za niego samego siebie ...”
[kai heautón parédoken hypér autés]

(Ef 5,25)

Słowa te nie przestają wprowadzać w oniemiającą zadumę. Tu nie ma ‘poezji’. Chociaż Paweł
 odwołuje się w całym omawianym, dłuższym fragmencie swego Listu do zachodzących tu sytuacji
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 ‘analogii’, czyli podobieństwa-w-nie-podobieństwie’ między Miłością Boga w stosunku do człowieka – a
 miłością rozgrywającą się pomiędzy mężem a żoną, to przecież odesłanie ‘mężów’ do tego, co każdy
 może sprawdzić osobiście w tej miłości, jaką czynem ukazał Syn Boży, nie ma w sobie nic z ‘analogii’.
 Pozostaje krwawy realizm tej miłości, która w obronie dobra, przysypanego w głębi człowieczeństwa
 grubą warstwą grzechu i wypaczeń moralnych i intelektualnych wskutek grzechu pierworodnego,
 dopuściła do okrutnego zabicie siebie w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.

Bóg nie widział innego, liczącego się dla człowieka: mężczyzny i kobiety sposobu, by go doprowadzić
 do opamiętania, skruchy serca i zwrócenia się ponownie do samego źródła miłości i życia z prośbą o
 miłosierdzie i pojednanie, jak tylko przez tę wstrząsającą ofiarę na krzyżu Syna Ojca Przedwiecznego i
 jednocześnie Syna Niepokalanej Matki Jego Maryi.

Przypominają się słowa z pożegnalnej homilii Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:

„Więc nie trzeba się lękać! Trzeba otworzyć granice.
 Pamiętajcie, że nie ma imperializmu Kościoła. Jest tylko służba. Jest tylko śmierć Chrystusa na
 Kalwarii.
 Jest tylko działanie Ducha Świętego jako owoc tej śmierci, który trwa z nami wszystkimi,
 trwa z ludzkością całą ‘aż do skończenia świata’ [Mt 28,20] ...” (Jan Paweł II, Kraków, 10.VI.1979,4).

Zaprawdę, w słowach Apostoła Narodów skierowanych do mężów w ich odniesieniach do żon po linii
 ‘nowości Ewangelii’, czyli małżeństwa przeżywanego jako sakrament, nie ma wzruszającej ‘poezji’ na
 temat ‘miłości’!
 – Przed człowiekiem: mężczyzną i kobietą, którzy – czy o tym wiedzą czy nie, są stworzeni jako żywy
 Obraz i Podobieństwo Syna Bożego, staje Bóg zadeptany na śmierć jak pszenica, która zdawać by się
 mogło, jest już definitywnie zgnieciona i ‘przegrana’:
 „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo,
 ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24).

Niepodobna tu nie dotknąć własną dłonią tego, jak realistycznie od-środkowo Bóg przeżywa swoją
 miłość ku stworzeniu swego wyboru – swojej „[hebr.] segulláh = cząstce wybranej na wyłączną własność-
ukochanie”, by tylko udostępnić mu uczestnictwo w swym własnym życiu, swojej własnej miłości jako
 Trójjedynego – w „Domu Ojca” (J 14,2nn).

Taki od zawsze był i pozostaje „Boski wymiar”  miłowania ze strony tego Boga, który raz danemu
 swojemu słowu:
 ‘Kocham Cię, Ty Moja, Oblubienico’,
 pozostaje niezłomnie wierny [= biblijne znaczenie słowa: prawda, hebr. hémet].
 Za tę wierność-w-miłowaniu daje dosłownie każdą cenę:

„... Boski wymiar Odkupienia pozwala nam w sposób najbardziej poniekąd doświadczalny i
 ‘historyczny’ odsłonić głębię tej Miłości, która nie cofa się przed wstrząsającą ofiarą Syna, aby uczynić
 zadość wierności Stwórcy i Ojca wobec ludzi stworzonych na Jego Obraz i ‘od początku’ w tym Synu
 wybranych do łaski i chwały”
(DiM 7d; zob. do tego wyjaśnienie wyż.: Sprawiedliwość na miarę Boga: Miłości).

W obliczu tej, takiej Bożej Miłości każdy człowiek, w szczególności zaś każdy mężczyzna-mąż, który
 zdecydował się na poślubienie kobiety, stając się odtąd przymierzem małżeństwa według ‘nowości
 Ewangelii’, nie może nie upaść na kolana w akcie uwielbienia, dziękczynienia, skruchy serca i prośby do
 Syna Bożego – o zrozumienie i wprowadzanie w czyn tak pojmowanej miłości względem bliźniego, w
 szczególności zaś względem tej umiłowanej – swojej własnej oblubienicy-żony.

Jeśli ‘miłość’ międzyludzka, w szczególności zaś miłość pomiędzy dwojgiem małżonków, ma być
 ‘miłością’ w prawdziwym tego słowa znaczeniu, musi odzwierciedlać w sobie taką właśnie postawę:
 gotowości stawania się ‘ziarnem zadeptanym’, które dopiero za cenę własnego obumarcia staje się
 dojrzałe do wydania oczekiwanego plonu.
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Taki bowiem styl miłowania ujawnia stworzeniu swego umiłowania wciąż Bóg. Bóg nieustannie
 wyrasta ‘poza’ siebie, bo kocha. Z tak przeżywanej miłości stwarza człowieka: mężczyznę i kobietę. I
 wynosi ich oboje w akcie samego stworzenia do stanu łaski i chwały. Czyni to w swoim Synu, który do
 swej Bożej Natury przybierze Naturę Człowieczą, by po upadku człowieka stać się – z tytułu niejako tym
 bardziej wzmożonej swojej miłości – ponadto Odkupicielem człowieka:

„W Nim bowiem [w Chrystusie] wybrał nas przed założeniem świata,
 abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem.
 Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa ...” (Ef 1,4n).

Uzbrojeni tak nam się objawiającą Bożą miłością, wracamy do rozważanego właśnie fragmentu
 tekstu Pawłowego, skierowanego wprost do mężczyzn-mężów.
 – Jeśli ktokolwiek z mężczyzn-mężów zamierzałby się powoływać na to, iż w Piśmie świętym jest
 wyraźnie napisane: „Żony niech będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony ... –
 Jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim (Ef 5,22nn),
 może oczywiście przejść do ‘żądania’ od swojej małżonki czegokolwiek. Ale zawsze dopiero pod
 warunkiem, że najpierw ‘przeskoczy’, tzn. wprowadzi w czyn nieubłaganie konsekwentne Słowo-Boże-
Pisane, które właśnie rozważamy:

„Mężowie, miłujcie żony,
 bo i Chrystus umiłował Kościół
 i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić ...” (Ef 5,25n).

Dopóki mężczyzna-mąż nie pójdzie na krzyż i nie pozwoli się ukrzyżować, nadal z wysokości Krzyża
 – jak Chrystus: kochając i przebaczając, by stać się w imię ślubowanej, małżeńskiej wierności-miłości w
 oczach Bożych okupem: „wielką ceną” (por. 1 Kor 6,20), za którą nabył i ma ‘prawo’ umiłowania-aż-
do-śmierci swojej małżonki, nie spełniałby podstawowego wymogu, a raczej przykazania wypływającego
 z małżeństwa zawieranego „w Panu” (1 Kor 7,39):

„Mężowie, miłujcie żony,
 bo i Chrystus umiłował Kościół
 i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić ...” (Ef 5,25n).

4. Stosunek Głowy do Ciała: jedności męża-żony
a Chrystusa do Kościoła-Ciała (Ef 5,22-25)



a. Stosunek ‘głowy’ do ‘ciała’

Wypada zwrócić uwagę na kolejne aspekty tajemnicy, w której nieustannie ‘krzyżuje się’ z jednej
 strony miłość rozwijająca się pomiędzy małżonkami (‘poziom’) – a z drugiej pomiędzy Chrystusem a Jego
 Kościołem (‘pion’). Pozwalają one uświadomić sobie dalsze podstawy Sakramentalności małżeństwa w
 chrześcijańskim tego słowa znaczeniu.
 – Oto kolejne fragmenty omawianego tekstu z Listu do Efezjan (całość tekstu zob.: Ef 5,21-33 – Tekst):

b. „... bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała ... (Ef 5,23).
c. ... Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie ... (Ef 5,25).
d. ... Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało.

Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje ...” (Ef 5,28).

Widzimy kolejne rozwijane przed nami ‘analogie’ krzyżujących się ‘miłości’: Boga – a człowieka, tutaj:
 małżonków. Tym razem uświadamia św. Paweł związek zachodzący pomiędzy ‘głową’ a ‘ciałem’ – tak w
 przypadku małżeństwa w odniesieniu męża do żony, jak w odniesieniu Chrystusa do Kościoła, który jest
 ‘Ciałem’ Chrystusa.

Gdy chodzi o rzeczywistość rozgrywającą się w ‘poziomie’, tj. między mężem a żoną, w pełni
 aktualną pozostaje poprzednio uwydatniona zasada i jednocześnie przykazanie Ewangelii Chrystusowej
 o nie jednostronnym, lecz „wzajemnym poddaniu w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,21).

Dochodzi jednak kolejna ‘nowość Ewangeliczna’, która rzuca przejmujące światło uzasadnienia wiary
 na kwestię ‘poddania’ żony – mężowi w małżeństwie. Chociażby z tego względu małżeństwo tym
 bardziej nie może nie być jednym z świętych sakramentów Kościoła:

„... mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła:
On – Zbawca Ciała”

[gr.: autós sotér tou sómatos]
(Ef 5,23)

Paweł odwołuje się tutaj w użytej przez siebie kolejnej analogii do znanej i stosowanej we wszystkich
 kulturach przenośni w odniesieniu do więzi istniejącej między głową i ciałem – a określoną osobą
 [zwłaszcza przywódcy, króla itp.] w jej odniesieniach do związanej z nią społeczności.

Poetycka ‘analogia’ przechodzi jednak w przypadku odniesień Chrystusa-Głowy do Kościoła jako
 swej Oblubienicy w zachwycającą rzeczywistość. Ciało bowiem Chrystusa, tj. Jego Mistyczna
 Oblubienica, całe pulsuje życiem. Zostaje ono przez Chrystusa-Głowę stworzone i zarazem wskrzeszone
 z brudu grzechu do „nieskalaności i świętości” przed Jego Obliczem, stając się tym samym Oblubienicą
 Chrystusa-Głowy, jej zabitego za nią – a przecież Żyjącego i Życiem obdarzającego „Baranka-
Oblubieńca”-z-Krzyża.

javascript:view('p6_9d.htm#ef5',850,650)


RE-lektura: część VI, rozdz. 9d.
 Stadniki, 10.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 5.I.2016.
 Tarnów, 19.VIII.2016.
 Tarnów, 8.VII.2017.

              

C. SAKRAMENTALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA WYCZYTANA Z EF 5

1. Fragment Listu do Efezjan o Kościele i małżeństwie (Ef 5,21-33)

a. Odwieczny zamysł Boga w stosunku do człowieka
‘Tajemnica wielka’ Kościoła i małżeństwa (tekst-tabela)
b. Kościół a małżeństwo jako ‘sakrament’
c. Wezwanie do nieskalaności i świętości życia
Boży Plan: Chrystus centrum stworzenia (Ef 1: Tekst)

2. Nowość Ewangeliczna o wzajemnym poddanie małżonków (Ef 5,21)
a. Wzajemne poddanie męża i żony
Wzajemne poddanie w bojaźni Chrystusa: tekst-tabela
b. Bojaźń Chrystusowa

3. Żony poddane mężom jak Kościół poddany jest Chrystusowi (Ef 5,22-25)
a. Występujące w tekście ‘analogie’ (Ef 5,22-25)
R6-137. Zrezygnowano z przytrzymywania kartek Pisma świętego
Tekst Ef 5,22-25
b. Miłość Boga dotykalna w Odkupicielu-Oblubieńcu
Ryc.1. Mąż-żona – Chrystus-Kościół (grafika)
Objaśnienie do ryc.1. mąż-żona – Chrystus-Kościół
Ryc.2. Miłować jak Chrystus z krzyża (grafika)
Objaśnienie do Ryc.2. Miłować jak Chrystus z krzyża
c. Krzyżująca się miłość-‘poziom’ z miłością-‘pionem’
(Tabela) Analogia: Podobieństwo w nie-podobieństwie. Tajemnica to wielka ...
d. „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował i wydał siebie” (Ef 5,25)
„Mężowie miłujcie żony ...” (tabela-tekst)

4. Stosunek Głowa-Ciało i jedność: mąż-żona a Chrystus-Kościół-Ciało
a. Stosunek ‘głowy’ do ‘ciała’
Mąż głową żony, Chrystus Głową Kościoła-Ciała (Tabela)

Obrazy-Zdjęcia

R6-136. Przewracające się kartki Pisma św. przytrzymywane przez 2 uczestników
R6-137a. Mąż-żona – Chrystus-Kościół (grafika)
R6-137b. Miłować jak Chrystus z krzyża (grafika)
R6-138. A Niklas śpiewa i śpiewa ...



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

b. Kościół otrzymujący życie w swym poddaniu
Chrystusowi-Głowie

Punktem wyjścia omawianej analogii jest Chrystus jako Głowa – w swych odniesieniach do Kościoła
 jako swego Ciała Mistycznego. Chodzi zatem ponownie o rzeczywistość rozpatrywaną jako ‘pion’:
 Chrystus a Kościół. Rzeczywistość ta wejdzie jeden raz więcej we wzajemne odniesienia rzeczywistości,
 dokonującej się w ‘poziomie’: męża jako głowy żony. Będzie to kolejnym aspektem małżeństwa, które i z
 tego względu nie może nie być Sakramentem Kościoła.

Św. Paweł wyraża się w omawianym właśnie fragmencie Listu do Efezjan o Kościele niedwuznacznie
 jako o wybranej sobie przez Chrystusa Jego Mistycznej Oblubienicy, czyli Jego Umiłowanej. Chrystus
 jest według św. Pawła ‘Głową’ Kościoła – swego ‘Ciała’ przez to, że jest Jego Zbawcą. W ten dopiero
 sposób stał się Chrystus Oblubieńcem Kościoła, swej Mistycznej Oblubienicy: jako jej Odkupiciel, a nie
 inaczej.

Stwierdzenie to jest brzemienne. Kościół jest oczywiście „poddany” Chrystusowi: On jest Jego
 ‘Głową’. Poddanie to nie ma w sobie nic z ‘niewoli’. Jest ono „wyswobodzeniem wolności” (por. Ga 5,1) ku
 „wierze, która działa przez miłość” (Ga 5,6). Kościół jako Oblubienica Chrystusa-Głowy jest nieustannie
 zapatrzony w Jego oczekiwania i Jego wolę. A ta jest cała zbawieniem-odkupieniem Kościoła: Jego
 uświęceniem. Poddanie Kościoła staje się spontaniczną odpowiedzią wdzięczności i miłości Kościoła w
 obliczu faktu, że Chrystus-Głowa nieustannie darowuje siebie całego swemu Kościołowi. Chrystus
 umiłował go aż do ostateczności krzyża – a raczej poza krzyż. Powiedział przecież – i to realizuje: „A oto
 Ja JESTEM z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Kościoła by nie było, gdyby nie było Chrystusa – jako Jego Głowy, tj. Jego Odkupiciela. Odkupieńcze
 oddanie się Syna Człowieczego Kościołowi w posłuszeństwie trudnej dla Niego woli Ojca (J 10,17) stało
 się równoznaczne z ukształtowaniem Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa. Chrystus go umiłował,
 przysposobiając go sobie na swoją Oblubienicę, której stał się Oblubieńcem-z-krzyża.

Wydanie własnego życia za Kościół stało się utworzeniem Kościoła. Ziarno „pszenicy” zostało
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 zadeptane na śmierć, i wydało „plon obfity” (por. J 12,24). Chrystus wykazał w ten sposób, że umiłował
 Kościół jednocześnie odkupieńczo – i oblubieńczo.

Wydanie siebie na śmierć krzyżową stało się aktem nierozerwalnych zaślubin z Kościołem. W akcie
 tym Chrystus-Głowa obdarzył Kościół jako tę swoją, umiłowaną – swym własnym życiem i swą własną
 Bożo-Ludzką miłością. 
 – Gdy Jezus nakarmił rzesze cudownie rozmnożonym chlebem, powiedział o sobie:

„Jeśli kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki.
 Chlebem, który Ja dam, jest Moje Ciało – za życie świata” (J 6,51).

Jako ‘Ciało Mistyczne’ Chrystusa, Kościół otrzymuje całe swoje życie jedynie od Niego, swojej Głowy.
 Jak ciało nie może żyć bez głowy, tak Kościół nie miałby racji istnienia bez Chrystusa. Jako Głowa
 Kościoła, Chrystus przekazuje mu nieustannie swoją miłość i swoje życie, kształtując go sobie na swoją
 Oblubienicę, którą tym samym podtrzymuje przy życiu. Tym życiem jest przeobfity dar dokonanego przez
 siebie odkupienia. Jako właśnie Głowa Kościoła, Chrystus karmi i przyodziewa swoje Ciało Mistyczne,
 jednocząc się z nim w swym oddaniu-aż-do-Krzyża. Dzieje się to na podobieństwo zjednoczenia, w jakim
 w małżeństwie łączy się mąż ze swoją żoną, stając się w tym zjednoczeniu jakoby Jednym podmiotem:
 „dwoje-jednym-ciałem”.

Rzeczywistość tę objaśnia w swych przemodlonych rozważaniach Jan Paweł II:

„... Kościół jest właśnie owym Ciałem, które – ponieważ jest poddane Chrystusowi jako Głowie we
 wszystkim – otrzymuje od Niego to wszystko, przez co staje się i jest Jego Ciałem: całe zbawienie,
 które jest darem Chrystusowego oddania się aż do końca. ...
 – Kościół zaś jest sobą o tyle, o ile jako Ciało przyjmuje od Chrystusa jako swej Głowy cały dar
 zbawienia, który jest owocem Chrystusowej miłości i ‘wydania siebie’ za Kościół ... – Owo ‘oddanie się’
 Ojcu przez posłuszeństwo aż do śmierci [Flp 2,8] jest ... równocześnie ‘wydaniem siebie za Kościół’.
 – W tym zwrocie, w tym wyrażeniu, miłość odkupieńcza przechodzi niejako w miłość oblubieńczą:
 Chrystus wydając siebie za Kościół, tym samym czynem odkupieńczym związał się raz na zawsze z
 Kościołem, jak oblubieniec z oblubienicą, jak małżonek z małżonką, oddając Kościołowi siebie poprzez
 wszystko, co zawarło się raz na zawsze w tym Jego Chrystusowym – ‘wydaniu siebie za Kościół’.
 – W ten sposób tajemnica Odkupienia Ciała kryje w sobie niejako tajemnicę ‘zaślubin Baranka’ [Ap
 19,7]. Ponieważ Chrystus jest Głową Ciała, cały zbawczy dar Odkupienia przenika w Kościół jak w ciało
 tej Głowy i stale kształtuje najgłębszą, istotną substancję jego życia.
 Kształtuje zaś na sposób oblubieńczy, skoro analogia ciała-głowy przechodzi w naszym tekście w
 analogię oblubieńca-oblubienicy, a raczej męża-żony ...” (MiN 350).

c. Chrystus-Głowa-Eucharystia: jedyne życie
Kościoła-Oblubienicy

Jakże głęboko wiarę Jana Pawła II kształtowała świadomość, że Chrystus – to jedyne życie Kościoła,
 Mistycznego Ciała Chrystusowego! Już w swej pierwszej encyklice pisał:



Objaśnienie

„Jeśli to Ciało Mistyczne Chrystusa jest ... Ludem Bożym, to znaczy, że każdy człowiek jakoś objęty
 jest w nim tym tchnieniem Życia, które pochodzi od Chrystusa. ...
 – Kościół sam jako Ciało, jako organizm, jako jedność społeczna doznaje tych Bożych impulsów, tych
 świateł i mocy Ducha, które idą od Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – i przez to właśnie
 żyje swoim własnym życiem.
 – Nie ma Kościół innego życia poza tym, jakim obdarza go Jego Pan i Oblubieniec ...” (RH 18).

W ostatnim okresie swego życia podkreślał Jan Paweł II coraz
 wyraziściej, że rzeczywistością, która tworzy Kościół przez
 wszystkie wieki, jest Eucharystia. Eucharystia to Jezus jako Ciało
 Chrystusa: pokarm „za życie świata” (J 6,51) oraz Jezus jako Krew-
Chrystusa, warunek życia wiecznego i cena odpuszczenia
 grzechów (J 6,54; Mt 26,28).

Tajemnicę tę rozwija Jan Paweł II przede wszystkim w swej
 ostatniej encyklice: ‘Ecclesia de Eucharistia – Kościół żyje dzięki
 Eucharystii”. Ogłosił ją w Wielki Czwartek roku 2003, jednocześnie
 ogłaszając wtedy Rok Różańcowy (EdE 62).

Zaś na 12 lat przed Wielkim Jubileuszem Roku 2000 (tj. w r.
 1988) napisał Jan Paweł II o Eucharystii w swym Liście Apostolskim
 ‘

„Chrystus jest Oblubieńcem, bo ‘wydał samego siebie’: Jego Ciało zostało ‘wydane’, Jego Krew została
 ‘wylana’ [Łk 22,19n]. ... Zawarty w Ofierze Krzyża ‘bezinteresowny dar’ w sposób definitywny uwydatnia
 znaczenie oblubieńczej miłości Boga. Chrystus jest Oblubieńcem Kościoła jako Odkupiciel świata.
 – Eucharystia jest Sakramentem naszego Odkupienia.
 Jest Sakramentem Oblubieńca i Oblubienicy.
 Eucharystia uobecnia i – w sposób sakramentalny – na nowo urzeczywistnia odkupieńczy czyn
 Chrystusa, który ‘tworzy’ Kościół, Jego Ciało. Z tym ‘Ciałem’ Chrystus zjednoczony jest jako
 Oblubieniec z Oblubienicą.
 W tę ‘wielką tajemnicę’ Chrystusa i Kościoła zostaje wprowadzona odwieczna ‘jedność dwojga’,
 ustanowiona od ‘początku’ między mężczyzną i kobietą” (MuD 26).

Wracamy do słów z Listu do Efezjan. Św. Paweł rozwija w omawianym tekście analogię jedności,
 jaka istnieje między głową i ciałem, przenosząc ją na jedność Chrystusa z Kościołem. W ludzkim ciele
 między głową a ciałem zachodzi oczywiście jedność organiczno-biologiczna, a konsekwentnie jedność
 psychiczna. Jest ona podstawę jedności ludzkiej osoby (MiN 351).

Z tej organicznej jedności ludzkiego ciała wyprowadza jednak Paweł ‘analogię’ tej jedności, jaką
 winien stanowić mąż z żoną, stając się z nią jednym ciałem – na podobieństwo [= w analogii] jedności, jaka
 istnieje pomiędzy ‘głową’ a ‘ciałem’.
 – O użyciu tego obrazu jako ‘analogii’ (a nie tożsamości, ani nawet podobieństwa) świadczy m.in. to, że Paweł
 nieustanne przechodzi od mówienia o dwojgu osób: męża i żony, do ich małżeńskiego dwoje-jednym-
ciałem, jakoby ci dwoje nie byli dwojgiem osób, lecz stanowili tylko jedyną osobą, gdzie głowa jest
 nierozłącznie zespolona z ‘ciałem’.

Do takiego „dwoje jednym ciałem” nawiązuje św. Paweł zresztą całkiem otwarcie, przytaczając pod
 koniec omawianego fragmentu słowa z księgi Rodzaju, w których jest wprost mowa o mężu i żonie jako
 ich ‘jednym’ ciele (zob. Ef 5,31 – a Rdz 2,24).

Tak właśnie powinny kształtować się w małżeństwie uczniów Chrystusa odniesienia pomiędzy
 mężem a żoną. Kościół jest cały poddany Chrystusowi. Ale też dlatego właśnie jest on stale na oścież
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 otwarty na dar życia i miłości, jakie w ten sposób nieustannie otrzymuje od Chrystusa jako swej Głowy.
 – Na podobieństwo tej właśnie Bożo-ludzkiej rzeczywistości, tj. ‘pionu’ odniesień Chrystusa-Głowy do
 swego Ciała: Kościoła jako swojej Oblubienicy – powinny według św. Pawła układać się wzajemne
 odniesienia między małżonkami, tj. w rzeczywistości ‘poziomu’ męża i żony. Żona winna być poddana
 mężowi – we wszystkim, ponieważ otrzymuje od niego stale dar życia, jak Chrystus-Głowa nieustannie
 obdarza życiem – Kościół swą Mistyczną Oblubienicę:

„Oblubieniec jest tym, który miłuje.
 Oblubienica jest miłowana: jest tą, która doznaje miłości,
ażeby wzajemnie miłować”  (MuD 29).

Małżonkowie chrześcijańscy powinni tak przeżywać swą wzajemną miłość (‘poziom’), by mąż-głowa
 nieustannie obdarzał darem życia i miłości swoją małżonkę – jak swoje ‘ciało’.
 – Winno to być odzwierciedleniem i dziać się w wymiarze nieustannie z ich małżeńską miłością
 krzyżującej się tej innej miłości (‘pion’), której impulsów stale doznaje Kościół, Mistyczne Ciało i
 Oblubienica Chrystusa-Głowy. Chrystus bowiem żyje cały dla Niej – swej Mistycznej Oblubienicy. I
 nieustannie ją karmi swoim życiem i swoją miłością, stając się w ofierze swego ukrzyżowania dla Niej –
 jej Oblubieńcem.

5. Dar głowy dla ciała:
 Chrystus a Kościół   –   oraz mąż-żona

a. „Każdy żywi swoje ciało ...” (Ef 5,29)

W kontynuacji dopiero co rozważanych słów, iż mąż powinien miłować swoją żonę i przekazywać jej
 nieustannie dar życia (zob. Ef 5,28), będąc jej ‘głową’ (Ef 5,23) – w analogii Chrystusa, Głowy swego Ciała,
 którym jest Jego Kościół-Oblubienica (Ef 5,23), może pojawić się pytanie:
 o jakim jest tu mowa ‘życiu’ i o jaką chodzi ‘miłość’ w małżeństwie przeżywanym według ‘nowości
 Ewangelii’ Chrystusa, a w dzisiejszej terminologii: w małżeństwie przeżywanym jako sakrament?
 Pytanie dotyczy tej rzeczywistości, jaką przeżywać powinni małżonkowie w aspekcie ‘poziomu’ swoich
 odniesień.



W odpowiedzi na to pytanie precyzuje św. Paweł swoje wskazania natychmiast, przechodząc
 ponownie w rzeczywistość, jaka niezmiennie wiernie dokonuje się w ‘pionie’: w odniesieniach Chrystusa
 do swej Oblubienicy – Kościoła.
 – Jak zdaniem Pawła – mąż jest ‘głową’ żony (‘poziom’; Ef 5,23), tak Chrystus jest Głową – swojego
 Kościoła (‘pion’: Ef 5,23). Z tym zaś swoim Kościołem Chrystus łączy się jakby oblubieniec z oblubienicą.

Jesteśmy na etapie odcinka ‘d’ omawianego tekstu (zob. wyż. Ef 5,21-33: Tekst), chociaż pamiętamy o
 odcinkach poprzedzających:

d. „Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało.
Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje (w.28).
Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała,
lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół (w.29),
bo jesteśmy członkami Jego Ciała” (w.30; Ef 5,28nn).

Początkowe słowa przytoczonego zdania: „Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak ...” (Ef 5,28)
 zdają się wskazywać na odniesienia małżonków na co dzień, gdzie wszystko toczy się na płaszczyźnie
 wyłącznie ‘naturalnej’, która zatem może mieć niewiele wspólnego z nadprzyrodzonym wymiarem
 małżeństwa jako sakramentu.

Znamienne jest jednak ponownie – na pierwszym planie wymieniony mąż – a nie żona. Na nim jako
 ‘głowie’ spoczywa powinność miłowania żony: „Mężowie powinni miłować ...”.
 – Jest to kolejne powtórzenie słów wypowiedzianych przez św. Pawła dwa wiersze wcześniej: „Mężowie,
 miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół ...” (Ef 5,25).
 – Z tym tylko, że za tym pierwszym razem używa Paweł czasownika w trybie rozkazującym: „Mężowie,
 miłujcie żony ...”, podczas gdy w obecnie rozważanym zdaniu wskazuje na ‘miłowanie’ głównie w formie
 powinności moralnej: „Mężowie powinni miłować swoje żony ...”.

W obydwu przypadkach św. Paweł płynie niejako ‘pod prąd’ ówczesnej obyczajowości. Zgodnie z nią
 oznaczałoby przewrót w świecie podówczas panującej kultury i ustabilizowanego porządku, gdyby
 mężczyzna-mąż miał ‘obowiązek’ kochania żony. Żona była traktowana jako ‘instrument’ do rodzenia
 dzieci i wykonywania wszelkich posług w gospodarstwie domowym, służąc ponadto mężowi na każde
 zawołanie swoim ciałem.
 – Jeśli Paweł przekazuje z więzienia owoc swoich przemodleń i zapewne niejednokrotnie otrzymywanych
 bezpośrednich objawień od Chrystusa (por. chociażby: Ef 3,3.5; 2 Kor 12,1.8n; Dz 18,9; 23,11; 27,24), dzieje się to w
 następstwie narastającego owocowania ‘nowości Ewangelicznej’.

Zgodnie z nią małżeństwo jest wyjęte spod instytucji jedynie cywilno-prawnych. Zostało ono
 wyniesione przez Chrystusa do poziomu odpowiadającego dziełu Odkupienia jako sakrament
 małżeństwa. Nie szkodzi, że Paweł nie używa – i nie znał jeszcze terminologii późniejszych czasów
 rozwoju chrześcijaństwa: ‘sakramentu’ małżeństwa. Merytorycznie wskazuje na małżeństwo jako na
 świętą i uświęcającą instytucją, założoną przez Chrystusa i przez Niego wyniesioną do wyżyn dzieła
 odkupienia – nieustannie przez Pawła ukazywane krzyżowanie się rzeczywistości małżonków jako
 ‘poziomu’ – z miłością, jaką Chrystus, Głowa i Oblubieniec Kościoła, ogarnia, pielęgnuje i żywi Kościół,
 swą Oblubienicę i swoje Ciało Mistyczne. Jest to zatem rzeczywistość ‘pionu’: Bóg a Człowiek.

Polecenie ‘miłowania’ żony przez męża uzasadnia Apostoł Narodów w rozważanych słowach
 niewątpliwie przez odwołanie się do naturalnych zabiegów, jakimi każdy otacza swoje własne ciało:
 „Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje ...” (Ef
 5,29a). Paweł odwołuje się tutaj zatem do argumentacji rozumowej, wskazując na spontaniczną troskę
 człowieka o siebie samego: o własne ciało.
 Czyni to odwołując się zarówno do argumentu negatywnego: „ ... nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią
 do własnego ciała”, jak i pozytywnego: „ ... każdy je żywi i pielęgnuje”.

Ponieważ jednak Paweł ma na myśli nie samo w sobie ludzkie ciało, tj. głowę wraz z ciałem, lecz
 używa języka analogii, wydobywając pewne styczne zachodzące pomiędzy głową a ciałem, które by się
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Objaśnienie

 nadawały do ilustracji odniesień zachodzących pomiędzy małżonkami w duchu ‘nowości Ewangelii’,
 trzeba z góry przyjąć do wiadomości, że Pawłowi nie może chodzić o sam tylko płytki opis rzeczywistości
 małżeństwa przeżywanego w ‘poziomie’.

Istotnie, powinność ‘miłowania żony’ nie kończy się na jej płytkim przypomnieniu obowiązku: że mąż
 zobowiązany jest odnosić się do żony z miłością. Wciąż miarodajne pozostają w pojmowaniu i
 przeżywaniu małżeństwa w duchu ‘nowości Ewangelii’ poprzednie słowa:

  „Bądźcie sobie wzajemnie poddani – w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,21) –

  w ścisłym jednak powiązaniu ze zdecydowanym sformułowanym:
„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół ...” (Ef 5,25),

  oraz w łączności ze słowami:
„... bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła” (Ef 5,23).

Każde z tych zdań odwołuje się w ramach użytych tu analogii do wzorca ‘miłowania’, jaki życiem
 swoim i oddaniem aż do krzyża ukazał Chrystus: Głowa i Odkupiciel Kościoła, swego Mistycznego Ciała.
 Jezus dopiero przez swe oddanie aż do ukrzyżowania włącznie nabywa sobie Kościół za swą
 Oblubienicę.

Znaczy to, że mąż jako ten, który powinien pierwszy
 miłować żonę – i to ‘tak-jak’ Chrystus umiłował i siebie wydał z
 miłości dla Kościoła: swego Ciała i swej Oblubienicy – wtedy
 dopiero staje się tym czym być powinien jako mąż „poddanej
 sobie – jak Panu – żony” (Ef 5,22), gdy ją obdarza tym i takim
 życiem, jakim Chrystus-Głowa nieustannie obdarza Kościół-
Oblubienicę.

Darem tym jest odkupienie: zaofiarowanie Oblubienicy
 nowego udziału w Bożym życiu i Bożej miłości. Jest to zatem
 otworzenie dla oblubienicy jej drogi do oczyszczenia serca i
 uświęcenia. Tę właśnie rzeczywistość: nieskalaność i świętość,
 ma stale na uwadze św. Paweł w omawianym fragmencie swego Listu (Ef 5,27).

Oto Jego słowa o stylu ‘umiłowania’ Kościoła przez Chrystusa, oraz celu tej Chrystusowej miłości:

c. „... bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (w.25),
aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (w.26),
aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki,
czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (w.26; Ef 5,25nn).

Jeśli więc miara ‘miłowania’ żony ze strony męża ma być przystawiana do tego, czego ci dwoje nie
 mogą nie dostrzegać w ‘pionie’: u Syna Bożego, który „umiłował aż do końca” i w imię tak przeżywanej
 miłości nie zawahał się złożyć swego własnego Bożo-Ludzkiego życia na okup za grzechy swej
 Oblubienicy: Kościoła – nie ma już wątpliwości, że Pawłowe polecenie: „Mężowie, miłujcie żony, bo i
 Chrystus umiłował Kościół ...” (Ef 5,25) rozumieć trzeba w sensie odpowiadającym owemu ‘pionowi’.

Mianowicie mąż spełnia swoje zadnie w małżeństwie przeżywanym jako ‘nowość Ewangelii’, tzn. jako
 Sakrament małżeństwa – dopiero wtedy, gdy staje się dla swej małżonki „jak i Chrystus – Głową
 Kościoła: On – Zbawca Ciała” (Ef 5,23).
 – Skoro mąż jest ‘głową’ żony poddanej mu „jak Panu” (Ef 5,22), powinien być względem niej – jak
 Chrystus w stosunku do swego Ciała-Kościoła, „Zbawca Ciała” (Ef 5,22).
 A być „Zbawcą Ciała” znaczy jedno: być odkupicielem dla ‘ciała’ – w analogii nierozłącznego związku
 zachodzącego pomiędzy ‘głową’ a ‘ciałem’ – w tym wypadku Głową-Chrystusem, a Jego Ciałem-
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Kościołem-Oblubienicą.

Stwierdzenia te przybliżają nowotestamentalne pojmowanie małżeństwa jako sakramentu. Widzimy,
 że nie jest wcale sprawą prostą podjąć decyzję zawarcia przymierza małżeńskiego w wizji ‘nowości
 Ewangelii’ Chrystusa, tj. jako Sakramentu małżeństwa.
 – A przecież wszelka inna interpretacja tego tekstu i całego fragmentu stałaby się ignorowaniem, jeśli nie
 wręcz blokowaniem z góry dramatycznej wymowy całego tekstu w jego żywotnym kontekście.

Konsekwentnie zaś brzmią również dalsze słowa omawianego fragmentu:
 „... jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim (Ef 5,24)
 – nie mogą być rozumiane w sensie spłyconym. Mężczyźni-mężowie nie mogą powoływać się na te
 słowa w tym sensie, jakoby żony miały wobec tego stawać potulnie do dyspozycji męża na każdą jego
 zachciankę, w tym przede wszystkim dla ‘zaspokajania’ jego pożądliwości, powołując się w tej sprawie
 na słowa Pawła, który podkreśla: „... jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we
 wszystkim”.
 – Punktem wyjścia do rozumienia tych słów jest wciąż rzeczywistość ‘pionu’, a potem dopiero, po
 uwzględnieniu dalszych okoliczności, również rzeczywistość ‘poziomu’.

Niepodważalnym drogowskazem dla interpretacji rozpatrywanego tekstu pozostają niezmiennie
 słowa:
 „ ... jak Kościół poddany jest Chrystusowi”.
 Kościół w swym „poddaniu Chrystusowi” (Ef 5,24) na pewno nie będzie stawiał własnej korzyści i
 przyjemności ponad dar krwi swego Bożego Oblubieńca-z-Krzyża.
 Przeciwnie, Kościół jako Chrystusowi „poddana” Oblubienica stale „słucha Słowa Bożego i zachowuje je”
 (por. Łk 11,28).

b. Kościół obmyty przez Chrystusa – żeby był święty-nieskalany
(Ef 5,27)

Wypada jeszcze raz przyjrzeć się treści słów Pawłowych o zdawać by się mogło czysto biologiczno-
wegetatywnej trosce o własne ciało. Uwagę zwrócimy tym razem na drugą część owego poprzednio już
 rozważanego zdania.

Mowa tam jest ponownie o rzeczywistości ‘pionu’: Chrystusa w Jego odkupieńczo-oblubieńczym
 odniesieniu do Kościoła. Słów tych nie da się jednak rozpatrywać bez odniesienia się do treści
 przedstawionej dwa zdania wcześniej.
 – Przytoczymy ten odcinek jeszcze raz. Według naszego podziału chodzi o połowę odcinka ‘c’ i ‘d’:

c. „... bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie (w.25),
aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (w.26),
aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki,
czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany (w.27).

d. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego



 miłuje (w.28).
Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje,
jak i Chrystus – Kościół (w.29), bo jesteśmy członkami Jego Ciała” (w.30; Ef 5,25-30).

Słowa przytoczonego tu odcinka ‘c’ odrywają się tym razem zdecydowanie od języka ‘analogii’, który
 poza tym przenika całokształt rozważanego fragmentu (Ef 5,21-33).
 Dopiero w odcinku ‘d’ podejmuje Paweł ponownie środek literacko-filozoficzny raz po raz tu powracającej
 ‘analogii’.

Pierwszy obecnie nas interesujący odcinek: ‘c’, wyraża realistyczny, wstrząsający, w pełni spełniony,
 dobrowolnie i świadomie podjęty (zob. J 12,27; 13,1; 17,4; itd.) dar Chrystusa z siebie samego na krzyżu. Tu
 nie było ‘poezji’!
 Zaofiarowanie własnego życia-na-krzyżu stało się ze strony Boga aktem szczytowej miłości do
 człowieka.
 Ze strony zaś Syna Bożego Wcielonego – Jezusa Chrystusa, stało się oddanie siebie na okrutną śmierć
 krzyżową aktem uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby skierowanej do Ojca Niebieskiego
 imieniem bez wyjątku każdego człowieka.

Syn Człowieczy „przez Wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem” (zob. GS 22).
 Przybierając do swej Natury Bożej – naturę drugą: człowieczą, występował w tej ofierze imieniem całej
 rodziny człowieczej, nie przestając być Osobą Bożą. Stąd nieskończona wartość dokonanego
 odkupienia. Dar ze złożonego życia stał się ceną odkupienia każdego człowieka: mężczyzny i kobiety:
 czasów tak przed-Chrystusowych, jak po-Chrystusowych.

Paweł mówi tu o „Kościele”, do którego zaproszony jest bez wyjątku każdy człowiek. Chrystus
 poślubia Kościół w akcie swej ofiary na krzyżu. Wiąże się z nim w tym momencie węzłem odtąd
 nierozerwalnym – swej odkupieńczo-oblubieńczej MIŁOŚCI.

Od momentu swego nawrócenia pod Damaszkiem (Dz 9,1-19) był Paweł do najgłębszych pokładów
 swego jestestwa owładnięty świadomością doznanego miłosierdzia ze strony Jezusa Chrystusa i nie
 należnej sobie łaski: powołania na ucznia Chrystusa.
 Od tej chwili „... zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną” (Flp 3,13), całą
 swoją dotychczasową anty-gorliwość prześladowcy Jezusa Chrystusa (Ga 1,13; Dz 22,4; 1 Kor 15,9)
 przeobraził w totalność swego życia oddanego odtąd w służbę samego tylko Jezusa Chrystusa.
 Świadom swej dotychczasowej przeszłości, ale tym bardziej otrzymanego daru, pisze do Koryntian:

„Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię.
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku.
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16).

Z jakąż nie kłamaną pokorą, dobrze pamiętając o swym długu wobec Chrystusa, który go sobie
 „zdobył” (zob. Flp 3,12), pisze w Liście do Efezjan:

„Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska:
 ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło,
 czym jest wykonanie tajemniczego planu,
 ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy ...” (Ef 3,8n).

Równocześnie zaś pisze w swym totalnym zawierzeniu temuż Chrystusowi – swemu
 ukrzyżowanemu, a żywemu Panu i Bogu, nie wiedząc jak się odwdzięczyć za to, że Chrystus go
 osobiście umiłował i jedynie dlatego wydał się za niego na śmierć na krzyżu:

„Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
 Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego,
 który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie ...” (Ga 2,19n; zob. Ef 5,2; itd.).



 „Dla mnie żyć – to Chrystus!
 A umrzeć – to zysk” (Flp 1,21).

 „... Bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem,
że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia ...” (2 Tm 1,12).

Wracamy do rozważanego fragmentu z Listu do Efezjan (Ef 5,21-33). Przypomniawszy adresatom
 ofiarę miłości Chrystusa na krzyżu, przechodzi Paweł do ukazania realizmu owoców tejże ofiary
 Chrystusa. Pomaga sobie w tym fragmencie ponownie językiem wielokrotnie już użytej ‘analogii’.
 Uświadamia, że na krzyżu Chrystus w szczytowy sposób „umiłował Kościół i wydał za niego samego
 siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo ...” (Ef 5,25n).
 – W słowach tych przedstawia Apostoł Narodów owoce Chrystusowego „umiłowania Kościoła” i wydania
 się za niego na śmierć krzyżową. Jednocześnie zaś wskazuje na cel, który Synowi Bożemu Jezusowi
 Chrystusowi przyświecał w podjęciu odkupieńczej ofiary. Celem tym było to jedno: złożenie ceny dla
 uświęcenia Kościoła, który Chrystus tym samym nabył-zakupił sobie na krzyżu – i go poślubił jako swą
 Umiłowaną: Oblubienicę.

W tym miejscu zaczyna się merytoryczna relacja św. Pawła o wtedy widocznie już dobrze
 rozwiniętym życiu sakramentalnym pierwotnego Kościoła. Mało ważne, że określenie teologiczne
 ‘Sakrament’ nie było wtedy jeszcze znane ani stosowane. Merytorycznie, tj. równoważnie co do treści
 związanej z tym słowem, musiało szafarstwo skarbów odkupienia być wtedy już dobrze rozwinięte i
 stosowane jako sama przez się zrozumiała ‘nowość Ewangelii’ Chrystusowej.

Kościół czasów Apostolskich nie mógł dopiero ‘wymyśleć’ sakramentów świętych: przerastałoby to
 Jego kompetencje. Muszą one pochodzić z ustanowienia samego Jezusa Chrystusa. Na wypracowanie
 zaś określeń teologicznych, które Bożo-Ludzką rzeczywistość Sakramentów ujmą w ściśle określone
 sformułowania słowne, będzie miał Kościół wystarczająco dużo ‘czasu’ przez następne wieki swego
 istnienia.
 – Ważne, że odnośne ‘znaki’ sakramentalne zostały przez Chrystusa ustanowione, że niosły one same
 przez się dary Odkupienia i że Chrystus omawiał te sprawy z Apostołami – jeśli nie wcześniej, to przez
 dni pomiędzy swym Zmartwychwstaniem a Wniebowstąpieniem (por. Dz 1,3).

Jesteśmy sobie też stale świadomi charyzmatu Ducha Świętego, jakim Bóg – w Chrystusie i Duchu
 Świętym – obdarzał w Starym Testamencie Proroków, a w rzeczywistości Nowego Testamentu –
 Apostołów.
 – Mocą charyzmatu Apostolskiego, konstytutywnego w przyjęciu i przekazywaniu depozytu Prawdy
 objawienia, Objawienie Boże nadal dopiero przychodziło do Ludu Bożego przez Apostołów, ciesząc się
 zarazem gwarancją Prawdy Bożego objawienia (zob. do tego wyż.:  W nauczaniu ‘moralnym’ Kościoła). Z
 odrębnego powołania ze strony Jezusa Chrystusa, charyzmatem Apostolskim został obdarzony w
 zupełnie wyjątkowy sposób również Paweł: Apostoł Narodów.

Na mocy charyzmatu właśnie Apostolskiego w jego związku z Prawdą objawienia, zwielokrotnioną
 dzięki charyzmatowi skrypturystycznemu, towarzyszącemu Pawłowi ilekroć pod tchnieniem Ducha
 Świętego sięgał po pismo jako narzędzie do przekazywania pouczenia Prawdy objawienia, nawiązuje
 Paweł w omawianym przez nas fragmencie (Ef 5,21-33) do paru podstawowych sakramentów pierwotnego
 Kościoła. I tak:

  Egzegeci nie mają wątpliwości, iż słowa Pawłowe o Chrystusie, który „Kościół umiłował i wydał za
 niego samego siebie” – w tym celu, „... aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem Wodą, któremu
 towarzyszy Słowo” (Ef 5,26), są nawiązaniem do szafowanego przez ówczesnych sług Kościoła – zwykle
 wyświęconych m.in. w tym celu biskupów i kapłanów, sakramentu chrztu świętego.

  Aluzją do szafarstwa sakramentu bierzmowania są prawdopodobnie słowa: „W Nim także [w Chrystusie]
 ... zostaliście opatrzeni pieczęcią – obiecanym Duchem Świętym” (Ef 1,13)
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 oraz: „I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia”
 (Ef 5,30).

  Do sakramentu Eucharystii nawiązuje św. Paweł bardzo wyraźnie m.in. w swym Liście do Koryntian (1
 Kor 11,26n).

  W Pismach Apostolskich spotykamy aluzje do odprawianej Mszy świętej. Sprawowano ją od początku
 przede wszystkim w niedzielę. Ona właśnie stała się dla chrześcijan dniem najodpowiedniejszym, w
 którym świętowano zmartwychwstanie Jezusa – ‘pierwszego dnia po szabacie’ (J 20,1.19.26; Mk 16,2.9; Łk
 24,1.1335.36). W tym dniu, który wkrótce poczęto nazywać „Dniem Pańskim” (Ap 1,10), sprawowano ofiarę
 Eucharystii: Mszę św., określaną zwykle jako obrzęd „Łamania Chleba” (Dz 2,42; 20,7; por. Łk 24,35).

  W Pismach Apostolskich spotykamy również wzmianki-aluzje, chociażby tylko pośrednie, do
 sakramentu Pojednania, czyli odpuszczania grzechów. Apostołowie nawoływali od początku do
 nawrócenia i skruchy serca za grzechy.
 – W przypadku przyjmowania sakramentu chrztu świętego nie było potrzeby przystępowania do
 sakramentu pojednania, gdyż Chrzest gładził zarówno grzech pierworodny, jak i wszystkie
 dotychczasowe grzechy uczynkowe. Stąd np. słowa św. Piotra w dniu Zesłania Ducha Świętego:
 „Nawróćcie się ... i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów
 waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego (Dz 2,38).
 – Sakramentu bierzmowania często udzielano łącznie z przyjmowaniem chrztu świętego.

Do pojednania z Bogiem, równoważnego z przystąpieniem do sakramentu pojednania-spowiedzi
 nawołuje bardzo wyraźnie i niemal dramatycznie, św. Paweł w Liście do Koryntian:

„Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego,
 który przez nas udziela napomnień.
 W imię Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20).
[zauważ tutaj podstawy dla teologicznego określenia: kapłan działa przy szafowaniu Sakramentów ‘in persona Christi’ = w
 sakramentalnym uobecnieniu w tej chwili Osoby Jezusa Chrystusa. Oraz wyż.:   Chrystus uobecniony w osobie kapłana].

W tej sytuacji wracamy do omawianego tekstu Ef 5,21-33 (zob. wyż.:  Odcinek tekstu c-d: Ef 5,25-30). Cały
 czas mając na myśli małżonków (rzeczywistość ‘poziomu’), ze względu na których przedstawia z więzienia
 swe rozważania o małżeństwie w wizji ‘nowości Ewangelii’ w tym fragmencie swego Listu, ukazuje im
 ponownie rzeczywistość dla nich wzorczą: styl tej miłości, jaką Bóg obdarza człowieka, tzn. Kościół
 (rzeczywistość ‘pionu’). Przeżywane przez nich na co dzień przymierze małżeńskie (rzeczywistość ‘poziomu’)
 powinno być według ‘nowości Ewangelii’ stałym uwidocznieniem w warunkach ziemskich tego właśnie
 stylu Bożego sposobu miłowania człowieka – i oczywiście ich obojga jako męża i żony.

Otóż Bóg okazał swą miłość do człowieka przez to, że Syn Boży Jezus
 Chrystus, który jest Głową Kościoła, „wydał siebie” na śmierć krzyżową dla
 odkupienia człowieka (Ef 5,25).
 – Celem ofiary krzyżowej jest to jedno; „... aby go (Kościół – i każdego człowieka)
 uświęcić” (Ef 5,26).
 Początkiem uświęcenia staje się przyjęcie chrztu świętego.
 Do Chrztu świętego nawiązują słowa Pawłowe tego fragmentu:
 „... oczyściwszy [go: Kościół] obmyciem Wodą, któremu towarzyszy Słowo” (Ef
 5,26).

 Jan Paweł II zauważa w nawiązaniu do owego ‘obmycia wodą’, o jakim
 tu pisze Apostoł:
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Objaśnienie

„Obmycie to, mocą pochodzącą z odkupieńczego ‘wydania siebie za
 Kościół’ ze strony Chrystusa sprawuje podstawowe oczyszczenie, poprzez
 które Jego Miłość do Kościoła nabiera w oczach autora Listu charakteru
 oblubieńczego.
 – ... Ten, kto Chrzest przyjmuje, doznając w tym odkupieńczej Miłości Chrystusa, staje się
 równocześnie uczestnikiem Jego miłości oblubieńczej do Kościoła.
 ‘Obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo’, w naszym tekście jest wyrazem miłości oblubieńczej w
 tym znaczeniu, że przygotowuje Oblubienicę (Kościół) Oblubieńcowi, że czyni Kościół Oblubienicą
 Chrystusa niejako ‘in actu primo’ [= w akcie pierwszym = ślub ważny, jeszcze nie dopełniony].
 Niektórzy bibliści zwracają w tym miejscu uwagę na to, że owo ‘obmycie wodą’ w naszym tekście
 kojarzy się z rytualną kąpielą przed zaślubinami, co stanowiło ważny ryt religijny także u Greków. ...
 – Wyrażenie: ‘stawić przed sobą’ zdaje się wskazywać na ten moment zaślubin, gdy panna młoda
 (oblubienica) zostaje przyprowadzona przed oblubieńca już przyodziana w strój weselny i
 przyozdobiona do ślubu. Nasz tekst uwydatnia, że to Chrystus-Oblubieniec sam stara się o
 przyozdobienie Oblubienicy-Kościoła, stara się o to, ażeby była ona piękna pięknością Łaski, piękna
 poprzez cały dar Zbawienia, który zostaje udzielony już w Sakramencie Chrztu ...” (MiN 354n).

Przyjęcie chrztu świętego staje się oczywiście dopiero pierwszym krokiem, pozwalającym wejść na
 drogę coraz doskonalszego utrwalania życia według Bożego upodobania, do jakiego św. Paweł chętnie
 nawiązuje (np. 2 Kor 5,9, Rz 12,1; itd.).
 Paweł ma w tej chwili na myśli Kościół jako Mistyczną Oblubienicę Chrystusa, chociaż nie używa
 określenia ‘Oblubienica’ (zob. natomiast np. 2 Kor 11,2). Mówi natomiast wyraźnie o przyozdobieniu Kościoła
 w cnoty, które wywołają upodobanie Oblubieńca-z-Krzyża:
 „... aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy
 czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany ...” (Ef 5,27).
 Słowa te przypominają do złudzenia słowa tegoż Apostoła Narodów skierowane w tym wypadku do
 Koryntian:

„Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością.
 Poślubiłem was przecież jednemu Mężowi,
 by was przedstawić Chrystusowi jako czystą Dziewicę ...” (2 Kor 11,2).

Wypada też jeszcze zwrócić uwagę za Janem Pawłem II na podkreślone przez Apostoła Narodów
 piękno ciała Kościoła-Oblubienicy. Papież mówi:

„Rzecz znamienna, iż owa chwalebna postać Kościoła zostaje w naszym tekście uwydatniona jako
 piękno ciała Oblubienicy. Oczywiście jest to metafora [przenośnia], niemniej bardzo wymowna,
 świadcząca o tym, jak głęboko w analogię miłości oblubieńczej wchodzi moment ciała.
 Tak więc Kościół ‘chwalebny’ jest wolny od ‘skazy czy zmarszczki’. 
 – Skazę można rozumieć jako symptom brzydoty,
 – Zmarszczkę jako symptom starzenia się, starości.
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 Metaforycznie jedno i drugie wyrażenie wskazuje na braki moralne, na grzech: można tu dodać, że w
 sensie Pawłowym ‘stary człowiek’ oznacza człowieka grzechu (Rz 6,6).
 Chrystus więc swoją miłością odkupieńczą i oblubieńczą sprawia, że Kościół nie tylko staje się bez
 grzechu, ale także pozostaje ‘wiecznie młody’ (MiN 355).

Na koniec swych uwag w nawiązaniu do wyliczonych przez Pawła przymiotów, jakimi winna być
 przyozdobiona Oblubienica Chrystusa, dodaje jeszcze Ojciec święty Jan Paweł II jeszcze następujące
 spostrzeżenie:

„... Autor Listu bez trudności określa ów ‘chwalebny’ stan Kościoła jako ciała Oblubienicy, wolnego od
 cech brzydoty czy starzenia się ..., po prostu jako świętość i wolność od grzechu: ‘... aby był święty i
 nieskalany’.
 Jest przeto jasne, o jaką piękność Oblubienicy chodzi, w jakim znaczeniu Kościół jest Ciałem
 Chrystusa, i w jakim znaczeniu owo ciało-Oblubienica przyjmuje dar Oblubieńca, który „umiłował
 Kościół i wydał za niego samego siebie”.
 Nie mniej znamienne jest, że całą tę rzeczywistość, z istoty swej duchową i nadprzyrodzoną, św.
 Paweł wyjaśnia na podobieństwo ciała oraz tej miłości, poprzez którą małżonkowie, mąż i żona, stają
 się ‘jednym ciałem’ (MiN 355n).

c. Chrystus żywiący Kościół swoim Ciałem i Krwią (Ef 5,29)

Po przypomnieniu miłości Chrystusa do Kościoła, która w wydaniu siebie na krzyż przyniosła
 Kościołowi Oblubieńczy dar chrztu ku życiu odtąd w świętości i nieskalaności, odpowiedniej dla jego
 wiecznej młodości w Chrystusie, przechodzi Paweł w następnych dwóch zdaniach (Ef 5,28n) ponownie do
 wątku rzeczywistości małżeńskiej (‘poziom’). Niemniej jednocześnie ukazuje ciągle krzyżującą się z tą
 rzeczywistością ‘pioziomu’ – rzeczywistość ‘pionu’, tj. miłości, jaką Bóg obejmuje człowieka, uosobionego
 w Kościele-Oblubienicy.

I tak, Apostoł Narodów podejmuje temat podstawowych obowiązków męża w stosunku do żony:
 „Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało.
 Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje” (Ef 5,28).

Dla wzmocnienia tego samo przez się zrozumiałego stwierdzenia dodaje:
 „Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i
 Chrystus – Kościół” (Ef 5,29).
 – Słowa te zdają się przy powierzchownej lekturze zatrzymywać na zrozumiałej trosce o życie i zdrowie
 własnego ciała. Paweł pisze, że jak mąż dba o własne ciało, tak powinien być zatroskany – w imię
 miłości i jako zobowiązanie miłości – o zdrowie ciała swojej małżonki.
 Okazuje się jednak, że myślenie Pawła nie jest płytkie, bo niebawem przechodzi do motywacji znacznie
 głębszej – powiedzieć by należało: sakramentalnej, jak niebawem zobaczymy.

W nawiązaniu do słów Pawłowych o ‘zatroskaniu ciałem’ zauważa Jan Paweł II, że wymienione
 cechy, jakimi winien się odznaczać mąż w stosunku do swojej żony:
 „Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała,



 lecz każdy je żywi i pielęgnuje” (Ef 5,29a),
 wskazują nie tyle na oczekiwaną z jego stronę czułość małżeńską, lecz na troskę typu rodzicielskiego:

„Kiedy mowa o tym, że człowiek ‘żywi i pielęgnuje’ własne ciało – a przeto mąż ‘żywi i pielęgnuje’ ciało
 żony, tak jak własne – wyrażenia te zdają się wskazywać bardziej na troskę rodzicielską, na stosunek
 opiekuńczy, niż na czułość małżeńską” (MiN 358).

Dalsze słowa Apostoła Narodów świadczą jednak, że przechodzi on ponownie wyraziście w język
 analogii. Paweł ani na chwilę nie traci z widnokręgu rzeczywistości ‘pionu’, czyli odniesień Chrystusa jako
 Głowy – do Kościoła, swej Oblubienicy. Świadczy to o zdecydowanie sakramentalnej wizji całokształtu
 życia małżeńskiego w duchu ‘nowości Ewangelii’.

W tak pojmowanym i przeżywanym małżeństwie nie ma żadnego szczegółu, który by mógł nie być
 objęty rzeczywistością jednocześnie ‘poziomu’ i ‘pionu’. Tak dopiero tłumaczą się dalsze słowa św.
 Pawła:
 „... każdy je [ciało swoje] żywi i pielęgnuje,
 jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała” (Ef 5,29n).
 Punktem odniesienia jest – jak widać, wciąż styl miłowania samego Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Tym razem jednak słowa ponownego odwołania się do wzorcowych odniesień Chrystusa do swojego
 Ciała: Kościoła-Oblubienicy, są bardzo niedwuznacznym nawiązaniem do tajemnicy Eucharystii.
 Chrystus bowiem poprzez Eucharystię, a nie inaczej, ‘żywi i pielęgnuje’ swoją Oblubienicę – Kościół.
 – Analogiczny styl odniesień do swojej małżonki powinien cechować wszystkie działania męża. Myśl
 Pawłową podejmuje Jan Paweł II, podając następujący komentarz do omawianych słów Apostoła
 Narodów (Ef 5,28nn):

„... Autor w tym miejscu znowu wyraźnie zwraca się od stosunku, jaki łączy małżonków, do tego, jaki
 łączy Chrystusa z Kościołem.
 Wyrażenia, które mówią o pielęgnowaniu ciała, a przede wszystkim o jego żywieniu, karmieniu,
 nasuwają wielu biblistom myśl o Eucharystii, którą Chrystus w swej miłości oblubieńczej ‘żywi’ Kościół.
 – Jeśli wyrażenia te w mniejszym stopniu wskazują na specyfikę miłości małżeńskiej, zwłaszcza tej,
 poprzez którą małżonkowie stają się ‘jednym ciałem’, to równocześnie pomagają one zrozumieć w
 sposób przynajmniej ogólny w tym kontekście godność ciała oraz moralny imperatyw troski o jego
 dobro, o dobro na miarę tej godności.
 – Porównanie z Kościołem jako Ciałem Chrystusa, Ciałem Jego odkupieńczej i oblubieńczej zarazem
 miłości, musi pozostawić w świadomości adresatów Listu do Efezjan ... głęboki ślad poczucia ‘Sacrum’
 [tego co Święte] ciała ludzkiego w ogóle, a w szczególności małżeństwa jako ‘miejsca’, w którym
 poczucie ‘sacrum’ ciała głęboko warunkuje całe odniesienie wzajemne osób, a zwłaszcza odniesienie
 mężczyzny do kobiety jako żony i matki wspólnych dzieci” (MiN 358).

Widzimy, że Apostoł Narodów ukazuje tym wszystkim, którzy stali się uczniami Chrystusa,
 nieustępliwie konsekwentną wizję małżeństwa. Zobowiązania moralne i teologiczne osób zawierających
 małżeństwo „w Panu” (1 Kor 7,39), są bardzo wysokie.
 – Małżeństwo istotnie nie może nie być sakramentem Kościoła Chrystusowego, wymagającym od jego
 uczestników: męża i żony – żywotnej wiary i głęboko rozwiniętego życia wewnętrznego.
 Dla męża – oczywiście na równi z jego żoną – wzorcem układania odniesień do swojej małżonki
 pozostaje wciąż styl miłowania, jaki obserwujemy w odniesieniach Chrystusa do swego Kościoła-
Oblubienicy. Chodzi oczywiście o Kościół w tym znaczeniu, że w nim mieści się każdy poszczególny
 człowiek: mężczyzna i kobieta, zgodnie z dopowiedzeniem Pawłowem z Listu do Efezjan: „bo jesteśmy
 członkami Jego Ciała” (Ef 5,30).

Jeśli Małżeństwo ma być przeżywane sakramentalnie, nie ma w nim miejsca na egoizm i
 rozkazywanie. Mąż-Głowa otrzymuje jako Boże przykazanie polecenie „żywienia” małżonki – na kształt
 Chrystusa-Głowy, który Ciało swoje Mistyczne: Kościół-Oblubienicę, żywi sobą: swoim ciałem i swoją
 krwią.



Miłość prawdziwa jest ciągłym wydawaniem siebie samego na ofiarę. Właściwy jej dynamizm jest
 wciąż od-środkowy: ode-mnie-‘do’ tego drugiego (zob. wyż. grafikę:  Miłość prawdziwa [dynamizm od-środkowy] a
 anty-miłość [dynamizm do-środkowy]). Nie do pogodzenia z miłością sakramentalną w małżeństwie byłoby
 przechodzenie na styl ‘rozkazywania’ temu drugiemu. Miarodajne jest zawsze to jedno:
 „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół
 i wydał za niego samego siebie...” (Ef 5,25).

6. Dwoje-jedno-ciało:
Chrystus-Kościół   –   a mąż-żona

a. „Tajemnica Wielka w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła”
(Ef 5,32)

Stajemy przed słowami, w jakich św. Paweł kończy zarys przedstawionej z natchnienia Ducha
 Świętego, przełomowej wizji małżeństwa w jej ‘nowości Ewangelicznej’: małżeństwa jako sakramentu,
 chociaż tego określenia nie zna. Widzimy przede wszystkim, że małżeństwo jest sakramentem przede
 wszystkim dlatego, że tym Pierwszym, który tu jest Oblubieńcem-Małżonkiem, jest Syn Boży, Jezus
 Chrystus: On – Oblubieniec Kościoła-Oblubienicy. Dopiero wtórnie staje się ludzkie małżeństwo ‘dwoje-
jednym-ciałem’ – jako ludzkie odzwierciedlenie tej miłości, którą Bóg – w Chrystusie, obejmuje
 odkupieńczo i oblubieńczo człowieka: mężczyznę i kobietę. Stwierdzenie to jest niezwykle nośne.
 Małżeństwo zawierane w Kościele winno być z Bożego ustanowienia ‘uwidzialnieniem’ w warunkach
 doczesności – tej miłości, jaką Bóg żywi względem Ludu swego Wybrania: Kościoła – a w nim każdego
 odkupionego.

Chwilą nieodwracalnego poślubienia Kościoła przez Chrystusa-Głowę
 staje się darowanie swego życia na krzyżu. Tutaj Syn Boży dopełnia dzieła
 Odkupienia swego Ciała-Kościoła. Jednocześnie zaś na Krzyżu poślubia
 swój Kościół, stając się w swym darowaniu mu siebie Mistycznym ‘dwoje-
jedno-ciało”.

Z woli i ustanowienia Bożego, oblubieńcze zjednoczenie Chrystusa z
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Objaśnienie

 Kościołem-Oblubienicą staje się przez analogię wzorcze dla tego
 zjednoczenia, jakim w małżeństwie stają się mąż i żona. Z kolei zaś
 zjednoczenie małżonków staje się realnym symbolem-znakiem dla tych
 dwojga oraz Kościoła – tej miłości, jaką Bóg obejmuje człowieka (zob. FC 80).
 Znak ten staje się odtąd mocą swego zaistnienia stałym nośnikiem łask,
 jakie Chrystus związał z małżeństwem wyniesionym przez Niego do wyżyn
 dokonanego odkupienia.

Oto słowa Pawłowe, przedstawiające zwieńczenie jego przemodleń z więzienia na temat
 małżeństwa, a jednocześnie Kościoła w zaofiarowanym mu przez Chrystusa zjednoczeniu z sobą:

d. „... nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała,
lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół (w.29),
bo jesteśmy członkami Jego Ciała (w.30).

e. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem (w.31).
f. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (w.32; Ef 5.29-32).

(całość tego tekstu zob. wyż.:  ‘Tajemnica Wielka’ Kościoła i Małżeństwa).

Znamienne, że św. Paweł uznał pod tchnieniem Ducha Świętego za konieczne odwołać się dla
 podsumowania przedstawionego pouczenia o małżeństwie i o Kościele – do biblijnego opisu stworzenia
 pierwszego małżeństwa.
 Do tych samych słów odwołał się w swej dyskusji z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie na temat
 małżeństwa również Jezus Chrystus (omówienie zob. wyż.: Cudzołóstwo i rozwód w wypowiedziach Jezusa). Słowa te
 wyrażają wciąż aktualne, fundamentalne stwierdzenia w Bożej wizji stworzenia i małżeństwa.

Jednakże tym bardziej znamienne jest to, co w swych rozważaniach nad omawianym przez nas
 fragmentem Ef 5,21-33 zauważa Jan Paweł II, i na co my także zwróciliśmy już wyżej uwagę. Mianowicie
 Apostoł Narodów przytacza tekst z księgi Rodzaju nie tyle ze względu nawet na samych małżonków, ile
 w pierwszym rzędzie ze względu na tajemnicę odniesień Chrystusa do Kościoła. Określa ją jako „Wielką
 tajemnicę w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”. Oto słowa Papieskie:

„Z bezpośredniego kontekstu można wnosić, że cytat z księgi Rodzaju [Rdz 2,24] jest w tym miejscu
 potrzebny nie tyle ze względu na przypomnienie tej jedności małżonków, która została określona ‘od
 początku’ w dziele stworzenia, ile ze względu na ukazanie tajemnicy Chrystusa i Kościoła, ukazanie
 jedności Chrystusa z Kościołem, z którego autor Listu wyprowadza prawdę o jedności małżonków.
 Jest to ogromnie ważny punkt całego tekstu, niejako jego zwornik. ...
 – Przytaczając słowa z księgi Rodzaju [Rdz 2,24], autor wskazuje na to, że podstaw owej analogii należy
 szukać na linii łączącej w zbawczym planie Boga małżeństwo jako najpierwotniejsze objawienie (i
 ‘uwidocznienie’) tego planu w świecie stworzonym z tym objawieniem i ‘uwidocznieniem’ ostatecznym,
 w którym ‘Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie’, nadając swej odkupieńczej
 miłości charakter i sens oblubieńczy” (MiN 359).

Bezpośrednio po przytoczeniu słów z Genesis: „... i będą dwoje jednym ciałem [Rdz 2,24]” (Ef 5,31)
 kieruje Apostoł Narodów wzrok adresatów Listu ponownie na to, co się rozgrywa w ‘pionie’: na miłość
 Boga do Człowieka, przybliżoną i uwidzialnioną w miłości Chrystusa do Kościoła, który sobie Chrystus
 wybrał i przyozdobił na swą Oblubienicę:
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„... Tajemnica to wielka,
[to mystérion toúto méga estín]

a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”
[egó de légo eis Christón kai eis ten ekklesían]

(Ef 5,32)

Św. Paweł określa przedstawianą tu rzeczywistość jako „Wielką tajemnicę” [gr.: to mystérion toúto méga
 estín] (Ef 5,32). Jest to jedyne w swoim rodzaju takie wyrażenie. Dosłownie można by ten zwrot
 przetłumaczyć:
 ‘Tajemnica ta – jest ona wielka. A ja stwierdzam: dotyczy ona Chrystusa oraz Kościoła”.
 Określenie ‘tajemnica-mystérion’ oznacza rzeczywistość duchową zakrytą pod osłoną jakiejś zewnętrznej
 postaci, bądź jakiejś przypowieści, która zatem jest zapieczętowana lub ukryta, aż nadejdzie jej
 wyjaśnienie.

b. Boży zamysł: wyniesienia człowieka do łaski

Nie ulega wątpliwości, że Paweł nawiązuje do przedwiecznego zamysłu Boga w stosunku do rodziny
 człowieczej. Zamysł ten poprzedzał stworzenia świata. Jego wprowadzanie w czyn zaczął Bóg wraz ze
 stworzeniem człowieka.
 Do pełnego ujawnienia go doprowadził Bóg ten zamysł w swym Umiłowanym Synu w chwili Jego
 Wcielenia. Zgodnie z tym zamysłem, człowiek został w samym akcie stworzenia powołany do bytu zaraz
 też w stanie łaski uświęcającej, czyli jako zjednoczony z Bogiem: w tajemnicy dwoje-jednym-ciałem.

Swoistym ‘przeniesieniem’ w świat widzialny tego Bożo-ludzkiego zjednoczenia, które z istoty swej
 jest niewidzialne – stało się z Bożego ustanowienia małżeńskie „dwoje-jednym-ciałem’. Komunia
 małżeńska stała się uprzywilejowanym ‘miejscem’, w którym ujawniała się tajemnica samego w ogóle
 pra-sakramentu stworzenia: dróg Bożych krzyżujących się z drogami ludzkimi.
 „Od początku” też towarzyszyło małżeństwu Boże błogosławieństwo płodności (Rdz 1,28). Pojawianie się
 nowych ludzkich osób winno stać się z Bożego ustanowienia owocem całkowitego darowania sobie
 swoich osób w małżeńskim „dwoje-jednym-ciałem”.

Świadectwem biblijnym, że ci dwoje pierwsi ludzie-małżonkowie zostali wyniesieni w samym akcie
 stworzenia do stanu łaski uświęcającej [do: Jedno-z-Bogiem] – i to ze względu na Chrystusa, chociaż On
 stanie się Bogiem-Człowiekiem dopiero „... gdy nadejdzie pełnia czasu” (por. Ga 4,4), są m.in. początkowe
 słowa Listu do Efezjan:

„... W Nim bowiem [w Chrystusie, Panu naszym] wybrał nas przed założeniem świata,
 abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem.
 Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
 według postanowienia swej Woli [= Boży zamysł],
 ku chwale majestatu swej Łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym [w Jezusie Chrystusie].



 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków,
 według bogactwa Jego Łaski ...” (Ef 1,4-7).

Na swój sposób świadczy o wewnętrznym ładzie serca i pokojowym przeżywaniu ‘oblubieńczego
 sensu ciała’ zdumiewające stwierdzenie autora biblijnego księgi Rodzaju:

„Oboje, mianowicie człowiek i jego małżonka, byli nadzy.
 A jednak nie potrzebowali wstydzić się przed sobą nawzajem” (Rdz 2,25).

Przeżywane przez nich małżeństwo, łącznie ze stawaniem się „dwoje-jednym-ciałem” (Rdz 2,24), czyli
 rzeczywistości dokonującej się w ‘poziomie’ ich przymierza małżeńskiego, było zarówna dla nich obojga,
 jak i całego stworzonego świata przeniesieniem-w-widzialność świata tajemnicy niewidzialności tego, co
 się rozgrywało w ‘pionie’:
 Boga który w małżeństwie, wyłonionym jako szczególny wyraz sakramentu stworzenia, jednoczył się z
 nimi, zapraszając ich do stałego przeżywania innego, tym bardziej realnego ‘dwoje-jednym-ciałem’:
 najściślejszego przymierza siebie, Boga miłości – z nimi: mężczyzną i kobietą.

Do tej Bożo-ludzkiej rzeczywistości, która stała się udziałem również pierwszego człowieka – i to „od
 początku” mocą przyszłego odkupienia w Chrystusie, nawiązują dalsze słowa św. Pawła początku Jego
 Listu do Efezjan:

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
 który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
 na wyżynach niebieskich [= świat niewidzialny Bożego otoczenia; miejsce przygotowane również dla zbawionych] –
 w Chrystusie” (Ef 1,3).

Św. Paweł stwierdza konsekwentnie, że „wszelkie błogosławieństwo duchowe” (Ef 1,3) staje się
 udziałem ludzi jako owoc ich „wyboru” na „przybranych synów”, jakiego Bóg „z miłości” (Ef 1,4) dokonał już
 „przed założeniem świata”.
 Bóg Ojciec spoglądał na człowieka od zawsze w Chrystusie, swoim Jednorodzonym Synu. W Nim
 zaofiarował upadłemu człowiekowi „odkupienie przez Jego Krew – odpuszczenie występków, według
 bogactwa Jego łaski” (Ef 1,7).

W ten sposób Ojciec Niebieski ‘widzi’ człowieka wciąż jako swego umiłowanego Syna, stanowiącego
 „dwoje-jednym-ciałem” z rodziną człowieczą. Dzięki dokonanemu odkupieniu rodzina człowiecza stanie
 się Kościołem, Mistycznym Ciałem i Oblubienicą Chrystusa.
 To właśnie jest ową „Wielką Tajemnicą” – oczywiście „odnośnie do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5,32).

O tej właśnie ‘tajemnicy’ ma nieustannie świadczyć – i przenosić jej ‘nie-widzialność-w-widzialność’
 świata to, co przez małżeńską komunię życia i miłości przeżywają mąż i żon w swoim małżeństwie. Wraz
 z dokonanym odkupieniem zostaje małżeństwo wyniesione do poziomu sakramentalnej ‘nowości
 Ewangelii’. Ponieważ zaś w tajemnicy „dwoje-jednym-ciałem” Chrystusa z Kościołem jako Jego
 Mistyczną Oblubienicą – nie od Kościoła-Oblubienicy wychodzi inicjatywa zjednoczenia, lecz przeciwnie:
 Kościół doznaje miłości odkupieńczej i oblubieńczej od swojej Głowy-Chrystusa, nic dziwnego, że i
 otrzymywanym przez Kościół darem nie jest sam tylko fakt odkupienia, lecz przede wszystkim jest nim
 Osoba Jego Oblubieńca – Jezusa Chrystusa:

„Przez Chrystusa zostaje objawiona tajemnica Bożej Miłości [od momentu Wcielenia].
 Przez Niego również i w Nim, zostaje ona dopełniona:
 ‘W Nim mamy Odkupienie przez Jego Krew – odpuszczenie występków’ [Ef 1,7].
 A jednocześnie ludzie, którzy przyjmują przez wiarę ofiarowany im w Chrystusie dar, stają się w
 rzeczywistości uczestnikami odwiecznej tajemnicy, chociaż ta działa w nich pod osłoną wiary.
 – To właśnie nadprzyrodzone obdarowanie owocami dokonanego przez Chrystusa Odkupienia
 nabiera wedle Ef 5,21-33 charakteru oblubieńczego oddania samego Chrystusa Kościołowi na
 podobieństwo tego oblubieńczego stosunku, jaki zachodzi pomiędzy mężem a żoną.
 – A więc nie same tylko owoce odkupienia są darem.



 Darem jest przede wszystkim sam Chrystus:
 On sam daje siebie Kościołowi jako swej Oblubienicy” (MiN 365n).

c. Analogia miłości odkupieńczej a oblubieńczej

Gdy weźmiemy pod uwagę Prawdę objawienia jednocześnie Starego i Nowego Testamentu musimy
 stwierdzić, że Apostoł Narodów przedstawia Chrystusa jako Oblubieńca Kościoła swej Mistycznej
 Oblubienicy [‘pion’] w Jego nieustannym krzyżowaniu się z jednością, jaka zachodzi u małżonków: męża i
 żony [‘poziom’].
 Paweł przedstawia tę jedność jako rzeczywistość co prawda nową, a jednocześnie organicznie
 wyrastającą z dokładnie takiego samego obrazu odniesień między Bogiem a człowiekiem, jaki znamy z
 objawienia już też Starego Testamentu.

W poprzednich rozważaniach przytaczaliśmy obszerny przekrój historyczny dziejów Izraela jako Ludu
 Bożego Starego Testamentu [swoistego odpowiednika nowotestamentalnego ‘Kościoła-Oblubienicy’]. Widzieliśmy
 wciąż pogłębiający się ten sam wątek objawienia, według którego „Małżonkiem” Izraela jest sam Bóg,
 tzn. Jahwéh (zob. np. Iz 54,5), podczas gdy Jego „Oblubienicą-Żoną”  jest Izrael, określany chętnie jako
 „Córa Syjonu, Córa Jeruzalem” (zob. wyż. Część VI: r. 5 (małżeństwo jako pra-Sakrament stworzenia), r. 6 (Boża więź z
 Ludem Wybrania w Pentateuchu Mojżesza), r. 7 (Boża Oblubieńczość wg Ksiąg Prorockich).

O tym, jak bardzo analogię między ‘dwoje-jednym-ciałem’ Jahwéh z Izraelem – a zjednoczeniem
 małżeńskim: mąż-żona, ‘przeżywa’ sam Bóg, świadczy zwłaszcza u Proroków [tak ‘wcześniejszych’ jak
 późniejszych] często występująca Boża skarga na brak wzajemności ze strony ‘Izraela-Oblubienicy’. Co
 więcej, Izrael nieustannie „zdradza” swoje ‘dwoje-jednym-ciałem ze swym Małżonkiem-Jahwéh, gdyż
 chronicznie rozgląda się za „cudzymi bogami”. Tym samym dopuszcza się „cudzołóstwa” z obcymi
 bogami – na oczach Jahwéh: grzechu przeciw pierwszemu Przykazaniu.

Określenia te wprost nawiązują do rzeczywistości ‘ciała’. Ono czyni widzialnym to, co się dzieje na
 płaszczyźnie ‘serca’: sumienia. Cudzołóstwo to występek przeciw nieodwołalnie wyrażonemu i
 uroczyście ślubowanemu „dwoje-jednym-ciałem”.
 – Nic dziwnego, że wszelkie grzechy apostazji i niewierności w konsekwentnym wcielaniu w życie
 uroczyście przyjętego przymierza pod Synajem (Dziesięciorga Bożych Przykazań) staje się zadawaniem
 głębokiej rany ślubowanemu dwoje-jednym-ciałem Izraela w jego odniesieniach do Jahwéh, czyli aktem
 „cudzołóstwa” popełnianego z innymi bogami (por. MiN 366nn).

Początkowe słowa Listu św. Pawła do Efezjan pozwalają na uchwycenie charakterystycznej,
 subtelnej różnicy pomiędzy wyrazami Bożej Miłości do rodziny ludzkiej w Starym – a Nowym
 Testamencie. Chodzi o tajemnicę „dwoje-jednym-ciałem”  Boga z Izraelem przed Chrystusem – a w
 rzeczywistości nowotestamentalnej.

Punktem wyjścia staje się wciąż uwydatniany zamysł Boga Ojca w stosunku do rodziny człowieczej.
 Wypada przytoczyć odnośne słowa jeszcze raz:

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,



 który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym ... w Chrystusie.
W Nim wybrał nas przed założeniem świata,
 abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem ...” (Ef 1,3n).

Słowa te ukazują miłość ze strony Boga przede wszystkim jako miłość Boga Ojca. Zmierza ona ku
 wybraniu do świętości i przybraniu rodziny człowieczej za synów – w Synu Bożym Jezusie Chrystusie (Ef
 1,5).
 – Konsekwentnie więc, w pierwotnym etapie Bożych dziejów z rodziną człowieczą zjednoczenie Boga z
 człowiekiem byłoby nie tyle ‘małżeńskie’, ile raczej ‘ojcowskie’. Owa Ojcowska Miłość Boga w stosunku
 do Izraela jest często podkreślona u proroków (zob. zwł. Oz 11,1-4; Iz 63,8n.15; 64,7; Ml 1,6; zob. do tego: MiN 369).

Swoistym punktem zwrotnym w rozumieniu tego aspektu Prawdy objawienia staje się ten etap
 dziejów Izraela, gdy Duch Święty uświadamia Ludowi Bożemu, iż Jahweh uznawany i czczony dotąd
 jako Stworzyciel – staje się zarazem Odkupicielem. Co prawda rodzina człowiecza otrzymywała od
 samego początku swego zaistnienia, w szczególności zaś począwszy od upadku pra-rodziców w raju, aż
 nadto wyraziście się rysujące Boże sygnały, że Bóg-Stworzyciel jest jednocześnie Bogiem-Odkupicielem.
 I że w samym odkupieniu Ludu swego staje się On Jego Oblubieńcem.
 – Zapewne jednak niewielu Mężów Bożych odważyłoby się wyprowadzić taki wniosek na podstawia
 samego przeżywania ciągłego ‘chodzenia-Boga-ze-swym-Ludem’.

Jahwéh przygotowywał sobie jednak systematycznie swych wysłańców: proroków, przez których
 Boże Objawienie ‘przychodziło’ do Ludu Bożego i narastało stopniowo w sensie konstytutywnym.
 Szczególnym wglądem w tajemnicę Bożej oblubieńczości-w-miłości do człowieka obdarzony został
 Deutero- oraz Trito-Izajasz. Odnośne teksty prorockie dostatecznie wyżej już omówiono (zob. dokładniej: 
 Zwierzenia Miłości Jahwéh u Deutero- i Trito-Izajasza).

Wymowne są zwłaszcza Boże zwierzenie o swej miłości w fragmencie z Iz 54. Podkreślają one
 jednoznacznie przymiot Boga jako Stworzyciela. Równocześnie jednak podkreślają niemniej realnie Jego
 przymiot jako Odkupiciela, który przez fakt odkupienie Izraela – jednocześnie go poślubił:

„... Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości.
 I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa
[poczucie grzechu: Bóg za stałe zdrady-cudzołóstwo z innymi bogami porzucił Izraela].
 Bo Małżonkiem ci jest twój Stworzyciel, któremu na Imię: Jahwéh Zastępów:
 Odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi.
 Zaiste, jak niewiastę porzuconą .... wezwał cię Jahwéh ...” (Iz 54,4nn).

Zauważamy, że już Stary Testament w miarę przyspieszającego się zbliżania „pełni czasu”
 przedstawia Bożą Miłość w jej przymiocie oblubieńczości.
 – Mimo to przymiot ten został w pełni podjęty dopiero wraz z przyjściem Syna Bożego na świat.
 Analizowaliśmy poprzednio szereg wypowiedzi z Ewangelii na ten temat. Szczególnie jednoznaczne są
 tu wypowiedzi tak Jana Chrzciciela, jak i samego Jezusa, który siebie wprost określa jako Oblubieńca
 (zob. dokładniej:  Jezus objawiający siebie domyślnie jako Oblubieńca – oraz następne paragrafy).

Natomiast św. Paweł przedstawia teologiczną syntezę tychże wypowiedzi. Ze starotestamentalnego
 Jahwéh jako Stworzyciela i Odkupiciela jednocześnie – przymiot oblubieńczości przechodzi odtąd i jest
 orzekany o Synu Bożym, Jezusie Chrystusie. Rozumiemy tę sytuację: Bóg nie uznał za konieczne
 objawić wyraźnie wcześniej tajemnicy swojego wewnętrznego życia jako Boga, który jest Trójcą Osób w
 jednej jedynej Bożej Naturze. W Jezusie Chrystusie Bóg zaczął mówić do człowieka, sam osobiście
 będąc i Bogiem – i Człowiekiem.

Dopiero teraz staje się niejako samoistnie zrozumiałe, że Jemu to Ojciec Niebieski wyprawia ucztę
 mistycznych zaślubin (zob. Mt 22,1-14). On też, Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Ojca Przedwiecznego,
 ale jednocześnie rzeczywisty Syn Maryi, swej Niepokalanej Matki, jest owym Barankiem – zabitym, a
 przecież żywym. On to poślubia swą Oblubienicę, tj. odkupionych, zgromadzonych w swoim Kościele.
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Słowo-Boże-Pisane używa raz po raz języka analogii. A przecież język ten jest nietrudno zrozumiały
 dla tych, którzy na Słowo Boże się otwierają:

„Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę [Bogu Ojcu],
 bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka [Kościół już zbawiony] się przystroiła ... 
 Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka ...” (Ap 19,7.9).

W słowach tych brzmi radośnie nuta uczty ślubnej. Jej cena jest jednak duża: wartości nieskończonej.
 – Nie można nie zauważyć, jak mocno wciąż podkreślane jest dzieło odkupienia, jakiego dokonał Jezus
 Chrystusa przez swą mękę krzyżową i swoją Krew. Krzyż Syna Człowieczego staje się nieodwracalnie
 głośno mówiącym świadectwem zarówno w słowach i czynach samego Jezusa, jak i w Pismach
 Apostolskich – Jego „wydania” siebie jako miłości-daru za Kościół, tj. każdego z osobna człowieka. W
 tym wydaniu siebie na śmierć wyraża się miłość oblubieńcza Chrystusa do swego Kościoła. Chrystus
 poślubia go za cenę swej „Krwi i Wody”, które wytrysnęły z Jego na krzyżu przebitego boku (zob. J 19,34).

Wprowadzenie w czyn tego aspektu miłości – jako daru oblubieńczości, jest podkreślone w całym
 Nowym Testamencie bardzo wyraziście:
 „W Nim [w Chrystusie] mamy Odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków ...” (Ef 1,7).
 Jednocześnie zaś Chrystus jednoczy się w tym swoim „wydaniu-swego-życia” ze swym Kościołem tak
 ścisłą, nierozerwalnie wierną więzią, że staje się ona na Boży sposób zrozumianą analogią tego
 zjednoczenia, jakie przeżywają jedyne mąż z żoną, gdy jednoczą się w swym małżeństwie.

Zgodnie z wątkiem rozważaniowym Jana Pawła II, pojawia się w tej chwili pytanie dotyczące samej w
 sobie użytej przez Pawła analogii ‘małżeństwa’. Jest zrozumiałe, że analogia ta ‘działa’ w obydwu
 kierunkach.
 – Dzięki małżeńskiemu ‘dwoje-jednym-ciałem’ [‘poziom’] łatwiej zrozumieć ukazaną przez Pawła tajemnicę
 [‘pion’]. Chrystus jest oczywiście Bogiem-Człowiekiem w swej Bożej Osobie.

Tym samym przyjmujemy z góry fakt, iż zachodząca w Jego przypadku tajemnica – z góry przerasta
 wszelkie ludzkie rozumienie odkupieńczo-oblubieńczej miłości, jaką On wyraził w całkowitości i
 nieodwracalności darowaniu siebie na krzyżu, w którym na swój Boży sposób poślubił Kościół, swą
 Oblubienicę i z nim się zjednoczył w „dwoje-jednym-ciałem” (zob. MiN 371n).

Św. Paweł używa w rozważanym fragmencie Listu do Efezjan do wyrażenia Bożej Miłości w stosunku
 do Kościoła języka analogii miłości ‘oblubieńczej’.
 Dzieje się to w przeciwieństwie do analogii miłości ‘miłosierno-litościwej’, która objawia się w
 przebaczaniu i litowaniu się Boga nad nędzą fizyczną i moralną człowieka,
 a z kolei w przeciwieństwie do samej w sobie miłości jedynie ‘ojcowskiej’.

Ta analogia: oblubieńczości, z istoty swej zdolna jest wyrazić treści znacznie głębsze (zob. MiN 372n).
 Boża Miłość Oblubieńcza uwydatnia przede wszystkim fakt, że Bóg darowuje siebie człowiekowi
 wybranemu w Chrystusie w sposób nieodwracalny i radykalnie.
 – Rzecz jasna, człowiek pozostaje tylko stworzeniem. Stąd też z natury swej nie jest on w stanie przyjąć
 ‘całkowitości’ Bożej Natury tego Boga, który ofiarowuje mu siebie w swej więzi miłości.
 – Toteż Jan Paweł II precyzuje:

„... Natomiast ów dar Boga z siebie samego dla człowieka, o jakim mówi analogia miłości oblubieńczej,
 może mieć tylko miarę ‘uczestnictwa Bożej natury’ [2 P 1,4]... –
 Niemniej, wedle tej miary, ów dar uczyniony człowiekowi ze strony Boga w Chrystusie jest darem
 ‘całkowitym’, czyli ‘radykalnym’, jak na to wskazuje właśnie analogia miłości oblubieńczej: jest
 poniekąd ‘wszystkim’, co Bóg ‘mógł’ dać z siebie człowiekowi, biorąc pod uwagę skończone
 możliwości człowieka – stworzenia.
 – W ten sposób analogia miłości oblubieńczej wskazuje na ‘radykalny’ charakter łaski: całego



 porządku łaski stworzonej” (MiN 373).

Za Janem Pawłem II trzeba by dopowiedzieć, że dzięki użytej przez Apostoła analogii miłości
 ‘oblubieńczej’ – z kolei małżonkowie zaczynają rozumieć, co to w ogóle znaczy: miłować. Miłość ujawnia
 swą naturę jako rzeczywistość ‘śmiertelnie poważną’.

Dopiero od Boga w Jego oblubieńczej miłości – czy to w stosunku do Izraela w Starym Testamencie,
 czy względem Kościoła w Nowym Testamencie, uczymy się rozumieć, czym jest małżeństwo i jak należy
 pojmować obopólny dar swojej osoby – dla osoby współmałżonka. Dopiero też głębsze rozumienie
 miłości Chrystusa jako Oblubieńca-z-Krzyża rzuca właściwe światło na wyżej już rozważane słowo-
Przykazanie dla każdego Męża, i oczywiście na odwrót – dla każdej Żony w stosunku do swego męża:
 „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie ...” (Ef 5,25).

RE-lektura: część VI, rozdz. 9e.
 Stadniki, 14.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 5.I.2016.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 8.VII.2017.

              

b. Kościół otrzymujący życie w swym poddaniu Chrystusowi-Głowie
c. Chrystus-Głowa-Eucharystia: jedyne życie Kościoła-Oblubienicy

5. Dar Głowy dla Ciała: Chrystus-Kościół – mąż-żona
a. „Każdy żywi swoje ciało ...” (Ef 5,29)
b. Kościół obmyty przez Chrystusa żeby był święty-nieskalany (Ef 5,27)
Tekst. Dar obmycia Kościoła aby był święty
Kościół żyjący sakramentami od początku
c. Chrystus żywiący Kościół swym Ciałem i Krwią (Ef 5,29)

6. Dwoje-jedno-ciało: Chrystus-Kościół – a mąż-żona
a. „Tajemnica Wielka w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” (Ef 5,32)
Tabela-tekst. „Tajemnica to wielka ...”
b. Boży zamysł: wyniesienia człowieka do łaski
c. Analogia miłości odkupieńczej a oblubieńczej

Obrazy-Zdjęcia

R6-139. Kard. Josef Ratzinger okadza trumnę. Pismo święte się zamknęło
R6-140. Trumna z Jego ciałem zostaje zaniesiona do grot watykańskich
R6-141. Karol w objęciach Christine i Gaby
R6-142. Gabina z Karoliną
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d. „Umiłował Kościół”: zbiorowość a jednostka

Myślenie stylem ‘JA-od-dużej-litery’

Wypada nawiązać do przedziwnej sprawy, której trudno nie zauważyć w księgach biblijnych zarówno
 Starego, jak i Nowego Testamentu. Dotyczy ona również wprost omawianej właśnie analogii Pawłowej:
 zjednoczenia Chrystusa z Kościołem całym jako Jego Ciałem Mistycznym – i jednocześnie Oblubienicą.
 – Chodzi o zagadnienie wzajemnego stosunku pomiędzy Chrystusem-Jednostką – a Kościołem-
Oblubienicą: społecznością, a nawet rodziną ludzką całą. W Chrystusie bowiem, a w Nim: w Kościele,
 względnie językiem analogii się posługując: w Ciele Mistycznym Chrystusa będącym jednocześnie
 ‘Oblubienicą’ Chrystusa, musi się jakoś mieścić każdy człowiek bez wyjątku: zarówno ten z okresu przed-
Chrystusowego, jak i po-Chrystusowego. Darem odkupienia bowiem został ogarnięty bez wyjątku każdy
 człowiek.

Zauważamy, że zagadnienie to jest kwestią interpretacji, czyli jakości rozumienia i wyjaśnienia sobie
 wzajemnego stosunku pomiędzy jednostką a zbiorowością ludzi i na odwrót.
 Kwestia ta była przedmiotem badań naukowych na przestrzeni całych dziejów Kościoła, a zapewne już
 też w czasach Starego Testamentu. Wyrazem trudności interpretacyjnych tego zagadnienia, chociażby
 tylko w nawiązaniu do tekstów mesjańskich ksiąg Starego Testamentu, jest pytanie, jakie w
 początkowym okresie rozszerzania się chrześcijaństwa Filipowi na „drodze, która prowadzi z Jerozolimy
 do Gazy” (Dz 8,26) – postawił pielgrzymujący do świątyni w Jeruzalem urzędnik królowej Etiopii Kandaki,
 zarządca jej skarbcem (Dz 8,27). Wspomina o tym św. Łukasz w Dziejach Apostolskich:

„... ‘Podejdź i przyłącz się do tego wozu’ powiedział Duch do Filipa
[działanie Ducha Świętego: wynik m.in. udzielonego Sakramentu Bierzmowania: Dz 8,14-17].
 Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: ‘Czy rozumiesz, co czytasz’? – zapytał.
 A tamten odpowiedział: ‘Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni’?
 I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.
 A czytał ten urywek Pisma ... [chodziło o tekst mesjański: Iz 53,7n] ...” (Dz 8,29-32).
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W przytoczonym fragmencie chodziło o jedną z czterech ‘Pieśni o Słudze Jahwéh’. Izajasz
 wypowiada się o ‘Słudze Jahwéh’ raz jako o jednostce, to znowu jako o całym narodzie, tj. Izraelu, który
 również jest określany mianem ‘Sługa Jahwéh’.
 We wspomnianych ‘Pieśniach o Słudze Jahwéh’ widać cały szereg zdań, w których nie ma wątpliwości,
 że autor biblijny mówi o jednostce.
 W innych przypadkach mówi wyraźnie o zbiorowości: całym Izraelu.
 Ale są też fragmenty, w których brak takiej pewności. Albo też wydaje się, że autor biblijny ma na myśli
 jednocześnie jednostkę i społeczność.

Na przestrzeni wieków, szczególnie zaś wieku 20, podejmowano szereg prób naukowych dla
 wypracowania jakiejś możliwej do przyjęcia teorii, zdolnej wyjaśnić to zagadnienie.
 Z braku lepszego rozwiązania utrzymywała się przez długie lata opinia wypracowana przez
 H.W.Robinsona o tzw. ‘osobowości korporacyjnej’ [N.Wheeler Robinson, The Hebrew Conception of Corporate
 Personality, w: Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, 66 (1936), 49-62; temat ten rozpracował w cennej
 monografii J.de Fraine, SJ (1959); opinię tę przytacza Jan Paweł II w swym opracowaniu do Ef 5,21-33, zob. MiN 372, przyp.1].

Wydaje się, że z pożytkiem można skorzystać z jeszcze innego, szczęśliwszego rozwiązania, jakie
 sugeruje dogmatyk i filozof, ekspert i teolog-uczestnik Soboru Watykańskiego II – ks. prof. Heribert
 Mühlen w swych pracach o Duchu Świętym i o Kościele [ks. prof. Heribert Mühlen, Der Heilige Geist als Person,
 Münster, Aschendorff, 1988 – 5 wyd. (344 str.); tenże., Una Persona Mystica, Paderborn, Schöning, 1967, 2 wyd. (629 str.)].
 – W wyniku przeprowadzonych przez siebie analiz tekstów biblijnych zwrócił prof. Mühlen uwagę na
 jedną z silnie zaznaczających się w świecie semickim, w szczególności zaś w mentalności izraelskiej
 cechę nie zauważanego, bezkolizyjnego przechodzenia od ‘ja’ jednostki – do tego, co określił [w braku
 lepszego określenia] jako ‘JA-od-dużej-litery’ : całej społeczności, która wciela się niejako w owym ‘ja’
 jednostki – i na odwrót.
 Mamy do czynienia z jednym z wyrazów typowej dla Izraelitów mentalności ‘dynamicznej’ [nastawionej na
 aspekt dziania się, ruchu] i ‘konkretnej’ – w przeciwieństwie do mentalności m.in. Europejskiej, która jest
 ‘statyczna’ i ‘abstrakcyjna’ [tworzenie zwięzłych, ścisłych pojęć].

Dla ilustracji tego, czym jest mentalność dynamiczno-konkretna, można by się posłużyć przykładem.
 – Izraelita nie postawi pytania typu: ‘Co to jest’  [np. Bóg; kosmos; człowiek; lampa; itp.: pytanie o ‘definicję’],
 lecz zapyta o dynamiczne przymioty danej rzeczy-osoby: ‘Jakie to jest: czy się to rusza? jak to
 wygląda? jak to funkcjonuje i w którym kierunku to działa?’ [stąd np.: Bogiem prawdziwym jest tylko ten Bóg,
 który zdolny jest zbawić-ocalić. Izraelita nie zapyta: Co to jest lampa, ale: jaka ona jest? itp.].
 – Trzeba przyznać, że taki sposób formułowania pytań-odpowiedzi jest szczególnie odpowiedni np. dla
 dzieci. Trudno im myśleć w kategoriach abstrakcji i tworzyć pojęcia. Natomiast łatwo i chętnie
 przedstawiają daną rzecz czy osobę od strony jej dynamiki.

Jest faktem, że Izraelici łatwo i w sposób nie zauważony przechodzą od indywiduum do społeczności
 i na odwrót. Granice między tymi dwiema rzeczywistościami zdają się u nich często bardzo płynne.
 Zjawisko to irytuje ludzi Zachodu, dla których jednostka jest kimś ostro wyodrębnionym i odgraniczonym
 od społeczności.

Skoro jednak Pismo św. nie jest naszą własnością, nie możemy przycinać je do naszej mentalności,
 lecz my winniśmy nagiąć się do rozumienia tej mentalności, jaką Bóg, jedyny Właściciel swego Słowa-
Bożego-Pisanego, posłużył się do jego skomponowania [zob. Pius XII, enc. Divino Afflante Spiritu, DS 3830].
 – Z tego względu pragniemy przyjrzeć się z bliższa stylowi wyrażania się, określanemu jako mówienie
 przez ‘JA-od-dużej-litery”  [‘JA-duże’].

Zasadnicze cechy pojęcia ‘JA’ od dużej litery [H.Mühlen, Una Mystica Persona, dz.cyt., rozdz.2, § 4.04]

Oto podstawowe cechy związane z formą myślenia ‘JA’ od dużej litery:

Ponadczasowość. Pojęcie ‘JA’ od dużej litery rozciąga się ponad teraźniejszością zarówno w



 daleką przeszłość, jak i przyszłość.
Realizm. Przejawia się w niej charakterystyczny realizm wiążący jednostkę ze społecznością, której
 jest cząstką. Tym różni się ‘JA-duże’ od personifikacji. Grupa jest tu rzeczywistością realną,
 bytową. Staje się ona obecnością w każdej ze swych jednostek.
Płynność przepływu między obydwoma krańcami. Związek istniejący między jednostką a
 społecznością odznacza się ciągłą płynnością. Ułatwia to nie zauważone przechodzenie od
 jednostki do wielości osób – i na odwrót. Ten przede wszystkim szczegół jest dla człowieka
 Zachodu szczególnie dezorientującym rysem omawianej formy myślenia.
Pojęcie ‘JA-duże’ jest nadal aktualne nawet w wypadku, gdy w ramach duchowo-religijnego
 rozwoju społeczności na przedni plan wysunie się jakaś wybitna jednostka. Również wtedy
 społeczność nigdy nie schodzi całkowicie z horyzontu, gdy mowa będzie w sam raz o owej
 indywidualności.

Znaczy to, że w formie myślowej ‘JA-duże’ jednostka i społeczność nieustannie przechodzą w siebie.
 ‘JA-duże’ zajmuje niejako miejsce pośrednie między wypowiedziami dotyczącymi jednostki (1-os-pojed), a
 społecznością (1 os-mnog).
 Zjawisko to zaznacza się często w psalmach. ‘JA-duże’ Psalmów niejednokrotnie nie jest ani czysto
 jednostkowe, ani nie jest wcieleniem grupy, ani nawet nie jest ono ‘JA-dużym’ całej społeczności. Jest
 ono wszystkimi tymi trzema rzeczywistościami naraz – ze stale zmieniającym się wysunięciem jednej z
 nich, przy czym jednak ani przez moment nie zatraca się z widoku całokształt pozostałych krańców owej
 rzeczywistości.

Przykładowo. Gdy społeczność wywodzi się od jakiejś pra-jednostki (‘pra-JA’), myślenie w nawiązaniu
 do niej i wyrażanie się o niej obejmuje zarówno tę wybitną jednostkę, jak i żywotnie w niej ‘zakodowaną’
 społeczność.
 Innymi słowy, odwołanie się do formy myślenia ‘pra-JA’ obejmuje:

  samego owego ‘pra-JA’, tj. jednostkę [np. Patriarchy; Proroka; Adama; Jezusa; itd.],
z której społeczność się ową wywodzi;

  samą w sobie społeczność;
  realną jedność obydwu krańców.

 ‘JA-duże’ a ‘pra-JA’ [H.Mühlen, Una Mystica Persona, dz.cyt., rozdz.2, § 4.06f].

W ST zauważamy zjawisko ‘rozszerzania się’ JA-od-dużej-litery w przeszłość i przyszłość.

Takie znaczenie ma np. zwrot: ‘Zostać przyłączonym do swych ojców’. Chodzi wówczas o swoiste
 ‘rozszerzania się’ owej jednostki w przeszłość (por. Rdz 25,8.17; 35,29; Lb 27,13).

To samo dotyczy przyszłości. W pra-ojcu zawarci są realnie już wszyscy jego przyszli potomkowie.
 – Dotyczy to np. tekstów przedstawiających zawarcie przymierza. Zwracając się do swego Ludu Izraela
 przez ‘ty’, Bóg zawiera przymierze między „tobą i potomkami twymi po tobie” (por. Rdz 9,9; 17,7n).
 – Taka sama mentalność kryje się w obietnicy ‘przedłużenia’ Abrahama w duży naród (por. Rdz 12,1). Stąd
 też Patriarcha Abraham uważany jest od pierwszej chwili swego powołania za jednostkę [‘pra-JA’], która
 kontynuuje życie w narodzie Bożego Wyboru i nadal w nim działa.
 Będzie to miało praktyczne wydźwięki szczególnie w zastosowaniu do starotestamentalnego pojęcia
 solidarności między pra-ojcem i jego potomstwem (Rdz 17,9.19; 26,3n.24; 28,3n.13n; 32,13; 35,12; 46,3; 48,4; itd.).

Sytuację tę umożliwia posiadanie néfesh [hebr.: zwykle dusza – w znaczeniu:
 życie, osoba, moje ‘ja’, osobowość], pojętej nie tyle jako część składowa człowieka,
 ile jako przejaw jednoczącej witalnej mocy, która uzdalnia do rozciągnięcia



Objaśnienie

 osobowości w ramach społeczności – zarówno w kierunku dobra, jak i zła.

To samo zjawisko odnosi się do społeczności domowej: uważano ją za
 ‘rozciągnięcie’ osoby ojca (por. Rdz 7,1.7.13).

Coś podobnego dotyczy czyjegoś posłańca. Sądzono, że jest on nie tylko
 przedstawicielem swego Pana, ale wirtualnie nim samym, jego
 rozciągnięciem względnie rozszerzeniem.

Innymi słowy każdą społeczność – czy to rodzinną, czy domową, czy
 narodową – uważano zawsze za rozciągnięcie-rozszerzenie określonej pra-
osoby. Będąc ‘JA’ jednostkowym, jest zarazem ‘JA-od-dużej-litery’, które z
 biegiem czasu rozszerza i rozprzestrzenia się w ‘MY’ potomstwa.

 ‘JA-duże’ – a społeczność [H.Mühlen, Una Mystica Persona, dz.cyt., rozdz.2, § 4.06f].

Jednostka i społeczność tworzą jedną wielką rzeczywistość. Nie jest to jedynie personifikacja
 poetycka. Nie chodzi też tylko o jednostkę jako ideał.

Wyczuwanie tej realnej jedności jest w Izraelu instynktowne. Społeczność jest pojęta jako całość
 psychiczna na sposób jednostki. Ma to miejsce nie tylko w przypadku rodziny czy rodu, lecz nawet
 mieszkańców miasta (por. charakterystyczny tekst: 1 Sm 5,10).
 Jego ‘MY’ (mieszkańcy miasta) stanowi tak intensywną jedność, że przejawia się to w zaimku osobowym ‘JA’
 pojętym jednak jako całość psychiczna.

Dla ilustracji można by przytoczyć wiele przykładów. I tak: Sodoma i Gomora występuje jako ‘ktoś
 jeden’ (Rdz 18,20).
 U Proroków występują często określenia oznaczające Izraela jako ‘Syna’, ‘Dziewicę’, Oblubienicę,
 Winnicę, Trzodę, Własność (zob. np. Rdz 49,13.27).
 Naród nie jest tu pojmowany jako pojęcie abstrakcyjne – z pominięciem jednostki. Nie chodzi tu też o
 czystą personifikację, czyli tylko obrazowy sposób mówienia.
 Mentalność Izraelska widzi w tych określeniach bytową rzeczywistość zaktualizowaną w każdej
 jednostce.

 ‘JA-od-dużej-litery’ – a płynność obydwu krańców: jednostki a społeczności
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, dz.cyt., Rozdz.2, § 4.07].

Płynność pomiędzy jednostką a społecznością przejawia się w niemal nie zauważanym
 przechodzeniu z mowy w liczbie pojedynczej – na mowę w liczbie mnogiej – i na odwrót (zob. np.
 charakterystyczne: Pwt 29,1n; Lb 20,14-18). Świadczy to o tym, że nie ma dużej różnicy między licznymi
 jednostkami, a ‘JA-dużym’.

Taki sposób myślenia i wyrażania się ma poważne znaczenie m.in. przy interpretacji Psalmów.
 Właśnie w Psalmach raz po raz występuje zjawisko omawianego ‘JA-od-dużej-litery’.

Zachodzi on także wówczas, gdy jednostka przemawia w charakterze reprezentanta społeczności.
 Stanowi ona wtedy realnie tę społeczność i posługuje się w mówieniu formą 1-os-liczby-pojedynczej.
 W ten sposób daje do zrozumienia, że przemawia jako owa cała społeczność. Dopiero kontekstu
 wykaże, na który z krańców jest położony aktualnie nacisk. Ale i wtedy z widnokręgu ani przez moment
 nie niknie żaden z obydwu krańców.
 Ten właśnie ‘środek pomiędzy’ JA jednostki, a MY społeczności, można określić trafnie jako ‘JA-od-
dużej-litery’.
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‘JA-od-dużej-litery’ a solidarność w Izraelu [H.Mühlen, Una Mystica Persona, dz.cyt., rozdz.2, § 4.08]

Opisane zjawisko pozwala jaśniej zrozumieć problem solidarności w jej pojmowaniu w Izraelu.
 Przykładowo można to odnieść np. do mieszkańców jakiegoś miasta.

  Społeczność ta w tym wypadku nie wywodzi się bynajmniej od jakiegoś ‘pra-JA’, a opiera na samej
 tylko przynależności do danego miasta. Mimo to, i tym bardziej można mówić właśnie w takim przypadku
 o nie uświadomionej, a instynktownie wyczuwanej wspólnocie, którą cechuje charakter rzeczywistości
 niemal osobowej.

  Zupełnie innym typem solidarności wspólnoty jest przynależność do jednego i tego samego Boga.
 – Klasycznym tego przykładem jest chérem [hebr.; klątwa: ekskomunika] wykonany na Achanie i Jego rodzinie
 (Joz 7,1.4.11.15.24n). ‘MY’ Izraela tworzy tak ścisłą i realną wspólnotę, że Jahwe może przemawiać do niej
 w liczbie pojedynczej (Joz 7,.7n.11). Dopiero w ramach ‘JA-od-dużej-litery’ istnieje określona jednostka,
 tzw. ‘JA’ jednostkowe (sam Achan), w którym aktualizuje się ‘MY’ narodu – w czynie czy to dobrym, czy
 złym. Związek pomiędzy nimi – to nie sama tylko zwyczajna solidarność. Naród naprawdę JEST, tzn. jest
 wcielony ‘w’ jednostce – i to w sposób, który nie znajduje odpowiednika w samych czysto naturalnych
 stosunkach międzyludzkich.

  W ramach więzów naturalnych, najmocniej przejawia się solidarność tam, gdzie społeczność
 wywodzi się od jakiegoś jednostkowego ‘pra-JA’ w drodze naturalnego, biologicznego zrodzenia.
 Społeczność taka tworzy realną jedność, która skupia się w pra-ojcu zarówno w pionie (potomstwo
 rozszerzające jego osobowość drogą biologicznego pochodzenia przez zrodzenie),
 jak i wszerz (aktualnie istniejące potomstwo: zaktualizowanie siły ‘promieniowania’ swego pra-ojca).

  Istnieje jednak i druga, jeszcze wyższa forma solidarności. Nie opiera się ona na więzach krwi, lecz
 na więzi czysto religijnej.
 – Taka więź zaistniała między Mojżeszem a Izraelem. Mojżesz jest pra-ojcem Izraela jedynie w sensie
 duchowym: jako pośrednik zawartego przymierza z Bogiem.
 W ten sposób staje się on obrazem i zapowiedzią tej roli, jaką będzie Chrystus spełniał w stosunku do
 Kościoła.

Przegląd przykładów biblijnych, które ilustrują obecnie podejmowane rozważania wykazuje, że
 wyrażenia biblijne przechodzą w takich sytuacjach raz po raz samoistnie od mówienia przez ‘TY’ (liczba
 pojedyncza) – do ‘WY’ (liczba mnoga) – i na odwrót.

Oto przykład z odstępstwa Hebrajczyków od Jahwéh przez kult złotego cielca:

„Idź teraz i prowadź ten Lud, gdzie ci rozkazałem,
 a mój Anioł pójdzie przed tobą.
 A w dniu mojej kary ukarzę ICH za ich grzech” (Wj 32,34).

Zaimek ‘TY’ oznacza tu najpierw Mojżesza jako jednostkę, podczas gdy drugie ‘TY’ oznacza
 równocześnie Mojżesza i cały naród, do którego można mówić również przez ‘TY’. Mojżesz i naród są
 wprost utożsamieni.

Lub inny przykład z relacji o odnowieniu przymierza po owej apostazji:

„Jahwéh odpowiedział: Oto Ja zawieram przymierze wobec całego Ludu twego i uczynię cuda,
 jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz,
że dzieła Jahwéh, które Ja uczynię z tobą, są straszne. ...
 – Jahwéh rzekł do Mojżesza: Zapisz sobie te słowa,



 gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem” (Wj 34,10.27).

Mojżesz i naród nie występują tu bynajmniej ‘obok’ siebie, jakoby dwie różne rzeczywistości. W Mojżeszu
 streszcza się naród, tak iż przymierze Jahwe z Mojżeszem jest równocześnie przymierzem zawartym z
 narodem.

I jeszcze jeden tekst z wydarzenia spod Synaj. Chodzi o modlitwę przebłagalną Mojżesza po owej
 apostazji od Jahwéh:

„... Po czym poznam [mówi i modli się Mojżesz do Jahwéh],
 ja i Lud mój, że jesteś nam łaskawy, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami,
 gdyż przez to będziemy wyróżnieni ja i twój Lud, spośród wszystkich narodów, które są na ziemi” (Wj
 33,16).

Okazuje się, że im bardziej jakaś indywidualność wyrasta ponad społeczność, tym mniej płynne staje się
 przechodzenie od niej do wielości. A jednak wciąż realne nadal pozostaje pewne ich utożsamienie trudne
 do zrozumienia dla mentalności wychowanej na Arystotelesie.
 – Równocześnie zaś poszczególna jednostka społeczności wcale się nie rozpływa, lecz tworzy bardzo
 realną – nie jedynie moralną – całość wraz ze społecznością. Jest nią właśnie owo ‘JA-od-dużej-litery’.

  Dla omawianego zjawiska, typowego dla mentalności izraelskiej, można by wskazać na swoistą
 paralelę w naszej cywilizacji. Jest to szczególnie widoczne w dziedzinie sportu. Właśnie tutaj można
 zaobserwować powstawanie tworu o charakterze ‘MY’, którym żyje i poprzez które działa człowiek-kibic.
 Można by odnieść wrażenie, jakoby w człowieku-widzu rozgrywek sportowych obudziła się jakaś wyższa
 całość-osoba, która znacznie przerasta Jego prywatną osobowość.

Czynnikiem wywołującym tego rodzaju zjawisko bywa zwłaszcza jakieś potężne przeżycie,
 wyzwolone zwykle przez postać określonego przywódcy (np. Führera; Duce).
 – Taki właśnie wpływ ‘promieniowania’ postaci przywódcy jest charakterystycznym znamieniem dla
 pojęcia ‘JA-od-dużej-litery’. Staje on zwykle u początku istnienia pewnej grupy. Siła jego ‘promieniowania’
 wciela się kolejno w jednostki poszczególnych przedstawicieli społeczności na przestrzeni historii i
 wyzwala jej rozwój. Funkcja jednostki w ramach społeczności pozwala w ten sposób wyodrębnić pojęcie
 ‘JA-od-dużej-litery’ – od pojęcia ‘masy’, w której oblicze poszczególnych jednostek ulega zatraceniu.

Dynamizm cechujący pojęcie ‘JA-od-dużej-litery’ [H.Mühlen, Una Mystica Persona, dz.cyt., rozdz.2,
 § 4.14]

W związku z tym należy podkreślić, że forma wyrażania się i myślenia
 poprzez ‘JA-od-dużej-litery’ nie ma w sobie nic z pojmowania rzeczywistości
 w formie ‘statycznej’. Jest ona rzeczywistością na wskroś dynamiczną.
 Polega na ustawicznym prądzie, przebiegającym od jednostki do kolektywu i
 z powrotem. Jest to bardzo charakterystyczna cecha mentalności semickiej.
 Chodzi zatem o dynamiczną – i tym samym płynną jedność między grupą a
 jednostką w jej ramach.

Z punktu widzenia statycznego grupa nie schodzi się oczywiście nigdy z
 jednostką jako taką. Jednakże mentalność izraelska ujmuje jednostkę
 równocześnie z więzią, jaka ją wiąże z grupą. Toteż rzeczywistość pojęcia
 ‘JA-od-dużej-litery’ można zrozumieć jedynie w ustawicznym, dynamicznie i
 dialektycznie pojętym prądzie wstępującym i zstępującym pomiędzy
 jednostką, a społecznością, która ją unosi. Uwaga kieruje się wprawdzie to
 na jeden, to na drugi kraniec tej globalnej rzeczywistości. Jednakże nigdy nie
 traci się z oczu obydwu stron jednej i tej samej dwuczłonowej całości.



Objaśnienie
Ściśle biorąc, pojęcia owego ‘Ja-duże’ nie da się wyobrazić.

 Rzeczywistość tę można pojąć jedynie przy uwzględnieniu nieustannego ruchu myślowego. Tym samym
 też omawiane ‘JA-od-dużej-litery’, nie jest jakimś ‘JA’ tylko ogólnikowym, ani też jakimś ‘ponad-JA’, w
 którym członkowie społeczności dopatrywaliby się dla siebie ideału do naśladowania. ‘JA-od-dużej-litery’
 nie jest rzeczywistością ponad wieloma jednostkami, ale jest rzeczywistością ‘w’ nich.

Rzeczywistość ta jest pojmowana jako dynamiczny splot istniejących pomiędzy nimi więzi. Wszystko
 tu jest w stanie płynnym, w dialektycznym ruchu od jednostki do społeczności – i na odwrót.

 Przykładowo można by wskazać np. na wyżej przytoczony tekst Wj 34,10 (zob.: Mojżesz, jednostka-
społeczność: tekst Wj 34,10). Następuje tu wyraźne utożsamienie się Mojżesza z Izraelem. Użycie formy
 mówienia przez ‘TY’ nie jest ani czysto indywidualne, ani czysto kolektywne, ale jest obiema tymi
 rzeczywistościami naraz. Mojżesz jest samym Ludem Bożym – w sensie dynamiczno-dialektycznym.

Należy zatem stwierdzić, że ‘JA-duże’ – jest to zdolność swoistego ‘skondensowania się’ i
 ‘rozciągania’ osobowości w społeczność – i na odwrót.
 – Z podobnym sposobem myślenia i wyrażania się spotykamy się u Deutero-Izajasza. Sługa Jahwéh
 obejmuje obie rzeczywistości naraz: zarówno jednostkę indywidualną – jak i społeczność. Z tym tylko, że
 uwaga koncentruje się w danej chwili bądź na jednym, bądź na drugim krańcu – zależnie od kontekstu.

Pojęcie ‘JA-od-dużej-litery’ – a Lud Boży-Kościół [H.Mühlen, Una Mystica Persona, dz.cyt., rozdz.2,
 § 5.01]

Wyrażenie: Kościół jako ‘Lud Boży’ jest co prawda przenośnią, jednakże jego obrazowość nie
 wysuwa się tu tak bardzo na czoło – w przeciwieństwie do określenia Kościoła jako ‘Mistycznego Ciała
 Chrystusowego’. W teologii biblijnej Nowego Testamentu zauważamy jednak zamiennie występujące
 określenia: Kościoła jako ‘Ciała Chrystusowego’ [zob. Ef 1,23; 4,4.12.16; 5,23.30; Kol 1,18.24], a z kolei formy
 myślenia swoistego ‘JA-od-dużej-litery’. Pojęcie ‘Lud Boży’ jest o tyle szczęśliwsze i jaśniejsze, o ile nie
 wiąże się z aspektem medyczno-biologicznym ciała, a nawet wyklucza go pozytywnie.

Dokładniejsza analiza tekstów biblijnych wykazuje, że u podstaw pojęcia obu przenośni: zarówno
 ‘Ciała Chrystusowego’ – jak i ‘Ludu Bożego’, tkwi na wskroś biblijne pojęcie ‘JA-od-dużej-litery’. To samo
 powiedzieć należy o innych metaforach, zwłaszcza o metaforze ‘Winnego Szczepu’ (zob. Iz 5,1-7; Jr 2,27; Ez
 17,6; J 15,1-8; Ps 80 [79],9.15-18).

Rola Ducha Świętego w formie myślenia ‘JA-od-dużej-litery’
[H.Mühlen, Una Mystica Persona, dz.cyt., Rozdz.2, § 6.02]

  1. Duch Święty w więzi: jednostka a społeczność

Starotestamentalne określenie ‘Ludu Bożego’ staje się rzeczywistością, którą można wyrazić za
 pomocą pojęcia ‘JA-od-dużej-litery’ w dwojaki sposób: ze względu na więzy etniczno-biologiczne, albo
 też religijno-teokratyczne.

Etniczno-biologicznym pra-początkiem starotestamentalnego ‘JA-od-dużej-litery’ jest osoba
 Abrahama. On nadal ‘żyje’ w swych potomkach i ‘rozprzestrzenia się’ w nich z pokolenia w pokolenie na
 mocy pochodzenia naturalnego przez zrodzenie.

Ale już u początku tak wytworzonego ‘JA-od-dużej-litery’, znajduje się równolegle do tej biologicznej
 więzi Wola Jahwe, który z Abrahamem zawiera przymierze. Jahwe obiecuje Abrahamowi Jego
 ‘rozszerzenie się’ w wielki naród. Dla przypieczętowania tych obietnic zawiera z nim przymierze. Innymi
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 słowy, u podłoża starotestamentalnego Ludu Bożego znajduje się zarówno Abraham, jak i pozytywna
 Wola Jahwéh. Rola samego Abrahama jest tu tylko pośrednicząca.

Tym wyraźniej ujawniają się więzy religijno-teokratyczne przy wyprowadzeniu Izraela z Egiptu i w
 zawarciu przymierza pod Synajem.
 – To samo obserwujemy w opisach proroków.

Dokładniejsze wniknięcie w teksty biblijne prowadzi jednak do wniosku, że w stosunkach pomiędzy
 Jahwéh a Ludem Jego Wybrania ważną, a nawet istotną rolę odgrywa z kolei Duch Jahwéh. Duch
 Jahwéh (Rúach Jahwéh) jest to osobowa moc Boża, która objawia się w przymierzu Boga z Izraelem jako
 moc działająca w zbawczej historii.
 – Bo właśnie Duch Jahwéh wzbudza w Izraelu charyzmatycznych przewodników (Sędziów, królów, Proroków).
 Działa On również w innych charyzmatycznych funkcjach (kapłani, starsi, skrybowie, itd.).
 Oraz w całym Ludzie Przymierza.
 Okazuje się, że starotestamentalna rzeczywistość wyrażana określeniem ‘Duch Jahwéh’ wiąże się ściśle
 z przeżywaniem zbawczych dziejów Izraela.

Szczególnie u proroków widzimy Ducha Bożego jako celowo i kierunkowo działającą, osobową moc
 Jahwe. Realizuje ona konsekwentnie zbawczą Wolę Jahwe, sama będąc duchowo-osobowym
 działaniem Jahwéh jako Boga Przymierza.
 – Dla przykładu można by się odnieść do następującej wypowiedzi z Izajasza:

„Co do Mnie, takie jest przymierze moje z nimi, mówi Jahwéh:
 ‘Duch Mój, który jest nad tobą, i Słowa Moje, które włożyłem ci w usta,
 nie zejdą z twych własnych ust, ani z ust twoich dzieci, ani z ust potomków twoich synów,
 odtąd i na zawsze – mówi Jahwéh’ ...” (Iz 59,21).

Mowa tu jest o zawarciu przymierza ‘z nimi’ – ponieważ „Duch Mój ... jest nad tobą ...”. Jahwéh
 zawiera i odnawia przymierze przez to, że daje swemu Ludowi po wszystkie czasy swojego Ducha – oraz
 swoje Słowo. Starotestamentalny Lud Boży jawi się tu wyraźnie jako ‘JA-od-dużej-litery’. Bezpośrednie
 przechodzenie od liczby pojedynczej do mnogiej i na odwrót świadczy wyraźnie o tym, że chodzi o naród
 pojęty jako ‘JA-duże’.

Podobnych przykładów można by przytoczyć więcej. Dla ilustracji jeszcze jeden tekst z Izajasza:

„Teraz słuchaj, Jakubie, mój Sługo,
 Izraelu, którego wybrałem [mówienie przez ‘TY’]. ...
 – ... Przeleję Ducha Mego na twoje plemię
 i błogosławieństwo Moje na twych potomków” (Iz 44,1.3).

Podobnie również prorok Aggeusz wiąże fakt samego zaistnienia narodu Izraelskiego wyraźnie z
 Duchem Jahwéh:

„Według przymierza, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu,
Duch Mój stale przebywa pośród was. Nie lękajcie się ...” (Agg 2,5).

Z kolei zaś również pełna realizacja przymierza w czasach mesjańskich będzie dziełem Ducha
 Bożego. On bowiem kształtuje Lud Boży od wewnątrz:

„I dam wam nowe serce i Ducha nowego tchnę do waszego wnętrza ...
 – Ducha Mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów ...” (Ez 36,26n; por. Jl
 3,1n; Dz 2,17-21).

Z tekstów tych wynika, że Jahwéh ingeruje w dzieje Izraela jako Ludu Bożego przez swojego Ducha,
 który jest Jego osobową mocą i siłą. Duch Boży nie tylko rozpoczyna kształtowanie Ludu Bożego, ale



 towarzyszy Ludowi Bożemu przez całe jego dzieje.
 – Pomijamy tu kwestię, czy Ducha Jahwéh można w Starym Testamencie nazwać hipostazą [= osobą].
 Zdania autorów są tu podzielone. Wydaje się, że również do Boga można odnieść starotestamentalne
 pojęcie ‘rozciągnięcia’ swej Osobowości. Tym samym Duch Jahwéh byłby po prostu ‘rozciągnięciem się’
 osoby Jahwéh na Lud Boży, kształtowany przez Niego przy współdochodzącym tutaj Bożym Słowie i
 Duchu Bożym.

Rola Ducha Jahwéh przy kształtowaniu Ludu Bożego Starego Testamentu ma zasadnicze znaczenie
 ze względu na to, że w Nowym Testamencie dokona się ‘rozszerzenie się’ Chrystusa w ‘JA-od-dużej-
litery’ właśnie dzięki temu, iż Chrystus udzieli Kościołowi swojego Ducha.

Istotną rolę odegra tu wizja św.Pawła pod Damaszkiem: „Ja Jestem Jezus, którego ty prześladujesz”
 (Dz 9,5). Ta wypowiedź Chrystusa, sformułowana wyraźnie po linii myślenia i wyrażania się w formie ‘JA-
od-dużej-litery’, wiąże się ściśle z Duchem Chrystusa, zgodnie z ogólno-Pawłowym pojęciem, że łączność
 Chrystusa z chrześcijanami dokonuje się zawsze w Duchu Świętym (por. 1 Kor 15,45: Chrystus zmartwychwstały
 = Duch Ożywiający!).

Należy też zwrócić uwagą, że według Nowego Testamentu jedność więzi pomiędzy Chrystusem a
 Jego Ludem jest oparta jedynie na łaskawej, zbawczej Woli Ojca („Tak Bóg [= Ojciec] umiłował świat”: J 3,16),
 a nie na więzi zadzierzgniętej poprzez zrodzenie biologiczne.
 – Toteż trzeba zauważyć, że w wypowiedzi z Dz 9,5 [słowa Jezusa skierowane do Szawła pod Damaszkiem]
 Chrystus nie podkreśla swej łączności z Ojcem (w przeciwieństwie do J 8,24 – samo-objawienie Chrystusa: ‘JA
 Jestem’ [= Jahwe]. Słowa te wyrażają Jego jedność z Ojcem – bez aluzji do Ducha),
 lecz swoją jedność z chrześcijanami. A ta dokonuje się zawsze przez Ducha Świętego (por. Rz 8,9nn; 5,5; Ef
 2,18; Ga 3,5.14.28; 4,4nn; 1 Kor 12,3-11; 3,16).

Wypowiedź Chrystusa jest oczywiście zrozumiała dopiero wówczas, gdy w niej dostrzeżemy
 równocześnie trzy stwierdzenia:

  Jednostkowe ‘JA’ obecnie wywyższonego Jezusa z Nazaretu;
  Wielość prześladowanych chrześcijan;
  Dialektycznie pojętą jedność pomiędzy Chrystusem a chrześcijanami, dokonującą się poprzez

 Ducha Świętego.

Udział Ducha Jahwe w kształtowaniu jedności i więzi umożliwiającej dialektyczne przenoszenie się z
 jednego krańca (od indywiduum) na drugi (do wielości osób realnie ze sobą związanych)
 jest na wielu miejscach Starego i Nowego Testamentu wyrażona za pomocą pojęcia ‘namaszczenie’,
 które zawsze wiąże się z Duchem Bożym (Świętym).
 – ‘Namaszczenie’ oznacza nadanie mesjańskiego urzędu: napełnienie Duchem Jahwéh – dla dokonania
 zbawczych dzieł w Ludzie Bożym (por. Iz 61,1; cytowane w całości przez Jezusa w Synagodze: Łk 4,18.21; zob. też Iz
 11,2; 41,1. Por. też zstąpienie Ducha Świętego na Chrystusa w czasie Chrztu: Łk 3,21; prowadzenie Go przez Ducha na pustynię
 i po kraju: Łk 4,1.14; oraz Rz 1,14).

  2. Duch Święty w ‘JA-duże’ a funkcja czasu   [H.Mühlen, Una Mystica Persona, dz.cyt., rozdz.2, § 8.75]

Innym istotnym rysem sposobu myślenia w formie ‘JA-od-dużej-litery’, którego dynamiczna oscylacja
 między krańcami jednostka-społeczność dokonuje się dzięki Duchowi Bożemu, jest w parze z nim idący
 wymiar ‘czasu’. Przymierze jakie Jahwéh zawarł z Izraelem dokonało się w określonym momencie
 dziejów i nadal trwa w czasie. Szczególnie wyraźnie podkreśla ten właśnie aspekt wypowiedź z księgi
 Powtórzonego Prawa:

„Bóg wasz Jahwéh zawarł z nami przymierze ...
 Nie zawarł tego przymierza z ojcami naszymi,
 lecz z nami, którzy tu dziś żyjemy” (Pwt 5,2n).



Trudno dobitniej wyrazić ważność i rzeczywistość przymierza po wszystkie czasy. Owo ‘dzisiaj’ jest
 ściśle określonym momentem dziejów, leżącym na chronologicznej linii czasu, jak to dodatkowo
 uwydatnia okolicznik przestrzeni ‘tutaj’.
 – Treściowo jednak oznacza to ‘dzisiaj’ nieprzerwanie trwające ‘dzisiaj’ – ‘wiecznego’ Przymierza.
 Jahwéh zawarł przymierze ze wszystkimi, którzy dzisiaj słuchają przemówienia Mojżesza, chociaż nie
 byli oni obecni w chwili, gdy przymierze to zostało pod Synajem zawierane.

Mojżesz uwydatnia tu mocno ponadto jeszcze element ‘przekazywania’ (traditio). Proces ten dokonuje
 się w łonie Ludu Bożego pojmowanego jako ‘JA-od-dużej-litery’. Przekazywanie skarbu objawienia
 zapobiega skostnieniu zbawczego dzieła: przymierza zawartego w już minionej przeszłości.
 Przypominanie zawartego przymierza nie jest samym tylko zwyczajnym opowiadaniem o dawno
 minionym wydarzeniu, ale uobecnieniem tego wydarzenia przez słowo, które zmusza do podjęcia decyzji
 za – lub przeciw przymierzu.

Obserwujemy tu ciągle zachodzące na siebie:

  Z jednej strony ponadczasowego ‘JA-od-dużej-litery’, a z kolei ingerencji Jahwéh mających charakter
 ponadczasowy.

  Z drugiej strony obserwujemy ścisłe powiązania dzieła zbawienia i wzrastania Ludu Bożego – z
 historią i czasem.

Trzeba by powiedzieć, że Lud Boży korzeniami swymi tkwi mocno w czasie, a jednocześnie
 szczytami sięga nieba i ponadczasowego przebywania z Jahwéh.

Prorocy wiążą dzieje Izraela jako ‘Ludu Bożego’ (‘JA-od-dużej-litery’) ściśle z działalnością Ducha
 Jahwéh. Wyżej przytoczono już wypowiedź z Izajasza:

„Takie jest przymierze Moje z nimi, mówi Jahwéh:
Duch Mój, który jest nad tobą,
 i Słowa Moje, które włożyłem ci w usta,
 nie zejdą z twych własnych ust,
 ani z ust twoich dzieci,
 ani z ust potomków twoich synów,
 odtąd i na zawsze – mówi Jahwe” (Iz 59,21).

Innymi słowy przymierze Jahwéh z Izraelem pociąga za sobą i to, że Jahwéh udziela Izraelowi –
 podobnie jak Słudze Jahwéh (por. Iz 42,1; 49,2) swego Ducha i swoje Słowo – od tej chwili i aż po
 najodleglejsze czasy.

Wyrażenie „odtąd i na wieki” oznacza nie tylko ostateczne trwanie, ale i sukcesywne wkraczanie w
 przyszłość. Duch Jahwéh i Słowo Jahwéh będą sprawiały, że przymierze Jahwéh będzie zawsze
 aktualne i uobecniane – aż po najdalszą przyszłość, w kolejno po sobie następujących pokoleniach.

Wraz z przekazywaniem Słowa Bożego, będzie przekazywany również i Duch Jahwéh („Duch Mój ... i
 Słowo Moje ... nie zejdą z twych ust” – Iz 59,21; to samo wyraża Iz 44,1.3). Duch, którego Jahwéh złożył na swego
 Sługę (Iz 41,1) jest zatem równocześnie udzielany całemu Ludowi Bożemu przez cały czasokres Jego
 istnienia.

Postać Sługi Jahwéh jest u Izajasza postacią zarówno indywidualną, jak i pojętą jako ‘JA-od-dużej-
litery’ – dzięki tajemniczemu, dialektycznemu wstępowaniu i zstępowaniu od cech indywidualnych na
 kolektywne – i na odwrót. Toteż dopiero Duch Jahwéh przenika Lud starotestamentalny na przestrzeni
 całych dziejów Jego istnienia.

Trwała obecność Ducha Jahwéh zaznaczy się w Izraelu nie tylko w najdalszej przyszłości. Już
 początek zbawczych dziejów Izraela jest nie do pomyślenia bez obecności Ducha Jahwéh, którego



 najpierw otrzymał Mojżesz (wyraża to zwłaszcza Iz 63,10). Następnie zaś Duch Jahwéh, którego otrzymał
 Mojżesz, przechodzi na 70 „Starszych” (Lb 11, 17.25).

Szczególnie dobitnie wyraża trwałą obecność Ducha Jahwéh wpośród Ludu Bożego – począwszy od
 wyprowadzenia Hebrajczyków z Egiptu, wyżej już przytoczony tekst Proroka Aggeusza (zob. wyż.: „Duch Mój
 przebywa stale pośród was” – tekst Agg 2,5). Według niego Duch ten „jest przebywający (hebr.: ‘omédet: imiesłów)
 wpośród was”.

Użyta w tekście hebrajskim forma imiesłowowa wyraża aspekt trwania. Czyli Duch Jahwéh działał w
 Izraelu nie tylko od czasu do czasu, ale jest w nim trwale obecny zarówno w przeszłości, jak i w
 teraźniejszości i w przyszłości. Przebywanie Jahwéh wpośród swego Ludu wiąże się w ten sposób
 nierozdzielnie z udzieleniem swemu Ludowi daru Ducha, który niejako ‘przeżywa’ całe dzieje Izraela
 wraz ze swoim Ludem Bożym.

7. Małżeństwo jako sakrament Kościoła

a. Jeszcze raz: człowiek obdarowany w akcie stworzenie
łaską niewinności

Po tej dłuższej dygresji na temat jednej z typowych cech mentalności izraelskiej: niepostrzeżonego
 przechodzenia od jednostki do jej ‘rozszerzenia się’ w społeczność i na odwrót, co rzuca niezaprzeczalne
 światło na rozumienie tajemnicy obecności Chrystusa w swym Mistycznym Ciele: Kościele, ale i każdym
 z osobna z odkupionych, podejmujemy ponownie ukazaną przez św. Pawła, z więzienia do Efezjan
 pisaną wizję małżeństwa w Jego ‘nowości Ewangelii Chrystusa’ (Ef 5,21-33; cały tekst zob. wyż.: Ef 5,21-33 –
 Tekst).

Na zakończenie swego rozważania mówi Paweł o małżeństwie według jego odtąd jedynej
 miarodajnej wizji, płynącej z ‘nowości Ewangelii’ Jezusa Chrystusa. Apostoł Narodów nie potrafi mówić o
 odniesieniach męża do żony [rzeczywistość ‘poziomu’] inaczej, jak tylko widząc je z jasnością oczywistości w
 świetle oblubieńczej miłości tego Pierwszego: Jezusa Chrystusa, w którym sam Bóg umiłował człowieka
 [rzeczywistość ‘pionu’] i w którym
 „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem” (Ef 1,4).
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Pierwszy człowiek i tym samym pierwsza para: mężczyzna i kobieta zostali w samym akcie
 stworzenia wyniesieni – ze względu na przyszłe, mające dopiero nastąpić Odkupienie, do stanu łaski. Był
 to stan pierwotnej sprawiedliwości i niewinności serca.
 – Człowiek, który jest „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego” (GS 24), sam
 tylko w kosmosie był zdolny zrozumieć, że wszystko co ma, jest wyrazem jego radykalnego obdarowania
 przez Stworzyciela. Bóg stworzył go bowiem jako swój żywy Obraz, obdarzając go ponadto zdolnością
 samo-świadomości, samo-stanowienia, oraz niezbywalnym, nieodstępnym uzdolnieniem do
 podejmowania odpowiedzialności.

Przez swoją ‘widzialność’ w kosmosie, człowiek tym samym stał się widomym znakiem, tj. niejako
 Sakramentem, miłości Boga do świata i do niego samego. Znakiem tym stał się człowiek nie przez samą
 swoją duszę, ale ciało-ducha naraz, czyli swoją osobę, wyrażającą się poprzez podarowaną sobie
 męskość względnie kobiecość.

Wraz ze zróżnicowaniem cielesnym – przy zachowaniu takiej samej godności osobowej tak
 mężczyzny jak kobiety, a jedynie wezwaniu do odmiennych, komplementarnych zadań, został człowiek
 obdarzony „pierwotnym poczuciem oblubieńczego sensu ciała” (MiN 375). Poczucie to było całe
 „przeniknięte tajemnicą pierwotnej niewinności” (tamże, MiN 375).
 – Zostało ono w małżeńskim „dwoje-jednym-ciałem” wezwane do rodzicielstwa, a ono z kolei zostało
 obwarowane „od początku” szczególnym Bożym błogosławieństwem. Sam Bóg bowiem wezwał tych
 dwoje do „opuszczenia ojca i matki”, by stawali się małżeńskim „dwoje-jednym-ciałem” (Rdz 1,24n).

Małżeństwo stało się tym samym najpierwotniejszym sakramentem (pra-sakramentem). Wyłonił się on
 jako najważniejszy wyraz samego w ogóle sakramentu stworzenia, czyli dzieła Bożego stworzenia,
 będącego jednocześnie znakiem Bożej miłości względem człowieka – a ze względu na człowieka dla
 całego pozostałego kosmosu.
 – Samo w sobie małżeństwo stało się tym samym skutecznym znakiem, który winien był przenosić z
 pokolenia na pokolenie w „widzialność świata – odwiecznie ukrytą w Bogu – niewidzialną – tajemnicę ...
 miłości, tajemnicę życia Bożego, w którym człowiek otrzymuje realne uczestnictwo” (MiN 375).

Taka była odwieczna tajemnica Bożego zamysłu Boga Ojca względem człowieka. Autor biblijny
 stwierdza w Bożym podsumowaniu całokształtu dzieła stworzenia:
 „Elohím spojrzał na wszystko, cokolwiek uczynił. Zobaczył, że tak jest bardzo dobrze ...” (Rdz 1,31).

Słowa te nie mogą nie być potwierdzeniem pierwotnego ładu serca i sumienia, które zgodnie z
 Bożym zamysłem zdolne było przeżywać według Bożej wizji zarówno oblubieńczy, jak i rodzicielski sens
 ciała.
 – Sumienie ich obojga, ten „najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z
 Bogiem, którego głos w Jego wnętrzu rozbrzmiewa ...” (DeV 43), było przed grzechem pierworodnym
 skąpane „łaską sprawiedliwości i niewinności pierwotnej” (por. MiN 377).
 Obdarowanie to stało się udziałem pierwszego człowieka oczywiście już ze względu na przyszłe
 Wcielenie Syna Bożego, tego przez Boga Ojca „Umiłowanego: w Nim mamy odkupienie przez Jego Krew
 ...” (Ef 1,6n).

Jan Paweł II pisze:

„Owa świętość pierwotnie dana człowiekowi przez Stwórcę należy do całej rzeczywistości ‘Sakramentu
 stworzenia’. Słowa z Rdz 2,24: ‘Mężczyzna ... łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym
 ciałem’ – słowa wypowiedziane na tle tej pierwotnej ... rzeczywistości ustanawiają małżeństwo jako
 część integralną i poniekąd centralną ‘sakramentu stworzenia’.
 – Ustanawiają, a może raczej po prostu stwierdzają jego zaistnienie w takim charakterze. ... W tym
 sensie [małżeństwo] jest sakramentem najpierwotniejszym” (MiN 378).

Człowiek pierwotny nie zdał próby na jakość miłości, jakiej Bóg nie mógł go nie poddać. Pierwotne
 przymierze Boga z człowiekiem legło w gruzach. Zamiast Boga kochać z dziecięcą radością i ufnością,



Objaśnienie

 człowiek zaczął bać się Boga, z którym zerwał.

W natychmiastowym następstwie grzechu poczuł się nagle ‘nagi’ : pozbawiony „szaty godowej” (Rdz
 3,10n; zob. Mt 22,11n).
 – Wiemy, że Stworzyciel, który w tejże chwili stanął na placu klęski człowieczeństwa, bardziej niż
 nieubłaganym Sędzią okazał się już wtedy Miłosiernym Odkupicielem. Wydźwignął ich z rozpaczy (zob.
 DV 3b), a ukazał nadzieję na osobowego Odkupiciela, który przyjdzie na świat jako ich potomek (Rdz 3,15).

b. Boża miłość oblubieńcza i odkupicielska

Pomimo głębokich ran, jakie w następstwie grzechu
 pierworodnego odniosła ludzka natura, nie została ona
 zniszczona. Dotyczy to również małżeństwa. Mówi Jan Paweł II:

„A jednak również w tym stanie: w stanie dziedzicznej
 grzeszności człowieka – małżeństwo nie przestało być figurą
 owego sakramentu, o którym czytamy w Liście do Efezjan [Ef
 5,21-33], i który autor tego Listu nie waha się nazwać ‘Wielką
 tajemnicą’.
 – Czy nie możemy wnioskować, że pozostało ono tą
 płaszczyzną urzeczywistniania się odwiecznych zamierzeń
 Boga, na której ‘sakrament stworzenia’ przybliżył ludzi i
 przygotował ich do ‘sakramentu odkupienia’ – na której wprowadził ich w wymiar odkupienia? ...” (MiN
 379).

Zauważamy pełni optymizmu, że Apostoł Narodów ukazuje w swych rozważaniach z Listu do Efezjan
 ciągłość pomiędzy małżeństwem z pra-początku jako wyrazu najpierwotniejszego sakramentu
 stworzenia, a małżeństwem według ‘nowości Ewangelii’.

Rzecz jasna, te dwie sytuacje są nieporównalne. A jednak, między nimi istnieje wyraźnie się
 zaznaczająca, organiczna ciągłość. Małżeństwo pra-początku miało ‘uwidzialnić’ odwieczny zamysł,
 mocą którego Bóg ofiaruje człowiekowi – stworzeniu swego umiłowania, uczestnictwo-komunię w swojej
 miłości i w swoim życiu. Miało się to dokonywać w sposób istotny poprzez widzialność człowieka w Jego
 męskości i kobiecości, w którą Bóg-Miłość wszczepił sens zarówno oblubieńczy, jak i rodzicielski.

Zresztą już małżeństwo jako pra-sakrament stworzenia, w którym mąż i żona stawali się z Bożego
 ustanowienia „dwoje-jednym-ciałem” (Rdz 2,24), było zamierzoną przez Boga zapowiedzią rzeczywistości
 odkupienia człowieka przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Chrystus poślubi kiedyś w swoim wydaniu
 się na krzyż – Kościół. Tą drogą nabywa go Chrystus za „wielką cenę” i staje się z nim na krzyżu po
 Bożemu urzeczywistnianym ‘dwoje-jednym-ciałem’ – jako ze swą umiłowaną Mistyczną Oblubienicą.

Apostoł Narodów nie waha się bezpośrednio po przytoczeniu owego lapidarnego tekstu o
 małżeństwie z pra-początku stworzenia [„... i będą dwoje-jednym-ciałem”: Rdz 2,24] – przejść ponownie do
 ukazania krzyżującego się z małżeńską rzeczywistością ‘poziomu’ – owej drugiej rzeczywistości, tym

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/jp2-tumbus2.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/jp2-tumbus2.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/jp2-tumbus2.jpg


 razem ‘pionu’: Bożej miłości niewidzialnej, a przecież „wstrząsająco” realnej w Chrystusie, Synu Bożym,
 który siebie wydaje na ofiarę i przelewa swą krew odkupienia na krzyżu, poślubiając w tejże chwili za tę
 cenę swą Oblubienicę-Kościół.

Jeśli Paweł Apostoł bezpośrednio po przytoczeniu słów z pra-początku o małżeńskim ‘dwoje-jednym-
ciałem’ [‘poziom’ Ef 5,31] bez zmrużenia oka kieruje wzrok na odniesienia Chrystusa do swego Kościoła-
Oblubienicy i dodaje: „Tajemnica to Wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” [‘pion’:
 Ef 5,32], wskazuje tym samym w sposób oczywisty, że małżeństwo [‘poziom’] zawarte – jak to Paweł wyraża
 – „w Panu” (1 Kor 7,39) czerpie całą swoją wielkość i wzniosłość ze stylu darowania się Boga-Człowieka
 Jezusa Chrystusa umiłowanej przez siebie oblubienicy – Kościołowi.

Z tego samego tytułu należy jednocześnie wnioskować, że małżeństwo nigdy nie było i nigdy nie
 stanie się sprawą prywatnych upodobań dwojga ludzi. Zarówno małżeństwo jako wyraz pra-sakramentu
 stworzenia, jak i małżeństwo uczniów Chrystusa, zawierane zatem „w Panu” (1 Kor 7,39), staje się ‘sobą’ i
 jest sakramentem małżeństwa dopiero jako instytucja, która z natury swej wyraża ‘w poziomie’ na swój
 ludzki sposób „tajemnicę Wielką” (Ef 5,32), jaka się rozegrała w chwili tego ‘dwoje-jednym-ciałem’, które
 stało się wstrząsającą rzeczywistością w wydaniu się Syna Bożego na krzyżu.

 Syn Boży wydał wtedy swoje życie – „za życie świata” (J 6,51). Wydał je oczywiście za życie –
 wieczne Kościoła, swojej trudnej Oblubienicy; a w nim – za życie wieczne każdego z odkupionych.
 – W tym „wydaniu swego Ciała” i „przelaniu swojej Krwi” Chrystus nie tylko „oczyszcza” (Ef 5,26) swoją
 Oblubienicę z brudu grzechów, ale „żywi ją i pielęgnuje” (Ef 5,29),
 „... aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy
 czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,27).

Innymi słowy nie zjednoczenie małżonków jest punktem wyjścia dla poprzednio omówionej ‘analogii’,
 jaka zachodzi w zjednoczeniu Boga-Miłości, który w Jezusie Chrystusie stał się Ciałem – a człowiekiem:
 mężczyzną i kobietą jako Mistycznym Ciałem Chrystusa. Bóg Trójjedyny umiłował rodzinę człowieczą w
 Jezusie Chrystusie – Miłością najpierw stworzycielską, potem odkupicielską, ponieważ ukochał go
 miłością na Boży sposób oblubieńczą.
 – Ta dopiero Bożo-Ludzka, w Jezusie Chrystusie objawiona miłość, staje się miarą i wyznacznikiem dla
 tego, co zostaje podarowane założonemu przez Niego Kościołowi jako sakrament małżeństwa.

Znaczy to, że małżonkowie, którzy w chwili wyrażania swej zgody małżeńskiej stają się dla siebie
 wzajemnie szafarzami sakramentu, tym samym zobowiązują się wzorować swoje odniesienia na tym
 jednym, bezwzględnie miarodajnym drogowskazie dla swego małżeńskiego ‘dwoje-jednym-ciałem’.
 – Pozostanie nim na zawsze ten styl miłowania, jaki ukazuje Chrystus w swoim całkowitym wydaniu
 siebie na krzyżu. Wydaje On życie – swoje własne (nigdy życie cudze), za swoją umiłowaną: swój Kościół-
Oblubienicę.
 Nie po to, żeby samemu zaznać maksimum rozkoszy i przyjemności. Lecz żeby ta wybrana przez Niego,
 Kościół-Oblubienica – stawała się piękna, wiecznie młoda, bez zmarszczki czy innej skazy. Żeby lśniła
 świętością, przez którą by odzwierciedlała Świętość i Doskonałość samego Trójjedynego, który do
 człowieka zbliżył się do maksimum – w Synu Bożym Jezusie Chrystusie.

Zauważamy nietrudno, że małżeństwo jako pra-sakrament stworzenia było oczywiście również już
 znakiem rzeczywistości ‘pionu’: Bożej miłości do człowieka. Miłość Boża do człowieka nigdy nie mogła
 być inna, jak tylko oblubieńcza. Bóg nie potrafi kochać inaczej, jak tylko darowując siebie stworzeniu –
 człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie. Tym samym zapraszał ich do uczestnictwa we własnym życiu i w
 własnej miłości.
 – Jest to nieustannie zaproszenie, a nigdy mus. Miłość przecież z samej swej natury wyklucza użycie
 jakiegokolwiek przymusu woli.

Jednakże już wtedy zaznaczał się chociażby tylko ‘zdalnie’ zasygnalizowany – wydźwięk z kolei
 odkupieńczy Bożej Miłości do człowieka.

Taka jest wymowa dialogu-sądu na pobojowisku grzechu pra-rodziców w ogrodzie Eden. Jest tam



 wyraźnie mowa o odwiecznej nieprzyjaźni, jaka z tą chwilą zaistniała pomiędzy „Wężem” i Jego
 potomstwem – a „Niewiastą i jej Potomstwem”. To Potomstwo kiedyś „zmiażdży głowę Węża – ten zaś
 ugodzi je ... śmiertelnie” (por. Rdz 1,15; oraz Ap 12,9).

Jednocześnie zaś ukazuje Bóg już wtedy perspektywę pokonania owego „Węża Starodawnego, który
 się zwie Diabeł i Szatan, zwodzącego całą zamieszkałą ziemię...” (Ap 12,9). Jest to aluzja do przyszłego
 odkupienia. Dokona go potomek pra-rodziców, który równocześnie będzie Synem Bożym Wcielonym.

c. Nowość Ewangeliczna wniesiona w małżeństwo

‘Nowość Ewangeliczna’, jaką przyniesie Jezus Chrystus w dokonanym odkupieniu, ukaże
 człowiekowi – ale i małżeństwu, istotnie inny, nowy akcent Bożej miłości. Będzie nim miłość oczywiście
 nadal oblubieńcza. Tym bardziej jednak stanie się ona miłością odkupieńczą. Będzie to ze strony Boga –
 w Synu Bożym Jezusie Chrystusie – miłość, która w darowaniu siebie dla swej umiłowanej: Kościoła, jest
 cała oblana krwią własną: krwią odkupienia. Wyrazem tej miłości – odkupieńczej, jest jej nieoceniony dar:
 odpuszczenie grzechów.

Ten rys jest zupełnie nowy. Albo raczej: ten rys Bożej miłości wysuwa się w rzeczywistości zaślubin
 Baranka na ołtarzu Krzyża na miejsce czołowe. Apostoł Narodów mówi w swym Liście do Efezjan, pisząc
 do małżonków z więzienia:

„... Z miłości przeznaczył nas [Bóg Ojciec] dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
 według postanowienia swej Woli [= Boży Zamysł: Odkupienia człowieka],
 ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym [= swym Synu-Słowie].
 W Nim mamy Odkupienie przez Jego Krew – odpuszczenie występków,
 według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał ...” (Ef 1,5-8).

Tenże Jezus Chrystus ukazuje się Janowi w Apokalipsie cały oblany Krwią własną – Krwią
 odkupienia. wylaną dla swej Oblubienicy:

„Potem ujrzałem Niebo otwarte: i oto – biały koń, a ten,
 co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym [= Boża wierność-prawda: realizacja zamysłu odkupienia
 człowieka],
 oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. ...
 Odziany jest w szatę we Krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga...” (Ap 19,11.13).

Rzecz jasna, najgłębszym motywem owej miłości odkupieńczej ze strony Jezusa Chrystusa była i jest
 Jego miłość oblubieńcza.
 – Jedynie ona zdolna jest w jakiejś mierze wytłumaczyć całkowitość darowania siebie za swą trudną
 oblubienicę – Kościół. Ta całkowitość daru siebie posunięta jest aż do ostateczności: w postaci złożenia
 własnego życia, a nawet więcej: stania się na co dzień, „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
 (Mt 28,20) – „pokarmem i napojem życia” (por. J 6,53-58) swej Oblubienicy: Kościoła.

Ta właśnie, tak rozumiana i w konkretną rzeczywistość przetworzona miłość Chrystusa, która cała



 jest jest odkupieniem i jednocześnie poślubieniem Kościoła, jest ową „Wielką tajemnicą ... w odniesieniu
 do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5,32).
 – Ona też powinna przyświecać nieustannie mężowi i żonie w ich małżeństwie, przeżywanym jako
 sakrament ich ‘dwoje-jednym-ciałem’.

Miłość odkupieńczo-oblubieńcza jest ze strony Chrystusa samą prawdą-wiernością. Jezus nigdy nie
 powie, że związanie się z Kościołem było Jego ‘pomyłką życiową’. Nie powie też nigdy, że dopuszczenia
 do bliskości z sobą takiej oblubienicy, która swego oblubieńca będzie zdradzała przez wszystkie wieki na
 wszelkie możliwe sposoby „cudzołóstwem-z-innymi-bogami’, nie sposób dalej kontynuować.
 – Chrystus jest „Świadkiem wiernym” (Ap 1,5). On nigdy nie zawiedzie – i nigdy się nie wycofa z raz swej
 oblubienicy danego słowa:
 ‘Kocham Cię, Ty Moja! Za wielką cenę nabyta’!

Z Jego strony nigdy nie będzie ‘rozwodu’ odnośnie do mistycznych zaślubin z Kościołem – a w nim z
 każdym z osobna z odkupionych:

„Łaska wam i pokój od ... Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego,
 Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi.
 Temu, który nas miłuje i który przez swą Krew uwolnił nas od naszych grzechów ...
 Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen” (Ap 1,4nn).

Kościół-Oblubienica otrzymuje wszystko czym jest i co posiada – w darze od swego Oblubieńca.
 Rzeczą Kościoła pozostaje jedno: odpowiedzieć na miłość, która do niego nieustannie dochodzi od Jego
 Oblubieńca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Od Niego też doznaje Kościół mocy wzbudzania duchowego życia. Dzięki Chrystusowi-Oblubieńcowi,
 Kościół staje się matką płodną. Podobnie dzieje się w małżeństwie: żona by nie poczęła, gdyby w
 zjednoczeniu małżeńskim nie otrzymała cząstki życia od swego małżonka.
 – W przypadku Kościoła płodność duchowa będzie zależna od otwartości na dar miłości pochodzący od
 Słowa Bożego Wcielonego:

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli [= Boga-Słowo] dało moc,
 aby się stali Dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Imię Jego –
 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili ...” (J 1,12n).

Podobnie wyrazi się św. Piotr, pierwszy widzialny Zastępca Chrystusa na ziemi:

„Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia,
 ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które jest żywe i trwa” (1 P 1,23; por. MiN 381).

Ofiara Chrystusa na krzyża stała się faktem historycznie sprawdzalnym. A przecież w całym jego
 wydźwięku eksperymentalnym (por. DV 8d.14b) i widzialnym – pozostaje tym bardziej aktualna jego strona
 niewidzialna. Ona to sprawia, że śmierć krzyżowa Chrystusa pozostaje jednocześnie tajemnicą, której
 nikt nigdy wyczerpująco nie zgłębi. Tajemnicą dla człowieka pozostaje wciąż trudny do pojęcia Boży
 zamysł.

Dotyczyło to już ‘uwidzialnienia’  Bożej miłości oblubieńczej przez małżeństwo jako pra-sakrament
 stworzenia.
 – To samo jednak dotyczy tym bardziej małżeństwa jako sakramentu Kościoła. Małżeństwo stało się z
 woli Bożej realnym znakiem i symbolem tej bezinteresownej miłości, jaką Trójjedyny umiłował człowieka
 w Jezusie Chrystusie.

Jest to z Jego strony wydanie siebie w całkowitości swojej osoby dla zbawczego dobra swej
 umiłowanej: Kościoła. Dzięki nieporównanie lepszemu wglądowi w intymne życie Trójcy Przenajświętszej
 po już dokonanym dziele odkupienia człowieka na krzyżu zyskujemy wgląd w poprzednio nie
 przewidywaną panoramę Bożego zamysłu.



Jednakże sam ów Boży zamysł nadal pozostaje nieprzenikniętą Bożą tajemnicą. Bóg ją człowiekowi
 jedynie przybliża – na zupełnie nowych zasadach w okresie następującym po już dokonanym odkupieniu.
 Dzieje się to obecnie w wymiarach, jakich człowiek epoki przed-Chrystusowej nie mógł nawet
 przewidywać. Całkiem szczególnie dokonuje się to poprzez sakramentalnie przeżywane przymierze
 małżeńskie.

d. Sakrament stworzenia – sakrament odkupienia

Jeśli małżeństwo jako sakrament ma z woli Bożej nieustannie przybliżać tym dwojgu: małżonkom,
 oraz całemu Kościołowi – tę miłość, jaką Lud swój oblubieńczo umiłował nieskończoną miłością
 Stworzyciel, który ponadto stał się Odkupicielem człowieka, to na odwrót Kościół zdaje sobie sprawę, że
 odkupione przez Chrystusa i wyniesione do nowości Ewangelii małżeństwo stało się – jak to formułuje
 Jan Paweł II – nieodłączną, „bardzo istotną częścią nowego dziedzictwa: dziedzictwa ‘sakramentu
 odkupienia’, którym zostaje obdarowany Kościół w Chrystusie” (MiN 382).

Sam Bóg sprawił, że dzieło odkupienia stało się swoistą ‘analogią’ tej rzeczywistości, jaką stają się
 małżonkowie w swoim ‘dwoje-jednym-ciałem’. Dotyczy to każdego małżeństwa – począwszy od tego
 pierwszego, które było wyrazem pra-sakramentu stworzenia. Za Janem Pawłem II zauważamy:

„W ten sposób małżeństwo jako sakrament najpierwotniejszy zostaje przejęte i włączone w integralną
 strukturę nowej ekonomii sakramentalnej [= sposób realizacji Bożego zamysłu] wyrosłej z odkupienia w
 sposób poniekąd ‘wzorczy’ : zostaje przejęte i włączone niejako od samego podstaw.
 Chrystus sam w rozmowie z faryzeuszami [Mt 19,3-9] przede wszystkim potwierdza Jego istnienie.
 Jeśli uznać ten wymiar zagadnienia, należałoby wnosić, że wszystkie sakramenty Nowego Przymierza
 znajdują w małżeństwie, jako sakramencie najpierwotniejszym, poniekąd swoją rację wzorczą ...” (MiN
 383).

Jezus jednak na tym nie poprzestaje. Przytoczymy dalsze słowa rozważań Jana Pawła II:

„Chrystus w swej rozmowie z faryzeuszami [Mt 19,3-9] nie tylko potwierdza istnienie małżeństwa
 ustanowionego przez Stwórcę ‘od początku’, ale także czyni je częścią integralną tej nowej ekonomii
 sakramentalnej, nowego porządku zbawczych ‘znaków’, który bierze początek w ‘sakramencie
 odkupienia’, podobnie jak pierwotna ekonomia wyłoniła się z ‘Sakramentu stworzenia’, ograniczając
 się właściwie do tego jedynego sakramentu, jakim było małżeństwo ustanowione w stanie pierwotnej
 niewinności, pierwotnej sprawiedliwości człowieka stworzonego jako mężczyzna i kobieta ‘na Obraz i
 podobieństwo Boga’ ...” (MiN 383).

Nawiązujemy raz po raz do dwufazowej rzeczywistości, do jakiej nawiązuje sam przede wszystkim
 Jan Paweł II, ilekroć rozpatruje sprawę ‘sakramentów świętych’. Zauważamy mianowicie, że ‘widzi’ on
 wszystkie sakramenty niejako skondensowane w dwóch fazach porządku, jaki przyjął sam Bóg w
 realizacji swego zamysłu zbawienia Człowieka w Chrystusie:

  Sakrament stworzenia;



Objaśnienie

  Sakrament odkupienia.

Wyrazem sakramentu samego w ogóle stworzenia, czyli
 uwidocznienia Boga-miłości, który staje się bezinteresownym, po
 ‘królewsku’ hojnym darem dla całego kosmosu z człowiekiem:
 mężczyzną i kobietą na czele, jest przede wszystkim ten jeden,
 najpierwotniejszy sakrament: małżeństwo.

Ono przez całe tysiąclecia miało przenosić to co było
 rzeczywistością ‘pionu’: oblubieńczość Boga-Przymierza w stosunku do
 rodziny człowieczej – w widzialność tego świata. Zarówno dla samych
 dwojga małżonków, ich rodziny wywodzącej się z ich ‘dwoje-jednym-
ciałem’, jak wreszcie dla całego świata i kosmosu.

Kto tylko szczerze zagłębiał się w przeżywaną na co dzień tajemnicę tak życia, jak i miłości – przede
 wszystkim w samym małżeństwie i rodzinie, nie mógł nie dostrzegać nieustannie z miłością-‘poziomem’
 swego przymierza małżeńskiego – krzyżującej się tej innej miłości: rzeczywistości ‘pionu’: Boga Miłości i
 Życia, źródła jednego i drugiego aspektu tej rzeczywistości.
 – W ten sposób małżeństwo jako pra-sakrament samego stworzenia stawało się nieustannym znakiem,
 tj. właśnie sakramentem, ustanowionym przez samego Boga, który stawał się jednocześnie ukrytym, tj.
 niewidzialnym źródłem łask dla sprostania powołaniu do małżeństwa i rodziny.

Gdy jednak „nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4), Chrystus założył Kościół: swój Kościół (zob. Mt 16,18).
 Chrystus przysposobił go sobie na swoją umiłowaną, nad własne życie umiłowaną Oblubienicę.

Tenże Kościół uczynił Chrystus jedynym depozytariuszem dokonanego przez siebie dzieła
 odkupienia mężczyzny i kobiety. To właśnie dokonane przez Syna Bożego dzieło odkupienia stało się
 zarazem sakramentem odkupienia. Odkupienie jest z samej swej istoty skutecznym znakiem i środkiem,
 który niesie „wszelkie błogosławieństwo duchowe” (Ef 1,3), jakim Ojciec Niebieski „napełnił nas” w swoim
 „Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew, odpuszczenie grzechów” (Ef 1,6n).

Innymi słowy każdy z siedmiu sakramentów, w jakie wyposażony jest Kościół Chrystusa, mieści się
 jakoby w kondensacie w samym w ogóle dziele odkupienia. W tym sensie mówimy o ‘sakramencie
 odkupienia’ – w analogii do pierwotnego ‘sakramentu stworzenia’.

Z tak rozumianego ‘sakramentu odkupienia’ wyłaniają się kolejno poszczególne siedem świętych
 sakramentów Kościoła.
 – Jednym z zasadniczych jest małżeństwo. Ono bowiem z natury swej w całkiem szczególny sposób
 wyraża – poprzez ciągle w nim przeżywaną oblubieńczość i rodzicielskość – rzeczywistość ‘pionu’: Bożą
 Miłość stworzycielską, odkupieńczą i oblubieńczą. Aż do całkowitości daru własnego życia ze strony
 Syna Bożego na krzyżu włącznie.
 – Żeby tylko Jego Oblubienica: Kościół święty, mógł żyć i kochać swego Bożo-Ludzkiego Oblubieńca
 miłością odwzajemnioną.

Jedyną ‘korzyścią’ ofiary Chrystusa i Jego jedyną ‘radością’ stanie się zamierzony przez Niego cel,
 który jednocześnie jest odwiecznym zamysłem Ojca Niebieskiego:

„Ojcze! ... Objawiłem im Twoje Imię i nadal będę objawiał,
 aby Miłość, którą TY – Mnie umiłowałeś,
 w Nich była – i Ja w nich” (J 17,26).
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e. Małżeństwo jako jeden z sakramentów Kościoła

Uzbrojeni w lepsze rozumieniu Bożego ‘kondensatu’: pierwotnego sakramentu stworzenia – a z kolei
 w dobie „pełni czasu” sakramentu odkupienia, zdajemy sobie sprawę z podstawowych faktów.
 Mianowicie pierwotne małżeństwo jako uprzywilejowany wyraz pra-sakrament stworzenia było instytucją,
 którą Bóg stworzył dla człowieka na etapie Jego „pierwotnej sprawiedliwości i niewinności”.

Człowiek jednak upadł: dopuścił się grzechu. Nadeszła „pełnia czasu”. Jezus Chrystus zastał swoich
 ludzkich braci i siostry w stanie zniewolenia przez Złego. Przyszedł ich odkupić.

W swej rozmowie z faryzeuszami na temat małżeństwa ma Jezus przed sobą nie człowieka w stanie
 ‘pierwotnej sprawiedliwości i niewinności’ lecz mówi do:

„... człowieka obarczonego dziedzictwem pierworodnego grzechu i stanem grzeszności ... –
[Nowa ekonomia sakramentalna] skierowana jest do człowieka troistej pożądliwości ... [zob. 1 J 2,16; Ga 5,17] ...”
 (MiN 384).

Tym samym małżeństwo jawi się jako część:

„... nowego porządku sakramentalnego [ekonomii sakramentów], jaki początek swój bierze w ‘sakramencie
 odkupienia’, czyli zarazem w owej ‘Wielkiej tajemnicy’, która jako misterium Chrystusa i Kościoła
 stanowi o sakramentalności samego Kościoła.
 Przygotowują one również do zrozumienia małżeństwa jako sakramentu Nowego Przymierza, którego
 zbawcze działanie musi być organicznie zespolone z całokształtem ... etosu ... Odkupienia ...” (MiN
 384).

Przypominamy sobie w tej chwili poprzednio już przytoczoną wypowiedź Soboru Watykańskiego II o
 ‘Kościele jako sakramencie’. Sobór podjął w ten sposób próbę samo-określenia siebie mówiąc:

„Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem,
 czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem
 i jedności całego rodzaju ludzkiego ...” (LG 1).

W nawiązaniu do tego samo-określenia mówi Jan Paweł II:

„... Na gruncie ‘sakramentu stworzenia’ należy rozumieć pierwotną sakramentalność małżeństwa
 (sakrament najpierwotniejszy).
 Z kolei zaś na gruncie ‘sakramentu Odkupienia’ można zrozumieć sakramentalność Kościoła, a raczej
 sakramentalność zjednoczenia Chrystusa z Kościołem, co autor Listu do Efezjan przedstawia na
 podobieństwo małżeństwa, związku oblubieńczego męża i żony.
 – ... Nie chodzi w tym wypadku tylko o porównanie w znaczeniu metaforycznym [przenośnym], ale o
 rzeczywiste odnowienie (czy też ‘odtworzenie’ = stworzenie na nowo) tego, co stanowiło zbawczą
 treść ... najpierwotniejszego sakramentu ...” (MiN 385n).



Św. Paweł ukazuje związek Chrystusa z Kościołem jako analogię tego zjednoczenia, jakie dokonuje
 się w przypadku małżonków.
 Jednocześnie zaś, mówiąc o tym zjednoczeniu Chrystusa ze swoją Oblubienicą-Koścołem, czyni bardzo
 niedwuznacznie aluzję do sakramentu chrztu i Eucharystii.
 Są one owocami wydania się Chrystusa za życie Kościoła.

Jan Paweł II mówi w nawiązaniu do aluzji do tych Sakramentów w omawianym tekście z Listu do
 Efezjan (Ef 5,21-33):

„Słowa przytoczone [aluzje Pawła do Chrztu i Eucharystii: Ef 5,26.29] ukazują bardzo plastycznie, jak swe
 istotne znaczenie i moc sakramentalną czerpie Chrzest z owej oblubieńczej miłości Odkupiciela,
 poprzez którą konstytuuje się przede wszystkim sakramentalność samego Kościoła: ‘sacramentum
 magnum’ [sakrament to wielki].
 – To samo można odnieść i do Eucharystii, na którą zdają się wskazywać dalsze słowa o ‘żywieniu
 własnego ciała’, które każdy człowiek ‘żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy
 członkami Jego Ciała’ [Ef 5,29n]. Otóż Chrystus żywi Kościół swoim Ciałem właśnie przez Eucharystię”
 (MiN 386).

Jan Paweł II zwraca zarazem uwagę, że omawiane słowa św. Pawła oczywiście nie przedstawiają
 jakiejś rozbudowanej ‘teologii małżeństwa’. Słowa te raczej zakładają istniejący porządek sakramentów
 Kościoła. Stąd też Ojciec święty mówi:

„List do Efezjan, wyrażając oblubieńczy stosunek Chrystusa do Kościoła, pozwala zrozumieć, że sam
 Kościół dzięki temu jest ‘Wielkim sakramentem’, nowym znakiem przymierza i łaski, wyrastającym z
 głębin ‘sakramentu odkupienia’, podobnie jak z głębin ‘sakramentu stworzenia’ wyłoniło się
 małżeństwo: najpierwotniejszy znak przymierza i łaski.
 – Autor Listu do Efezjan głosi, że ów najpierwotniejszy Sakrament urzeczywistnia się w nowy sposób
 w sakramencie Chrystusa i Kościoła. Na tej też podstawie Apostoł zwraca się w tymże samym
 ‘klasycznym’ tekście Ef 5,21-33 do małżonków, ażeby – ‘wzajemnie sobie poddani w bojaźni
 Chrystusowej’, kształtowali swe życie małżeńskie na gruncie sakramentu, ustanowionego na początku
 przez Stwórcę, który w oblubieńczym przymierzu łaski Chrystusa i Kościoła odnalazł swoją ostateczną
 wielkość i świętość” (MiN 386n).

Ostatecznie zatem wypada stwierdzić, że co prawda św. Paweł nie mówi w omawianym fragmencie o
 małżeństwie wprost jako o jednym z siedmiu sakramentów Kościoła. Mimo to:

„Sakramentalność małżeństwa zostaje w nim w sposób szczególny potwierdzona i pogłębiona. W
 ‘Wielkim sakramencie’ Chrystusa i Kościoła, małżonkowie chrześcijańscy są wezwani do kształtowania
 swego życia i powołania na sakramentalnym fundamencie” (MiN 387).

RE-lektura: część VI, rozdz. 9f.
 Stadniki, 15.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 5.I.2016.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 8.VII.2017.
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8. Podsumowanie:
sakramentalność małżeństwa odczytana z Ef 5

Wyżej podjęte rozważania ukazują, jak bardzo w małżeństwie przeżywanym według ‘nowości
 Ewangelii’, tzn. jako sakrament małżeństwa, rzeczywistość ‘pionu’ [Chrystus a Kościół = Jego Ciało Mistyczne i
 Oblubienica] nieustannie krzyżuje się z rzeczywistością ‘poziomu’ [odniesienia: mąż-żona].

Jest wykluczone, żeby św. Paweł mógł wymyślić przekazany adresatom obraz małżeństwa jako owoc
 swojej prywatnej wyobraźni. Paweł przedstawia Chrystusa w Jego trosce o swą Oblubienicę – Kościół.
 Chrystus według niego ‘karmi’ swą Oblubienicę: Kościół – Eucharystią, czyli swym Ciałem i swoją Krwią.
 Dotyczyłoby to zatem rzeczywistości ‘pionu’.
 – Według Pawła, taki sposób odnoszenia się Chrystusa do swojej Oblubienicy-Kościoła ma być wzorem
 dla układania wzajemnych kontaktów rzeczywistości małżeńskiej ‘w poziomie’, tj. obowiązków męża w
 stosunku do żony. On bowiem jest jej ‘głową’ – w analogii do Chrystusa, który jest ‘Głową’ Kościoła.

Gdyby to, co Paweł napisał w omawianym fragmencie Ef 5,21-33, miało być jego osobistym
 wymysłem, a on by go umieścił w swym Liście Apostolskim, który – jak przyjmujemy wiarą Bożą –
 powstał pod tchnieniem Ducha Świętego, tak iż tworząca się w pierwotnym Kościele Praktyka Apostolska
 podawałaby ten Pawłowy, czysto ‘prywatny’ wymysł jako Słowo Boże (por. 1 Tes 2,13), dopuściłby się on
 niesłychanego sprzeniewierzenia otrzymanemu charyzmatowi Apostoła i Pisarza biblijnego. Oznaczałoby
 to, że będąc Apostołem i konsekwentnie autorem Słowa-Bożego-Pisanego, wypaczyłby zupełnie Prawdę
 objawienia. Podałby mocą Prawdy objawienia jako Słowo Boże coś, co Słowem Bożym żadną miarą by
 nie było.

Trzeba sobie jednak natychmiast uświadomić, że do czegoś podobnego ani Jezus Chrystus – jedyny
 Właściciel Kościoła i Słowa Bożego, ani Duch Święty, dopuścić by nie mógł. Pismo święte „uczyłoby”
 (zob. DV 11d) w takim przypadku z gwarancją Prawdy objawienia o małżeństwie coś, co Prawdą objawienia
 w żadnym wypadku by nie było. Bóg byłby wówczas sprzeczny sam ze sobą. To zaś jest z góry
 niemożliwe.
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Pozostaje zatem przyjąć, że chociażby na podstawie elementów, jakie zdołaliśmy wydobyć z
 analizowanego fragmentu Ef 5,21-33 – nie można nie uznać faktu, iż świadoma, dobrowolnie sobie
 wzajemnie wyrażona zgoda małżeńska mężczyzny i kobiety na nierozerwalną, dozgonnie wierną miłość,
 nie jest samym tylko aktem liczącym się wobec władz cywilnych jako zawarcie kontraktu małżeńskiego.
 Małżeństwo jest w porządku samego stworzenia, a tym bardziej w porządku dzieła odkupienia
 dokonanego przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa, jednym z istotnych sakramentów Kościoła.

Znakiem ‘widzialnym’ tegoż sakramentu jest osoba tego określonego mężczyzny i tej określonej
 kobiety w całej swej męskości i kobiecości. Ci dwoje stają się z chwilą wyrażenia sobie zgody
 małżeńskiej – sakramentem małżeństwa, będąc dla siebie nawzajem jednocześnie jego szafarzami.
 Kapłan jest jedynie urzędowym Bożym świadkiem, nieodzownym do ważności zawieranego małżeństwa.

Małżeństwo zostało pierwotnie ustanowione przez Stworzyciela już w dniu stworzenia. Stało się ono
 wtedy szczególnym wyrazem pra-sakramentu stworzenia. Przez Jezusa Chrystusa zostało małżeństwo
 w Jego Odkupieńczej Ofierze na Krzyżu wyniesione do poziomu ‘nowości Ewangelii’, wchodząc w skład
 sakramentu odkupienia.

Jako jeden z szczególnych wyrazów sakramentu odkupienia staje się małżeństwo samo przez się,
 mocą swego zaistnienia, niewyczerpanym źródłem dla otrzymywania i upraszania wszelkich skarbów
 odkupienia. Łaski te są dostosowane do charakteru wszelkich działań, jakie wchodzą w zakres
 przeżywania komunii życia i miłości w małżeństwie i rodzinie, która z niego powstaje.

D.   PRZEŻYWANIE WZAJEMNEJ BLISKOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
JAKO SAKRAMENTU

1. Chrystus w swym poślubieniu rodziny człowieczej



a. Sens niniejszego paragrafu

Na zakończenie niniejszej części VI, osnutej wokół żmudnie podejmowanych dociekań na temat
 małżeństwa jako sakramentu, wypada poświęcić odcinek zakończeniowy bardziej praktycznemu
 zastosowaniu wniosków, które zdają się wypływać przede wszystkim z ostatnich rozważań na podstawie
 wypowiedzi Nowego Testamentu.

Same z kolei te ‘bardziej praktyczne’ zastosowania chcielibyśmy zawężyć do przeżywania przede
 wszystkim wzajemnej bliskości w małżeństwie w sposób odpowiadający „Wielkiej tajemnicy – w
 odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” (Ef 5,32). Małżeństwo jest bowiem tym samym – zarówno już to
 pierwotne jako wyraz pra-sakramentu stworzenia (przynajmniej w znaczeniu zapowiedzi małżeństwa według nowości
 Ewangelicznej), jak tym bardziej małżeństwo „pełni czasu” (Ga 4,4), jaka nastała od chwili, gdy Druga Osoba
 Trójcy Przenajświętszej: Syn-Słowo, stał się „Ciałem i rozbił namiot między nami” (por. J 1,14) – jednym z
 zasadniczych sakramentów Kościoła epoki Nowego i Wiecznego Przymierza.

Jest Wolą Boga jako Stworzyciela – i Odkupiciela, żeby małżeństwo w przypadku osób ochrzczonych
 przez sam fakt swego zaistnienia, tj. z chwilą wyrażenia sobie wzajemnie zgody małżeńskiej, zostało
 podniesione do poziomu dzieła odkupienia i stało się jednym z siedmiu sakramentów Kościoła.
 Przekonanie tradycji dogmatycznej Kościoła na ten temat i wyraz wiary uczniów Chrystusa ujął zwięźle
 Jan Paweł II w swym ‘Familiaris Consortio’ (1981 r.):

„Przyjmując i rozważając wiernie Słowo Boże, Kościół uroczyście nauczał i naucza,
że małżeństwo między ochrzczonymi jest jednym z siedmiu sakramentów Nowego Przymierza” (FC 13;
 zob. KPK, kan. 1055, § 1n; KKK 1601.1617).

Mocą swego zaistnienia czyni ono w świecie widzialno-eksperymentalnym – widzialną tę
 rzeczywistość, która z istoty swej jest nie-widzialna: Boże odniesienia oblubieńcze, a nawet odkupieńcze
 – w stosunku do Kościoła, a dokładniej: względem każdego człowieka: mężczyzny i kobiety.
 – Małżeństwo jest całe święte i uświęcające, bo wyniesione do rzędu jednego z sakramentów Kościoła
 Chrystusowego, które same przez się stają się skutecznym narzędziem, mocą którego Jezus Chrystus
 obdarza łaskami dokonanego Odkupienia w zakresie wyznaczonym charakterem danego sakramentu.

Wzajemna tęsknota i obopólna miłość męża i żony ma przybliżyć im samym oraz całemu Kościołowi i
 światu, jak tym bardziej Bóg ‘całym sobą’ tęskni za ‘dwoje-jednym-ciałem’: swym Bożym ‘jedno’ z
 małżonkami – oraz każdym z osobna mężczyzną i kobietą, wezwanymi przed założeniem świata do
 świętości i nieskalaności w Synu Bożym Jezusie Chrystusie (por. Ef 1,4).
 – Stąd też małżeństwo nie może nie być jednym z całkiem podstawowych sakramentów Kościoła
 Chrystusowego: jako bardzo szczególny wyraz samego w ogóle sakramentu odkupienia. Taki skarbiec
 pozostawił Chrystus swojemu Kościołowi, zwierzając mu jego zarządzanie.

Niektórzy małżonkowie będą być może wdzięczni za garść naprowadzeń rozważaniowych, które by w
 pewnej mierze skonkretyzowały zobowiązujące przemyślenia przedstawione w poprzednich paragrafach.
 – Jak wspomniano, nie będziemy tu rozpatrywali zastosowań wniosków o małżeństwie jako sakramencie
 w odniesieniu do wielorakich zakresów, jakie niesie z sobą życie w małżeństwie i rodzinie, jak np. do



 wychowania dzieci, małżeństwa i rodziny jako Kościoła Domowego itd. Skoncentrujemy się raczej na
 samej w sobie małżeńskiej bliskości, w tym w bardzo szczególny sposób na przeżywaniu zjednoczenia
 małżeńskiego, biblijnego „dwoje-jednym-ciałem” – w sposób bliski tych wielkich tajemnic wiary, jakim
 mogliśmy się przyjrzeć.
 Nieuniknione będą swoiste powtórzenia. Są one jednak uzasadnione faktem, że obracamy się wciąż w
 tym samym kręgu tajemnic wiary ściśle związanych z odkupieniem małżeństwa.

b. Jeszcze raz język zjednoczenia małżeńskiego jako ilustracja

W poprzednich rozdziałach dane nam było przyjrzeć się z bliższa wielorakim wypowiedziom Słowa-
Bożego-Pisanego nie tylko Nowego, ale już i Starego Testamentu [czyli okresu dopiero przejściowego Przymierza,
 jakie Bóg od początku ofiarował Człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie], z których przekonywaliśmy się ku wielkiemu
 zdumieniu o wynurzeniach autentycznej miłości – miłości oblubieńczej, jaką Bóg od początku żywił do
 człowieka jako tego „jedynego na ziemi stworzenia, którego ... chciał dla niego samego” (GS 24).

Ponieważ nie chodzi tu o jedynie sporadyczne tego rodzaju wypowiedzi, które mogłyby być
 rozumiane jako emocjonalnie piękne i rzewne przenośnie, lecz o nasilające się i coraz bardziej
 jednoznaczne Boże niejako ‘oświadczenia’, w których nie krępuje się On mówić o sobie wręcz jako o
 „Małżonku” – Izraela, poczytywanego jako Jego „Oblubienica”, trzeba odłożyć rodzące się skrupuły, iż
 biorąc te wyrażenia dosłownie, urazilibyśmy Bożą transcendencję.

Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że obracamy się w języku śmiałych, niezwykle daleko posuniętych
 antropomorfizmów i antropopatyzmów, o czym już niejednokrotnie była mowa (zob. wyż.: Antropomorfizm-
antropopatyzm). Przytaczaliśmy już też parokrotnie kompetentną, precyzyjnie sformułowaną wypowiedź
 Jana Pawła II na temat sposobu wyrażania się Pisma świętego o Bożej Miłości do człowieka – jakoby to
 była ‘miłość’ przeżywana przez Boga ‘po ludzku’:

„... Jeśli miłość Boga do człowieka, do Ludu Wybranego, Izraela, jest przedstawiana przez proroków
 jako miłość oblubieńca do oblubienicy, to taka analogia wyraża ‘oblubieńczą’ jakość i Boski, a nie
 ludzki charakter miłości Bożej: ‘Małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel [...] nazywają Go Bogiem całej
 ziemi’  [Iz 54,5].
 – To samo odnosi się również do oblubieńczej miłości Chrystusa Odkupiciela: Tak ‘Bóg umiłował
 świat, że Syna swego Jednorodzonego dał’ [J 3,16].
 – Chodzi więc o miłość Bożą wyrażoną poprzez odkupienie, którego dokonał Chrystus. Według Listu
 Pawłowego miłość ta jest ‘podobna’ do oblubieńczej miłości ludzkich małżonków, ale oczywiście nie
 jest z nią ‘zrównana’. Analogia bowiem wskazuje na podobieństwo, przy zachowaniu odpowiedniego
 ‘marginesu’ niepodobieństwa” (MuD 25).

Widzieliśmy w obfitości, że Słowo-Boże-Pisane Nowego Testamentu nie tylko podejmuje ten sam
 wątek teologiczno-biblijny o Bożej oblubieńczej miłości do człowieka, lecz zdecydowanie go rozwija.
 – Zasadniczym nowym akcentem orędzia Nowego Testamentu jest to, że Trójjedyny zbliża się do swego
 Ludu jako swej Mistycznej Oblubienicy – w Osobie Jezusa Chrystusa.

Nowy Testament precyzuje jednocześnie chwilę i sposób, w jaki Jezus Chrystus, Syn Ojca
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Objaśnienie

 Niebieskiego, ale i rzeczywisty Syn swej dziewiczej matki Maryi, poślubił Lud Nowego i Wiecznego
 Przymierza, tj. Kościół, a w nim każdego z osobna człowieka: mężczyznę i kobietę. Stało się to w jeden
 sposób: w Jego ofierze na krzyżu.

Jak poprzednio wielokrotnie podkreślano, Chrystus jest Oblubieńcem w jeden tylko sposób: jako
 Oblubieniec-z-Krzyża (MuD 26). Tutaj zrealizował się w Bożej i ludzkiej pełni najgłębszy sens zaślubin:
 sam Bóg darowuje się człowiekowi w Jezusie Chrystusie w swej Bożo-Ludzkiej całkowitości. Powoduje
 się zaś jedynym motywem: czyni to z odkupieńczej – i oblubieńczej miłości dla swego żywego Obrazu –
 mężczyzny i kobiety.

Przedstawione tu oblubieńczo-małżeńskie przymioty Bożej miłości do Kościoła jako Mistycznego
 Ciała Chrystusa, a w nim do każdego poszczególnego człowieka, nie są czymś wymyślonym. Mogliśmy
 się przekonać, iż sam również Jezus Chrystus nie waha się przedstawić siebie jako Oblubieńca – swej
 Oblubienicy: Ludu Bożego. Czynił to zarówno wprost, jak i pośrednio, np. wtedy gdy mówił o uczcie
 weselnej, jaką król, tj. Jego Ojciec, zgotował Synowi.

Trudno nam było z kolei nie popaść w zdumienie, gdy słyszeliśmy słowa powtarzających się
 świadectw, jakie składał prorok Pokuty Jan Chrzciciel o swoim dostojnym krewnym. Przedstawiał Go jako
 oblubieńca, a swoją rolę określał skromnie jako „przyjaciela oblubieńca, który wsłuchuje się z radością w
 głos oblubieńca”.
 – To samo potwierdzali w końcu Apostołowie, szczególnie umiłowany uczeń Chrystusa Jan Ewangelista,
 a tym bardziej Apostoł Narodów Paweł. Nie mogliby oni wymyślić oblubieńczości ich Pana – Jezusa
 Chrystusa, gdyby to nie pochodziło z Bożego Objawienia.

Zarówno zaś sam Chrystus, jak Jan Chrzciciel i wymienieni Apostołowie, podkreślali niezwykle
 jednoznacznie związek oblubieńczości Chrystusa z ofiarowaniem Baranka. Odwoływali się w tym
 wypadku do doskonale wszystkim znanego języka symbolicznego szeregu proroctw mesjańskich,
 zwłaszcza tych zawartych w Izajaszowych Pieśniach o ‘Słudze Jahwéh’.

Z tego względu nigdy nie było wątpliwości, o jaką by tu mogło
 chodzić ‘oblubieńczość’. Nikt nigdy nie miał wątpliwości co do
 dziewiczości Jezusa i Jego dziewiczego stylu życia. Jezus
 Chrystus – sam będąc synem swojej dziewiczej matki, był i
 pozostał dziewiczy.

Od początku było jasne, że poślubia On w swej Bożo-Ludzkiej
 dziewiczości Córę-Dziewicę, Izraela Nowego i Wiecznego
 Przymierza. Nie jakoby ona była godną zaszczytu stania się
 Oblubienicą „Baranka bez skazy”. Dotąd była ona przecież

 chronicznie cała skalana grzechami. Plamiły ją one od zarania istnienia rodziny człowieczej w raju.

Jezus Chrystus, jej Boski Oblubieniec i Głowa Kościoła, swego Mistycznego Ciała, po to podjął się
 daru całkowitości swego życia na krzyżu, by ta Jego – dotąd cała grzechem zmazana Oblubienica, stała
 się dopiero „chwalebną, nie mającą skazy czy zmarszczki ..., lecz aby była święta i nieskalana” (por. Ef
 5,27).
 – Stanie się to w wyniku sakramentu Chrztu świętego i innych świętych sakramentów, jakie jej
 Oblubieniec-z-krzyża podaruje mocą dokonanego odkupienia w Krwi własnej przelanej na ołtarzu Krzyża.
 Wtedy dopiero ta Jego, Oblubienica, będzie mogła opłukać i wybielić swoje „szaty we krwi Baranka” (por.
 Ap 7,14; 22,14). Tak dopiero Jezus Chrystus „osobiście stawi przed sobą Kościół jako ... święty i nieskalany
 ...” (Ef 5,27).

W pewnej chwili Apostoł Narodów przystąpił do przedstawienia tak właśnie, z Bożego objawienia
 zrozumianej wizji „Wielkiej tajemnicy” (Ef 5,32) miłości Chrystusa do swej Oblubienicy-Kościoła. Widział ją
 całą poprzez pryzmat Krzyża, na którym Chrystus wydał siebie dla Kościoła (Ef 1,7; 5,23.25.32).
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Jednocześnie zaś był on sobie świadom, że Jezus Chrystus kierował się w tym ‘wydaniu’ swego
 Ciała i ‘przelaniu’ swej krwi bezinteresowną miłością. Ta zaś była wyrazem tego, że sam Bóg Trójjedyny
 jest w Nim w stosunku do rodziny człowieczej „bogaty w Miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
 umiłował ...” (Ef 2,4).

Gdy więc Paweł miał przedstawić tajemnicę tej Bożo-Ludzkiej miłości, nie znalazł innego, lepszego
 języka obrazowego, jak odwołania się do zjednoczenia, jakie się dokonuje w małżeńskim ‘dwoje-jednym-
ciałem’. W wyborze tego języka: oblubieńczo-rodzicielskiej miłości między mężem a żoną, nie mógł Paweł
 nie znajdować się pod łagodnym prowadzeniem Ducha Świętego, z którego inspiracji pisał. To tchnienie
 Ducha Prawdy objawienia nie odbierało Pawłowi wolnego myślenia i chcenia. A przecież wiodło
 przepotężnie skutecznie do tego, że cały proces myślenia i tworzenia Listu jako Słowa-Bożego-Pisanego
 ukazał dokładnie to, co zamierzał sam Duch Święty, który:

„... doprowadzi was do całej Prawdy.
 Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy,
 i oznajmi wam rzeczy przyszłe ...” (J 16,13).

Tym samym kreśli Paweł w imieniu Chrystusa głębię tej komunii życia i miłości, do jakiej wzywa
 swoje dzieci, powołane do małżeństwa, sam Stworzyciel i Odkupiciel – począwszy od tego małżeństwa,
 w którym koncentrował się pra-sakrament stworzenia. Tym bardziej dotyczy to rzeczywistości „pełni
 czasu” (Ga 4,4), kiedy to sposób oddawania się Chrystusa swojej Małżonce: Kościołowi, a w nim każdemu
 z osobna Człowiekowi, staje się nieodstępnie zobowiązującym wzorem dla małżeństwa w wizji ‘nowości
 Ewangelii’.

Małżeństwo ustanowione jako rzeczywistość nierozerwalna i bezwzględnie wierna wraz z
 zaistnieniem świata i człowieka, zostaje wraz z przyjściem Boga na ziemię podniesione do godności
 jednego z największych sakramentów Kościoła. Tym samym staje się ono stałym narzędziem
 otrzymywania łask właściwych rzeczywistości małżeńskiej i rodzinnej.

Niezależnie od tego, iż małżeństwo jako sakrament staje się narzędziem dostępowania łask
 odkupienia, ci dwoje zostają wraz z zawarciem przymierza małżeńskiego powołani do szczególnie
 wymownego i po ludzku spontanicznie zrozumiałego uwidzialnienia rzeczywistości nie-widzialnej, jaką
 jest „Wielka Tajemnica – w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (por. Ef 5,32).
 – Stąd nie słabnące wezwanie małżonków do wytrwałego wzorowania swoich odniesień podejmowanych
 ‘w poziomie’ na tej zdumiewającej rzeczywistości, jakiej nie wolno im tracić z widnokręgu, a która
 dokonuje się nieustannie ‘w pionie’ : Bóg a człowiek.

Nie da się tego osiągnąć i wprowadzać w życie na co dzień inaczej, jak przez przeżywanie całej
 rzeczywistości małżeńskiej z nie słabnącą wiarą i miłością-ufnością, pokładaną w miłosiernym
 Odkupicielu, który w Duchu Świętym swoim zwraca ich serca wytrwale „w górę” (Kol 3,1n), tj. ku owemu
 pionowi, gdzie nieustannie jawi się do kontemplacji w najgłębszym rozmodleniu i czci adoracji Oblicze
 Chrystusa, który „... umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1).

c. Dwa ‘bieguny’ krzyżujących się belek krzyża



W ten sposób stajemy w obliczu depozytu wiary apostolskiej w odniesieniu do małżeństwa
 ustanowionego przez Chrystusa jako jeden z sakramentów Jego Kościoła. Boża wizja rzeczywistości,
 której na imię: małżeństwo – jest taka a nie inna dlatego, że ci dwoje: mąż i żona, są mocą sakramentu
 wezwani do miłowania siebie wzajemnie Tak Jak umiłował Chrystus, który siebie wydał na Krzyżu. Stało
 się to dlatego, że umiłował nieodwołalnie wiernie – zarówno Ojca i Jego zamysł: zbawienia człowieka
 przez Krzyż Odkupienia, jak i swych ludzkich braci i siostry (por. Ef 5,21.25).

Przed nami rysuje się zatem ponownie krzyż z jego dwiema belkami: poziomą – i pionową. Obie
 łączą dwa odpowiadające sobie bieguny. Nawiązywaliśmy do tego znaku już wielokrotnie (zob. grafikę:
 Oblubieńcza Miłość Boga – a małżonków).

  Belka pozioma przedstawia dwa bieguny każdego małżeństwa: osobę męża – i osobę żony. Żadne
 z nich nie żyje samo dla siebie. Mimo odrębności osobowej – ci dwoje stanowią nierozdzielne jedno.
 Jak właśnie ta pozioma belka, której nie będzie, jeśliby nie było jej prawej i lewej strony: bieguna
 prawego i lewego, wschodniego i zachodniego.

  Belka pionowa przedstawia krzyżujące się z tamtymi inne dwa bieguny: z jednej strony biegun
 górny [niejako północ], w tym wypadku Bóg, a z drugiej biegun dolny [niejako południe]: żywy Obraz tegoż
 Boga – człowiek-mężczyzna i człowiek-kobieta w ich wzajemnym zdaniu się na siebie i życiu-‘dla’
 siebie w przypadku komunii małżeńskiej.

Omawiany pion jest mocno zatknięty w rzeczywistości ziemskiej. Łączy on niebo i ziemię: Boga i
 człowieka, a całkiem szczególnie dwoje ludzi związanych przymierzem małżeństwa. Niemożliwe jest
 istnienie bieguna mocno tkwiącego w ziemi – bez żywotnego i nierozdzielnie z nim związanego bieguna
 nieba: BogaTrójjedynego. Z tym tylko, że Bóg jedyny, choć istniejący w Trzech Bożych Osobach,
 wychodzi naprzeciw swego żywego Obrazu: mężczyzny i kobiety – w Osobie Jezusa Chrystusa, który
 jest Synem Bożym i jednocześnie rzeczywistym Synem Maryi.

Posługujemy się symboliczno-obrazowym sposobem mówienia. Niemniej ta obrazowość wyraża
 głębię Bożych – nie tylko stworzycielskich, ale oblubieńczych odniesień do człowieka-mężczyzny i
 człowieka-kobiety.
 Bóg niejako nie potrafi żyć bez człowieka! Kocha go – i nieustannie tęskni za nim. I nigdy się nie
 wycofuje z ofiarowanej mu komunii miłości i życia.
 Nie na darmo mówi księga Przysłów, gdzie Boża Mądrość – a z perspektywy pełni czasów: Syn Boży, w
 pewnej chwili przedstawia siebie jakoby ‘bawiąca się’ Mistrzyni przy Bogu stwarzającym:

„... Ja byłam przy Nim Mistrzynią –
 rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim,
 igrając na okręgu ziemi,
 znajdując radość przy synach Ludzkich” (Prz 8,31n).

Tym jest niejako ta belka pionowa krzyża: biegun nieba – i biegun ziemi: człowiek w swej męskości i
 kobiecości. Nie będzie bieguna tkwiącego w ziemi, jeśli wpierw nie będzie bieguna wychodzącego z
 nieba i dotykającego nieba: Boga.
 – Stamtąd wychodzi inicjatywa miłości. Jest nią Bóg, który wychodzi do rodziny człowieczej z propozycją
 związania się z nią przymierzem.
 – A ‘przymierze’ to ... małżeństwo. Bóg ofiaruje człowiekowi komunię: uczestnictwo w swym własnym
 życiu i swej własnej miłości – „odtąd i na zawsze” (Iz 59,21). Bieguny o których tu mowa: ten z nieba i ten
 zatknięty w ziemię, przyciągają się wzajemnie: wyrywają się ku sobie wzajemnie.

Całkiem zaś szczególnym kondensatem bieguna przedstawiającego człowieka-mężczyznę i
 człowieka-kobietę stanowi każde małżeństwo. Gdyby je wyjaśnić przy pomocy belki poziomej na obrazie
 krzyża, można by powiedzieć, że w przypadku zaistniałej prawdziwej miłości między mężem a żoną,
 jedno nie potrafi żyć bez drugiego. Oboje tęsknią za sobą. Gdy okoliczności zmuszą do dłuższego
 rozstania, jedno niemal usycha bez drugiego. Bieguny się wzajemnie przyciągają i bez siebie ...
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 obumierają.

Jeśli taka jest dynamika komunii życia i miłości między mężem a żoną, to czyż nie jest to jedynie
 słabym, zdalnym echem wprost żywiołowej i nieutulonej ‘tęsknoty’ Stworzyciela za komunią życia i
 miłości z tym „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał ‘dla niego samego’ ...” (GS 24), tj. swym
 żywym Obrazem: mężczyzną i kobietą? I czyż ta Boża ‘tęsknota’ za „przybranymi synami – przez Jezusa
 Chrystusa” (Ef 1,5) – nie jest swoistą, przez Boga zamierzoną, a nawet proponowaną analogią tej
 rzeczywistości, jaką winni tworzyć w małżeńskim objęciu mąż i żona, którzy są przez Boga wezwani do
 stanowienia małżeńskiego ‘dwoje-jednym-ciałem’?

d. Wierny miłości w walce o życie wieczne umiłowanej

Miłość autentyczna – tak jak ją pojmuje i czynem wyraża Bóg, cechuje się dynamizmem na wskroś
 od-środkowym. O miłości w Bożym stylu miłowania można mówić dopiero wtedy, gdy osoba [a nie samo
 ‘ciało’] staje się całkowitym, bezinteresownym darem-‘dla’ innej osoby: Boga– lub człowieka.

Tę samą rzeczywistość można wyrazić również z innym wyakcentowaniem miłości w Bożym stylu jej
 pojmowania. Mianowicie miłość polega na tym, żeby całkowicie żyć-‘dla’ osoby kogoś umiłowanego (MD
 10; EV 51.81nn.92). Żyć oczywiście dla jej rzeczywistego dobra, widzianego w perspektywie spraw
 definitywnych. Dobro to jest czymś tak wielkim, że dla zapewnienia go osobie tego umiłowanego – osoba
 miłująca kładzie na szalę każdą cenę. Jeśliby się nie dało inaczej, składa w darze miłości swoje własne
 życie.

Z tego względu Syn Boży Jezus Chrystus będzie trwał w miłowaniu swej Oblubienicy również wtedy,
 gdy ta – Jego zabiegi o wzajemność systematycznie odtrąca, wystawiając tym samym samą siebie na
 najwyższe, nieuniknione zagrożenie: utratę życia – wiecznego. Zaślepiona w swym zacietrzewieniu, jakie
 jej zaszczepił Zły, nie widzi swego śmiertelnego zagrożenia, względnie dokładniej: nie chce jego
 dostrzegać.
 – Widzi je zaś z całą ostrością swego widzenia, które przenika „serca i nerki” (Ps 7,10; 26 [25],2; 139 [138],13;
 Jr 17,10; Ap 2,23; itd.) – Boży Oblubieniec, jej Stworzyciel i Odkupiciel. On zaś raz danego słowa: „Ty Moja,
 Umiłowana!” – ponad wątpliwość nawet wtedy ... nie wycofa.

Ten właśnie aspekt Bożych odniesień do człowieka, żywego Obrazu Boga, podkreślaliśmy w
 dotychczasowych rozważaniach wielokrotnie, szczególniej przy omawianiu rzeczywistości grzechu (zob.
 wyż. np. część II, rozdz. 6; część IV, rozdz. 2; część V, rozdz. 2). W swej najbardziej dramatycznej istocie jest
 przecież grzech aroganckim, Bożej miłości w twarz rzuconym ‘nie’: „Nie życzę sobie, byś Ty, Boże, we
 mnie był – i mnie miłował” (por. wyż.: Nie chcę, Boże, żebyś we mnie był).
 – Czy Bóg w odpowiedzi na tę postawę swojej ... okrutnie niegodnej, cudzołóstwem z szatanem skalanej
 Oblubienicy, odwróci się od niej definitywnie i ją zostawi własnemu losowi: obranej przez nią zguby ...
 wiecznej?

Przypatrywanie się niejako z boku usilnej walce Bożego Oblubieńca o życie ostateczne: wieczne –
 człowieka zaproszonego do godności Bożej Oblubienicy, wykazuje trudny do zrozumienia fakt, że
 zaślepiona przez szatana, odwiecznego uwodziciela człowieka, wydaje ona ... Syna Człowieczego
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 Jezusa Chrystusa, jej Bożego Oblubieńca – na śmierć.
 – Zionie w tej chwili nieprawdopodobną nienawiścią do Niego! Raz po raz staje się oczywiste, że jej
 działania zmierzają zdecydowanie do tego, żeby Jego ... zabić. Chyba tylko dlatego, że On ją ...
 nieustępliwie miłuje!

Przy tym wszystkim zaś skazuje swego Bożego Oblubieńca na śmierć maksymalnie okrutną: przez
 ukrzyżowanie – po uprzednim upodleniu Go i wyżyciu się na Nim w sadystycznych torturach.
 Ukrzyżowanie dawcy życia, Stworzyciela nieba i ziemi, który w swej Bożej pokorze ukochał Oblubieńczą
 miłością mężczyznę i kobietę, swój żywy Obraz – jako tę swoją, Oblubienicę, jest „największym
 grzechem”, jakiego człowiek mógł się kiedykolwiek dopuścić (Dz 3,14n; DeV 31).

A przecież Jezus Chrystus, Boży Oblubieniec swego Ludu, nie byłby sobą, gdyby w tym
 dramatycznym zmaganiu się dobra ze złem, odwiecznej miłości ze zdradzającym tę miłość, kuszonym
 przez odwiecznego kusiciela Bożym Obrazem na ziemi – swoją miłość ... wycofał.
 – Odkupiciel i Boży Oblubieniec mężczyzny i kobiety w jednej osobie wie z całą jasnością Bożego
 widzenia, o jaką tu chodzi stawkę. Trójjedyny zaproponował uczestnictwo w swej miłości i w swym życiu
 swemu żywemu Obrazowi wobec kosmosu od prapoczątku stworzenia. Chodzi nie tylko o wygranie życia
 – wiecznego, lecz o spełnienie siebie w swym człowieczeństwie – w nagrodę za podjęcie Bożego
 zaproszenia do Oblubieńczej komunii z Odkupicielem-z-Krzyża.

Toteż w swym skazaniu na śmierć i ponoszonych przerażających i hańbiących torturach – Syn
 Człowieczy i Oblubieniec ludzkiej rodziny będzie w swej najgłębiej zranionej, ale tym bardziej kochającej
 miłości usprawiedliwiał przed Ojcem swą nieludzką, przez Złego opętaną Oblubienicę: „Ojcze, przebacz
 im, bo nie wiedzą, co czynią ...!” (Łk 23,34).

Miłość ziemska, nawet i ta między małżonkami, nietrudno się załamuje. Może łatwo zawieść, gdy
 stanie w obliczu ogniowej próby na jej jakość.
 Inaczej jest z miłością u Trójjedynego. Jego miłość miłuje nieustępliwie wiernie. Takim jest Boży
 Oblubieniec-z-krzyża, Jezus Chrystus.
 – Gdy Bóg raz powie: „Kocham”, to naprawdę ... kocha. I swojego: „kocham ...” na pewno nigdy nie
 wycofa. Wszelkie ‘kryzysy’ odniesień w pionie: Oblubieńcza miłość Boga – a do przyjęcia jej zaproszona
 miłość człowieka, będą się rozgrywały zawsze tylko po stronie człowieka.

Boża miłość jest wciąż „potężniejsza niż grzech i śmierć”. Jest też potężniejsza niż ... Szatan: ten Zły.
 On zaś uintensywnia do maksimum swe wysiłki, pełne nienawiści do Bożej miłości. Zazdrości też i
 nienawidzi otwartej dla człowieka perspektywy wiecznego szczęścia, jakie dla mężczyzny i kobiety: swej
 mistycznej Oblubienicy, przygotował Bóg.

Szatan z całą pewnością ‘nie śpi’. Jest on sobie doskonale świadom, że „mało ma czasu” (Ap 12,12).
 Toteż dąży do jednego: by ludzką Oblubienicę Boga za wszelką cenę oszukać-obałamucić.
 – W swej przewrotności wmawia jej, że Boży Oblubieniec to jej najgorszy osobisty wróg (por. DeV 38.56).
 Jej obowiązkiem ‘chwili’ jest stanąć z Nim do walki wręcz – i wydrzeć Mu władzę decydowania o dobru i
 złu, a konsekwentnie: o śmierci a życiu.

Jeśliby się tego celu nie dało osiągnąć inaczej, pozostaje jedno wyjście: Jej Boży Oblubieniec musi
 być po prostu fizycznie zgładzony.
 Trzeba zaś przyznać, że Zły odnosi w realizacji swych zamierzeń nieprawdopodobne, często
 spektakularne sukcesy ...!

Ale wtedy właśnie Boży Oblubieniec zaczyna walczyć – o życie wieczne swej i wówczas umiłowanej.
 Jezus Chrystus nie tylko nie wycofuje swych oblubieńczych zabiegów względem swej umiłowanej, przez
 Złego całkiem obałamuconej. Pozostaje niezłomnie tym, który „nas miłuje i który przez swą krew uwolnił
 nas od naszych grzechów” (Ap 1,5).
 – Ku zdumieniu Oblubienicy skalanej grzechem cudzołóstwa: wiązaniem się ze Złym, ilekroć łamie
 przyrzeczoną wierność w realizowaniu przykazania miłości oraz przymierza zawartego z Bogiem – Boży
 Oblubieniec decyduje się w ‘szaleństwie’ swego tym większego zakochania w niej – na kaźń krzyżową (1



 Kor 1,18.23).

Boży Oblubieniec niejako „wbrew nadziei” (por. Rz 4,18) – ufa, że ta Jego, niegodna, zrozumie, kto ją
 prawdziwie kocha i kto chce jej rzeczywistego dobra: On – Syn Boży, czy też Zły. Jezus Chrystus ufa, że
 motywem, który doprowadzi wiarołomną Oblubienicę do ocknięcia i skłoni ją do uwierzenia w Jego
 miłość, stanie się wylana za nią ... Jego Krew:

„Temu bowiem, co ze strony ludzi było największym grzechem,
 w sercu Odkupiciela odpowiada ofiara największej miłości,
 która przewyższa zło wszystkich grzechów człowieka” (DeV 31).

 „... ażeby ... miłość mogła się okazać potężniejsza od grzechu w dziejach człowieka.
 Ażeby zwyciężył ‘dar’ ...” (DeV 39).

Oto odpowiedź godna tego, który jest „... błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan
 panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną” (1 Tm 6,15n). On
 też pierwszy realizuje wskazanie Słowa-Bożego-Pisanego:

„Nie daj się zwyciężyć Złu (= Złemu: osobowemu, szatanowi),
 ale zło dobrem zwyciężaj” (= tym większą miłością; Rz 12,21; por. DiM 6 – koniec).

Chrystus stał się Oblubieńcem swej Mistycznej Oblubienicy – Kościoła nie inaczej i nie gdzie indziej,
 a w tajemnicy Krzyża-Ofiary-Przymierza. Tak iż przez tenże Krzyż:

„Znajdujemy się w samym centrum tajemnicy Paschalnej, która do końca objawia Oblubieńczą Miłość
 Boga.
 Chrystus jest Oblubieńcem, bo ‘wydał samego siebie’:
 Jego ciało zostało ‘wydane’, Jego Krew została ‘wylana’ ... W ten sposób ‘do końca ... umiłował’ ...
 – Zawarty w ofierze Krzyża ‘bezinteresowny dar’ w sposób definitywny uwydatnia
 znaczenie Oblubieńczej Miłości Boga. Chrystus jest Oblubieńcem Kościoła jako Odkupiciel świata ...”
 (MuD 26).

Wszystko to:

„... wyraża ‘oblubieńczą’ jakość
 i Boski, a nie ludzki charakter miłości Bożej” (MD 25).

e. W zastosowaniu tego wzoru miłowania do rzeczywistości
‘poziomu’

Wspominaliśmy już wielokrotnie, że samo w sobie wyrażanie się o Bożej i Chrystusowej
 ‘oblubieńczości’ jest śmiałym, ludzkim sposobem wyrażania się o odniesieniach w ‘pionie’ : Bóg a
 człowiek.
 – Korzystamy przez cały czas z możliwości, jaką stwarza analogia bytu: zaprzeczamy wszystko, co z



 pojęciem ‘oblubieńczości’ kojarzy się negatywnego i czego absolutnie nie można odnieść do Boga;
 potęgujemy zaś i uwznioślamy aspekty dodatnie, zawarte w takim sposobie wyrażania się.

Nie możemy przede wszystkim zapominać, że Jezus Chrystus jest Oblubieńcem Kościoła i każdego z
 osobna człowieka nie w sensie cielesno-seksualnym, lecz w jeden jedyny sposób: poprzez całkowitość
 darowania siebie „... aż do końca” (J 13,1) na krzyżu. Tę konsekwencję miłości spełnił w konwulsjach
 swego umierania na krzyżu, przeżywanego z miłości do swojej umiłowanej, jako „...żarliwa modlitwa Jego
 męki” (DeV 40) – ku odzyskaniu Jej miłości do siebie.
 – Ponowne podjęcie z Jej strony miłości „całym swoim sercem, ... całą swoją mocą ...” (Mk 12,30; Mt 22,37)
 do Jej Bożego-Oblubieńca-z-krzyża stanie się jednocześnie jedyną drogą do jej stania się w pełni ‘sobą’:
 osiągnięcia życia – wiecznego.

Mimo to wolno nam odnieść poprawnie do Bożej miłości względem człowieka – treść ludzkiego
 określenia: miłości oblubieńczej. Sugeruje to raz po raz samo przede wszystkim Pismo święte. A także
 sam On – Jezus Chrystus.

W męce Chrystusa doświadczamy na sposób eksperymentalny stylu Bożego miłowania: miłości w
 pełni oblubieńczej. Miłość ta spełnia się w darze, którego cena jest ostateczna: w darze własnego życia –
 za Kościół, swoje Ciało Mistyczne i Oblubienicę jednocześnie.
 – Ponieważ zaś Jezus Chrystus nie posiada swej osoby ludzkiej, a zastąpiła ją w chwili Wcielenia Osoba
 Boża: Syna-Słowa, wartość Jego ofiary życia na krzyżu jest w najściślejszym słowa znaczeniu
 nieskończona, jak nieskończonym jest sam Bóg.

Jednym z świadectw, że już epoka Apostolska bez wahania zrozumiała ‘oblubieńczy’ charakter
 miłości Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie i że tak właśnie należy nazwać miłość Chrystusa do Jego
 ludzkich braci i sióstr, posuniętą aż do „szaleństwa Krzyża” (1 Kor 1,18), są parokrotnie już przytaczane
 słowa świętego Pawła:

„Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością.
 Poślubiłem was przecież jednemu Mężowi,
 by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę ...” (2 Kor 11,2).

Jak zresztą widzieliśmy w poprzednich rozważaniach, jako ‘oblubieńca’ przedstawił siebie
 ówczesnemu Izraelowi i Kościołowi szereg razy sam Boży Syn, Jezus Chrystus. Zgodnie ze swym
 stylem: raczej jedynie pośredniego objawiania swojego Bóstwa i swej Bożej władzy, postąpił Jezus
 podobnie i w tych sytuacjach, mówiąc o sobie jako oblubieńcu pośrednio, a przecież niedwuznacznie.

Tak było chociażby przy sposobności, gdy Mu zarzucono, iż Jego uczniowie „nie poszczą”. Jezus
 wziął wtedy swych uczniów w obronę, ujawniając jednocześnie siebie jako oblubieńca (zob. wyż.: Jezus o
 sobie jako Oblubieńcu, i c.d.: Jezus o sobie jako Oblubieńcu Weselnym):

„Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi?
 Ale przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego,
 wtedy będą pościć” (Mt 9,15; por. Mk 2,19n; Łk 5,34n).

Wspominaliśmy już też obszernie, że również Jan Chrzciciel, krewny Chrystusa, surowy kaznodzieja
 pokuty i nawrócenia, wyraził pod tchnieniem Ducha Świętego takie samo przekonanie wiary:

„Na to Jan [Chrzciciel] odrzekł:
 ‘Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba [= Boże objawienie!] ...
 Ten kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem [= Chrystus!];
 a przyjaciel oblubieńca [on: przyjaciel od spraw najintymniejszych wnętrza Pana Młodego],
 który stoi i słucha go [oblubieńca], doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca.
 Ta zaś moja radość doszła do szczytu.
 Potrzeba, by ON wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3,27-30).
 (Zob. też wyż.: Jan Chrzciciel o swym dostojnym krewnym Jezusie. – c.d. zob.: Jezus: Mesjasz – Baranek – Oblubieniec).
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Nic dziwnego, że Jan Paweł II zatytułował drugą, końcową część swego „Listu do Rodzin” tymi
 właśnie słowami samego Chrystusa-Oblubieńca: „Jest z wami Oblubieniec!” (LR 18-23; por. Mt 9,15).

Jeśli tu mówimy o ‘oblubieńczości’ miłości Boga, wyrażonej w ofierze życia Syna Bożego Jezusa
 Chrystusa na krzyżu, nie zapominamy ani przez moment o tym, co jako Słowo-Boże-Pisane przekazuje
 Apostoł Narodów w swym poprzednio omówionym kluczowym fragmencie o „tajemnicy ... Wielkiej – w
 odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5,32).

Paweł przedstawia dar własnego życia ze strony Chrystusa jako wyraz Jego Bożo-Ludzkiej miłości
 względem Kościoła w analogii do małżeńskiego ‘dwoje-jednym-ciałem’. Wiemy już, jak te słowa należy
 rozumieć. Boża oblubieńczość wyrażona na kształt ‘dwoje-jednym-ciałem’ oznacza miłość Chrystusa do
 swej Mistycznej Oblubienicy w darowaniu siebie aż do ostateczności, by za tę cenę: swojej krwi (Ef 1,7),
 oblubienicę oczyścić z grzechów i sprawić, żeby była „święta i nieskalana” (Ef 5,27; 1,4).

Tą dopiero drogą staje się wciąż przez nas ukazywany ‘pion’: Bóg w odniesieniu miłości do
 człowieka, w tym wypadku w analogii do małżeńskiego dwoje-jednym-ciałem, wyznacznikiem dla tego
 wszystkiego, co łączyć winno i co przeżywać mają małżonkowie: mąż i żona, z chwilą gdy stają się
 przymierzem małżeńskim. Przymierze to podniósł Jezus Chrystus do godności ‘nowości Ewangelii’,
 czyniąc z niego, tj. z małżeństwa, znak sakramentalny swojego własnego przymierza z Kościołem-
Oblubienicą.

Rozumiemy zatem, że jeśli nasze rozważania skupiają się w pierwszym rzędzie na charakterze
 miłości Chrystusa do Kościoła i każdego z osobna człowieka: mężczyzny i kobiety, w jego zarówno
 świętości, jak i przerażającej grzeszności, albo i zbrodniczości, styl tego Chrystusowego miłowania staje
 się jednym wielkim drogowskazem dla obopólnych odniesień między mężem a żoną.
 – Skoro Jezus Chrystus nigdy nie odrzuci swej Oblubienicy, czekając w przypadku grzechu, nawet i tego
 najgorszego z możliwych, w niewyczerpanie cierpliwy sposób na jej skruchę serca i nawrócenie, staje się
 taki styl miłowania Odkupiciela i Oblubieńca-Kościoła-z-Krzyża tym bardziej drogowskazem dla
 kształtowania własnych obopólnych odniesień w małżeństwie i rodzinie.

Jezus Chrystus nigdy nie będzie zabiegał o korzyść własną. Nigdy Mu nie będzie chodziło o własny
 honor. Nie można nie dostrzec, że Syn Boży i Syn Człowieczy jednocześnie w najprawdziwszym słowa
 znaczeniu „nie przyszedł, aby Jemu służono, lecz żeby służyć – i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk
 10,45).
 – Jezus się nie użalał, że jest ‘zmęczony’, że należy Mu się wygodne mieszkanie, że jest godny tego,
 żeby Jemu przyniesiono i jedzenie i odzież i mieszkanie. Motywem, który był dla Niego nieustannie
 wiodącym, to miłość do Ojca – ale i do swych ludzkich braci i sióstr, których przyszedł odkupić.

Jeśli zatem którykolwiek mąż i którakolwiek żona pytają o wzorzec dla swych zachowań małżeńsko-
rodzinnych, pozostaje dla nich żywotna wciąż ta jedna odpowiedź, tak jak ją sformułował Jan Paweł II w
 swej pierwszej encyklice – z zastosowaniem jedynie do przeżywanej rzeczywistości w małżeństwie i
 rodzinie:

„I tutaj właśnie, Drodzy Bracia, a zarazem umiłowani Synowie i Córki, jedna narzuca się odpowiedź,
 zasadnicza i podstawowa. Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, woli i serca: Ad Christum
 Redemptorem hominis, ad Christum Redemptorem mundi [kierunek umysłu, woli i serca: Do Chrystusa
 Odkupiciela Człowieka, do Chrystusa Odkupiciela świata].
 – Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie powtarzając wyznanie św. Piotra:
 ‘Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz Słowa – Życia – wiecznego’ ...” (RH 7).

Dla Syna Bożego i Syna Człowieczego w jednej Osobie:
 Jezusa Chrystusa, podjęcie krzyża i oddanie na nim życia aż do
 ostatniej kropli swej Bożo-Ludzkiej krwi, i aż ostatniego
 tchnienia, w totalnym zawierzeniu miłości swego własnego Ojca,
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 który po ludzku mówiąc Go opuścił (por. Łk 23,46) – w najmniejszej
 mierze nie było rzewną poezją.
 – Nie miało ono również nic wspólnego z zaspokajaniem
 własnego samozadowolenia, czy też szukaniem przyjemności.
 Jezusowi by przez myśl nie przeszło, żeby Jego umiłowana:
 Kościół-Oblubienica, miała stawać na każde zawołanie do
 zaspokajania Jego zachcianek.

Widząc to, zaczynają małżonkowie uczyć się od Jezusa
 Chrystusa, co to w ogóle znaczy: nieugięta wierność-w-miłości. Zaczynają dostrzegać, że miłości nie da
 się pogodzić z egoizmem w pragnieniach i czynach. Sprzeczny z miłością jest krzyk, a z kolei roszczenia
 i gonitwa za osiągnięciem maksimum własnej satysfakcji.
 – Miłość prawdziwa między małżonkami, to w sensie dosłownym na co dzień w życie wprowadzane
 słowo św. Pawła z wyżej przeprowadzonych rozważań nad małżeństwem w wizji małżeństwa
 podniesionego do wyżyn ‘nowości Ewangelicznej’, czyli sakramentu małżeństwa na podstawie Jego Listu
 do Efezjan:

„Bądźcie sobie wzajemnie poddani –
 w bojaźni Chrystusowej ...” (Ef 5,21).

Nie byłoby też przeżywania małżeństwa jako sakramentu według Nowości Ewangelii, gdyby miało
 braknąć dosłownego wprowadzania w czyn kolejnego Słowa-Bożego-Pisanego, jakie zapośredniczył ten
 sam Apostoł Narodów, słowa skierowanego tym razem w szczególniejszy sposób do mężczyzn-mężów,
 chociaż oczywiście dokładnie to samo dotyczy każdej kobiety-żony:

„Mężowie, miłujcie żony,
bo i Chrystus umiłował Kościół –
 i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić ...” (Ef 5,25n).

2. Chrystus w swym poślubieniu rodziny człowieczej
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a. Świadomość „Tajemnicy Wielkiej ...” na co dzień

Podejmujemy ponownie temat przeżywania małżeństwa w sposób odpowiadający ‘nowości
 Ewangelii’. Winno ono być przenoszeniem w widzialność rzeczywistości tych dwojga [oraz ich rodziny] więzi
 nie-widzialnej – a realnej (por. FC 80): Chrystusa w Jego „dwoje-jednym-ciałem”  z Kościołem-Oblubienicą.
 – Sakramentalność musi obejmować oczywiście całokształt tej rzeczywistości, jaka się składa tak na
 małżeństwo, jak i wywodzącą się z niego rodzinę.

W całkiem szczególny sposób musi sakramentalność ogarniać całą dramatykę chwil wzajemnej
 bliskości męża i żony. Tutaj przecież dokonuje się ‘dopełnienie’ uprzednio wyrażonej zgody małżeńskiej i
 utrwala małżeństwo jako sakrament.
 – Możność stawania się ‘dwoje-jednym-ciałem’ została podarowana każdym dwojgu jako szczególny dar
 Boga stwarzającego i zakładającego małżeństwo. Takim jest przymierze małżeńskie począwszy od tego
 pierwszego, które Bóg wyraźnie wezwał i upełnomocnił do stawania się „jednością-dwojga” (por. Rdz 2,24).
 Już to pierwsze małżeństwo stało się całkiem szczególnym, intensywnym wyrazem pra-sakramentu
 stworzenia, obdarzonym dodatkowo błogosławieństwem płodności, czyli ukierunkowanym na
 przekazywania życia ludzkim osobom.

Również ono miało stać się swoistym, łatwo czytelnym ‘pasem transmisyjnym’ w widzialność świata
 tajemnicy nie-widzialnej miłości Boga do człowieka. Każdy też człowiek wyczuwał to doskonale. Od
 zawsze przecież człowiek zdawał sobie sprawę – chociażby w sposób niezbyt uświadomiony, że
 tajemnica zarówno życia, jak i miłości – istnieje co prawda na ziemi, ale korzeniami swymi wyrasta spoza
 świata. Jej jedynym źródłem może być sam tylko Bóg żywy. A ten nie może nie być ... miłością.

Co więcej, również Słowo-Boże-Pisane przedstawiające małżeństwo w jego podniesieniu do rangi
 ‘nowości Ewangelicznej’: jako przez Jezusa Chrystusa zamierzonej transpozycji w ‘widzialność’ świata
 tego, co się dzieje niepojętego jako „Tajemnica Wielka w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” (Ef 5,32) w
 ‘pionie’: Chrystus a Jego Mistyczna Oblubienica – Kościół, nie waha się przytoczyć tych samych słów o
 małżeńskim „dwoje-jednym-ciałem”  co na pra-początku stworzenia (por. Ef 5,31 – a Rdz 2,24) – dla
 zilustrowania „realnego symbolu” (por. FC 80) tej nierozerwalnej więzi, jaka łączy Chrystusa z Jego
 Mistyczną Oblubienicą – i każdym kto przyjmie Chrystusowe zaproszenie do komunii Jego życia i Jego
 miłości.

W ten sposób nie może być wątpliwości co do tego, że małżeństwo przez sam fakt swego zaistnienia
 jest z Woli Bożej Jednym wielkim znakiem miłości Boga: zarówno tej stworzycielskiej, jak i – w Synu
 Bożym Jezusie Chrystusie – Bożej miłości oblubieńczej i odkupieńczej.
 – Mówiliśmy o tym obszernie w poprzedzających rozważaniach. Dla poszczególnych osób żyjących w
 przymierzu małżeńskim pozostaje zobowiązanie wiary, by całą tę przez Boga zamierzoną rzeczywistość
 wcielać w swoje życie tak małżeńskie, jak i rodzinne. W takim dopiero kształtowaniu wzajemnych
 odniesień małżeńskich, tj. przesycaniu życia małżeńsko-rodzinnego głęboką duchowością,
 odzwierciedlającą Bożą wizję małżeństwa – tkwi tajemnica godnego przeżywania małżeństwa jako
 sakramentu.

Omawiane tu określenie, iż małżeństwo [rzeczywistość ‘poziomu’ odniesień] jest z woli Boga ‘znakiem’
 Bożej miłości do człowieka [rzeczywistość ‘pionu’: Bóg a człowiek], odnosi się do tego aspektu, który określamy
 jako ‘uwidzialnienie-uwidocznienie’ na przykładzie małżeńskiej jedności-w-miłości tajemnicy tej innej
 miłości, jaka idzie z nieba na ziemię.

Była ona dotąd „tajemniczym planem ukrytym przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy” (por. Ef
 3,9). Obecnie, po dokonanym przez Chrystusa dziele odkupienia, ów „tajemniczy plan-zamysł” (por. Ef
 1,5.9) został m.in. poprzez małżeństwo podniesione do godności sakramentu małżeństwa – w dużej
 mierze „odkryty”: „wydobyty na światło” (Ef 3,9). A przecież pozostaje on nadal zdumiewającą, nie
 przenikniętą „Wielką tajemnicą – w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” (Ef 5,32), chociaż Bóg uchylił



 nieco jej rąbka, tak iż przeczuwamy jej nieogarnioność i jej porywającą głębię.

Odwoływanie się do analogii istniejącej pomiędzy jednością przeżywaną w małżeństwie w postaci
 „dwoje-jednym-ciałem” – dla zilustrowania tego zjednoczenia-w-miłości, jakie istnieje pomiędzy
 Chrystusem a Kościołem [i poszczególnym człowiekiem] nie jest zatem wymysłem, ani jedynie ‘komentarzem’
 teologów, czy też któregokolwiek z papieży.

Mamy przed sobą czyste Słowo-Boże-Pisane. Wyraża ono pod tchnieniem Ducha Świętego Prawdę
 objawienia w tym zakresie. Jako takie cieszy się ono pełną gwarancją samego Boga-Miłości, który
 jednocześnie obdarza pewnością rozumienia siebie jako Prawdy-wierności swojemu zamysłowi:
 zbawienia człowieka w Chrystusie. W wierze widzimy Boga-miłość. A On – to Bóg Trójjedyny.

W tej chwili uwaga skupia się na Bogu Ojcu. O nim mówi Paweł w przytaczanym Liście do Efezjan:

„A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
 i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Łaską bowiem jesteście zbawieni” (Ef 2,4n).

Tę to „Wielką miłość, jaką nas umiłował’, czyli cały ‘pion’ swoich odniesień miłości do człowieka, ma
 przybliżyć człowiekowi z woli Bożej rzeczywistość jedności-w-miłości przeżywana przez większość ludzi
 w swoim małżeństwie. Mąż i żona powinni tak układać swe życie, by ani przez moment nie tracić z
 widnokręgu swych przeżyć i swej świadomości tego, od czego całą swą godność czerpie ich więź
 jedności-w-miłości:

„... Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała,
 lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała.
 ‘Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem’ [Rdz
 2,24].
 Tajemnica to wielka, a ja mówię [mówi Paweł Apostoł]: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”
(Ef 5,29-32; zob.też LR 19).

Tą dopiero drogą, jako „realny symbol” oblubieńczo-odkupieńczej miłości Chrystusa do swego
 Kościoła-Oblubienicy (FC 80), spływają skarby odkupienia na małżeństwo, podnosząc je zarazem do
 poziomu sakramentu odkupienia jako jednego z siedmiu sakramentów, jakimi Chrystus obdarzył swój
 Kościół.
 – Tak dopiero staje się małżeństwo sakramentem. Chrystus je ustanowił w ramach sakramentu
 odkupienia po to, by założony przez Niego Kościół stał się szafarzem łask odkupienia dla wszystkich,
 którzy zbliżą się do Niego, by móc z „Jego [= Chrystusa] pełności ... otrzymać – łaskę po łasce” (por. J 1,16).

Poszczególny sakrament został przystosowany do odmiennych zakresów życia w łasce odkupienia,
 reprezentowanych przez każdorazowy inny, odmienny znak danego sakramentu. Znak ten staje się
 odtąd rzeczywistością co prawda sprawdzalną i widzialną, jednocześnie jednak będąc zamierzonym
 przez Chrystusa symbolem rzeczywistości nadprzyrodzonej, czyli nie-widzialnej, danym odtąd w zarząd
 Kościołowi, który został ustanowiony dla szafarstwa skarbcem dzieła Odkupienia, które z natury swojej
 jest wartości nieskończonej.
 – Znak ten staje się z woli Chrystusa skutecznym narzędziem, poprzez które skarby Odkupienia spływają
 na przyjmującego dany sakrament, dostosowane do natury poszczególnego z siedmiu sakramentów.

W ten sposób również małżeństwo poprzez widzialność tych dwojga jako pary małżeńskiej staje się z
 chwilą wyrażenia sobie wzajemnie zgody małżeńskiej znakiem i narzędziem, mocą którego na tych
 dwoje spływają łaski odkupienia odpowiednie do charakteru ich więzi poprzez zawarte przymierze
 małżeńskie.



b. Chrystusowa wierność-w-miłości: drogowskaz dla małżonków

Oblubieńczo-rodzicielskie oddawanie się sobie męża i żony nigdy nie jest rzeczywistością jedynie
 ‘świecką’ i nie można przeżywać go kierując się samymi tylko emocjami. Z woli i ustanowienia Bożego
 każde małżeństwo, ale tym bardziej małżeństwo tych, którzy poprzez Chrzest zostali wszczepieni w
 odkupieńczą misję Chrystusa jako Króla, Proroka i Kapłana, winno zarówno tym dwojgu, jak całemu
 Kościołowi nieustannie przybliżać ten inny, bezinteresowny dar miłości, jaki swej Mistycznej Oblubienicy
 ofiaruje Trójjedyny w Osobie swego Syna-Słowa. Wymaga to kształtowania własnego życia
 wewnętrznego w uświadomieniu sobie tejże rzeczywistości, ale i woli przesycania m.in. małżeńsko-
rodzinnego odcinka swego życia promieniowaniem idącym od Chrystusa Wcielonego – a z kolei
 składającego siebie w ofierze całopalnej w ramach swojego: „... umiłowawszy swoich na świecie, do
 końca ich umiłował” (J 13,1).

Stąd też św. Paweł każe uczyć się kształtowania życia w małżeństwie od Chrystusa. Dotyczy to
 obojga małżonków, a przecież mimo wszystko tym bardziej mężczyzny-męża. Tysiącletnie tradycje
 zdążyły w wielu środowiskach skutecznie utrwalić nie-Boży system panowania mężczyzny nad kobietą
 (por. Rdz 3,16), nie wyłączając we wzajemnych odniesieniach w małżeństwie. To oczywiście jest nie do
 przyjęcia w Bożej wizji małżeństwa.

Toteż przede wszystkim mężczyzna powinien jako mąż układać swoje odniesienia do kobiety jako
 odwzorowanie tego stylu odniesień do kobiety, jakiego przykład obserwujemy u Chrystusa (por. MD 24;
 gorąca zachęta do nabycia i wielokrotnego czytania tego Listu Apostolskiego: ‘Mulieris Dignitatem’). Małżeństwo powinno
 być obopólnym bezinteresownym oddawaniem się sobie w miłości – na podobieństwo Chrystusowego
 oddania się w całkowitości daru siebie Kościołowi. W taki sposób Syn-Słowo oddał siebie człowiekowi
 zarówno już w tajemnicy wcielenia [swoiste ‘poślubienie’ rodziny człowieczej; tu Chrystus realizuje Oblubieńczy sens
 ciała], jak i jej dopełnieniu w tajemnicy Krzyża-odkupienia [tu Chrystus realizuje Odkupieńczo-rodzicielski sens ciała].

Kościół żywił począwszy od zawiązującej się tradycji i praktyki Apostolskiej (zob. jeszcze raz wagę tejże
 tradycji i praktyki: Tradycja-praktyka Apostolska miarodajna dla Kościoła wszystkich czasów) wiarę Bożą, że małżeństwo
 w przypadku chrześcijan jest samo przez się sakramentem małżeństwa (FC 13.84; KPK, kan. 1055,2).
 Właśnie dlatego, że uobecnia w sposób bardzo szczególny – a realny, tajemnicę zaślubin Chrystusa z
 Kościołem w ofierze Krzyża.

Oblubieńcza miłość Chrystusa jest niezłomnie wierna i nieodstępna. Chrystus – swojej Oblubienicy
 nie zdradzi! I jej nie opuści! Będzie walczył o nią, gdyż nie jest „najemnikiem, lecz Dobrym Pasterzem”.
 – Stąd też Ojciec święty Jan Paweł II woła do małżonków oraz rodzin:

„W ten sposób, drodzy... małżonkowie i rodzice, Oblubieniec jest z Wami!
 Wiecie, że On jest Dobrym Pasterzem. Znacie Jego głos. Wiecie dokąd Was prowadzi, jak walczy o te
 pastwiska, na których macie znajdować życie i znajdować je w obfitości.
 Wiecie, jak zmaga się z drapieżnymi wilkami, jak gotów jest wyrwać z ich paszczy każdą owieczkę ze
 swej owczarni, każdego męża i żonę, każdego syna i córkę, każdego członka waszych rodzin.
 Wiecie, że On jest Dobrym Pasterzem, który życie swoje daje za owce [J 10,11]..., który mówi całą
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 prawdę dzisiejszemu światu ...” (LR 18).

Ze względu na bezwzględną wierność Boga-Oblubieńca w stosunku do Ludu Bożego: Bożej
 Oblubienicy, miarodajną dla małżeństwa w ‘nowości Ewangelii’, Kościół nie może uznać małżeństwa
 zawieranego jedynie ‘na próbę’.
 Kościół nie posiada władzy uznawania związków ‘wolnych’, tj. osób żyjących ze sobą bez przyjęcia
 określonej formy zawierania małżeństwa.
 Kościół nie ma z kolei władzy akceptowania rozwodu,
 ani zawieranych powtórnych małżeństw – jako alternatywy w trudnej sytuacji, gdy pierwszy ślub – ten
 sakramentalny, się ‘nie udał’, ci dwoje się rozeszli i usiłują związać się z inną osobą.

Kościół nie wypowiada w tym wypadku ‘swojej’, uparcie niezmiennej ‘opinii’ na ten temat, bo do tego
 nie jest ani upoważniony, ani też tego nigdy czynił nie będzie.
 Przez Magisterium Kościoła przemawia w tym zakresie sam Jezus Chrystus.
 – Jeden raz więcej trzeba stwierdzić: Kościół nie jest instytucją samozwańczą.
 I nie od ‘Kościoła’ zależą normy, jakimi się kieruje i jakie wytrwale przedkłada wszystkim ludziom dobrej
 woli.

Tego sformułowania użył Jan Paweł II w swej Adhortacji o małżeństwie i rodzinie (1981 r.). Papież ma
 tu na myśli w sam raz normę moralną dotyczącą etycznej strony zjednoczenia małżeńskiego:

„Kościół, posłuszny Prawdzie,
 którą JEST Chrystus i którego Obraz odbija się w naturze i godności osoby ludzkiej,
 tłumaczy normę moralną i przedkłada ją wszystkim ludziom dobrej woli,
 nie ukrywając, że wymaga ona radykalizmu i doskonałości” (FC 33).

W zastosowaniu do nierozwiązalności raz zawartego małżeństwa, równoznacznego z niemożliwością
 zaakceptowania jakiegokolwiek związku ‘nie-formalnego’, np. faktycznego związku dwojga bez ślubu i
 wszelkich innych odmian życia we dwoje bez wiązania się sakramentem, uzasadnia Magisterium
 Kościoła to trudne stanowisko przez odwołanie się do faktu, iż Kościołem kieruje niezmienne Jego jedyny
 Pan i Właściciel, Jezus Chrystus.

Jezus zaś odchodząc do nieba – powiedział Apostołom i zebranym na Górze w Galilei (Mt 28,16)
 licznym zebranym, tworzącym zalążek Kościoła Powszechnego (zob. do tego zagadnienia obszerne opracowanie
 piszącego tu autora: Wierność spowiednika wierze Apostolskiej ‘pod’ Piotrem i ‘z’ Piotrem – całość, a chociażby § ‘B’ itd.):

„... Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im Chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
 A oto Ja JESTEM z wami przez wszystkie dni – aż do skończenia świata” (Mt 28,18nn).

W poprzednich rozważaniach podkreślaliśmy już niejednokrotnie, że Bóg z zasady nie ‘argumentuje’
 słuszności Przykazań, jakie nagląco proponuje człowiekowi. Jednocześnie nigdy człowieka do ich
 przestrzegania nie zmusza. Bóg nie jest zdolny nałożyć człowiekowi jako stworzeniu swojego umiłowania
 czegokolwiek, co by było przeciwne jego prawdziwemu dobru, liczącemu się na życie – wieczne.

Bóg naprawdę JEST – miłością. Również wtedy, gdy stawia człowiekowi wysokie wymagania, jeśli
 ten chce doczekać się życia – wiecznego. Nigdy też Bóg nie nakłada człowiekowi najpierw ciężary-
przykazania do dźwigania, lecz najpierw przedstawia mu siebie jako Osobę-Miłość niejako do
 ‘wyeksperymentowania’ i sprawdzenia, czy rzeczywiście – jest miłością. Następnie zaś, w Jezusie
 Chrystusie, sam bierze krzyż na swoje ramiona, a potem dopiero mówi – znowu jedynie gorąco, a nawet
 nagląco prosząc i proponując, a nie zmuszając:

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
 niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23; por. Łk 14,27; Mt 10,8; 16,24; Mk 8,34).
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Objaśnienie

W tej sytuacji nie pozostaje Kościołowi nic innego, jak
 nieugięcie „przedkładać” wszystkim ludziom dobrej woli
 rozwiązania właśnie Boże, chociażby się wydawały wymagające.

Kościół bowiem nie jest kompetentny w sprawie
 wprowadzenia ewentualnych ‘zmian’ czy ‘rozcieńczeń’ w Bożych
 przykazaniach. Przerasta to tym bardziej kompetencje
 kogokolwiek z ludzi, poczynając od jakichkolwiek władz
 cywilnych.

W obliczu zaś trudu wcielania przykazań Bożych w życie stara
 się Kościół poprzez swoje Magisterium [Urząd Nauczycielski Kościoła]
 ukazywać ludziom dobrej woli słuszność Bożych rozwiązań.

 Przedstawia mianowicie ich rozumowe uzasadnienie w nadziei, że argumentacja ta przyczyni się do ich
 chętniejszego przyjęcia – szczególnie wówczas, gdy rozwiązania te będą wymagały postawy
 „radykalizmu i doskonałości”  (FC 33).

Dotyczy to również nierzadko dręczącego problemu jedyności i nierozerwalności małżeństwa. Kościół
 wskazuje dla uzasadnienia swego stanowiska, wygłaszanego w imieniu i z upoważnienia Jezusa
 Chrystusa, na argumenty tak antropologicznie, jak i dogmatycznie.

  Antropologicznym wyjaśnieniem jedności i nierozerwalności małżeństwa jest ‘prawda mowy ciała’
 obopólnego całkowitego darowania sobie swych osób. Mówiliśmy o tym obszernie w pierwszych
 częściach niniejszej strony (zob. np. zwięźle: Mowie ciała narzucone zakłamanie).

  Dogmatycznym uzasadnieniem jedności i nierozerwalności małżeństwa jest fakt, że małżeństwo jest
 samo przez się rzeczywistym znakiem całkowitości darowania się Jezusa Chrystusa na krzyżu – dla
 oczyszczenia, Odkupienia i uświęcenia swej Oblubienicy: Kościoła i każdego z odkupionych. Jezus
 Chrystus nie wyprze się tej miłości i nie uzna jej za jedynie ‘epizod-przygodę’, ani ‘pomyłkę życiową’.
 Chociażby Lud Boży nie zasługiwał na Jego miłość i ją wciąż zdradzał.
 – Mówi Jan Paweł II:

„... Z jednej strony bowiem, dar ciała we współżyciu fizycznym jest realnym symbolem głębokiego
 oddania się całej osoby: oddanie takie nie może w obecnym stanie człowieka urzeczywistnić się w
 całej swej prawdzie bez współdziałania miłości z ‘caritas’ [= miłość jako bezinteresowny dar] daną przez
 Jezusa Chrystusa.
 – Z drugiej strony, małżeństwo dwojga ochrzczonych jest realnym symbolem zjednoczenia Chrystusa
 z Kościołem, zjednoczenia nie czasowego czy ‘na próbę’, ale wiernego na całą wieczność;
 – pomiędzy dwojgiem ochrzczonych nie może więc istnieć inne małżeństwo, aniżeli nierozerwalne” (FC
 80).

Ojciec święty używa tu bardzo mocnego określenia, że małżeństwo dwojga ochrzczonych jest
 „realnym symbolem zjednoczenia Chrystusa z Kościołem ...”. Taka jest nasza wiara. Dotyczy ona
 rzeczywistości w znaczeniu obiektywnym, tj. niezależnym od tego, czy ktoś w to wierzy czy nie; czy o tym
 wie, czy nie.
 – Małżeństwo nigdy nie było i nie stanie się instytucją jedynie świecką. Jest ono dziełem i własnością
 Boga. Sam też Bóg ustala jego ład i prawa. Chociażby niejednym parom stwierdzenie to nie odpowiadało
 i woleliby nie słyszeć o wymogach etycznych związanych z miłością oraz odpowiedzialnością: za nią i
 małżeńsko-rodzinną komunię-wspólnotę osób.

Z chwilą gdy dwoje ludzi wyrazi sobie wolę związania się węzłem małżeńskim, związek ich staje się z
 tą samą chwilą niezniszczalnym znakiem oblubieńczo-odkupieńczej więzi ‘na życie i na śmierć’ pomiędzy
 Odkupicielem, a Jego Mistyczną Oblubienicą – Kościołem. Ta zaś więź jest wyznacznikiem
 nierozerwalności małżeństwa. Całą swoją godność i wzniosłość czerpie ono z tego, że z Bożego
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 ustanowienia ma ono uwidocznić w świecie tę miłość, jaką ‘w pionie’ Bóg ukochał swój Lud: swą
 Oblubienicę.
 – Rzeczywistość ta nie zależy od ‘opinii’ na ten temat kogokolwiek z ludzi.

c. Boże Przykazanie: zmierzać ku coraz głębszej więzi ze sobą

Całkowitość darowania się Odkupiciela swojej Oblubienicy-Kościołowi zmierza wyraźnie do jednego
 celu: jej uwolnienia spod władzy Złego i niewoli grzechu. Wolność ta, tzn. Odkupienie, staje się
 warunkiem jej uświęcenia.

Tutaj dopiero może się uaktywnić głębia sakramentalności małżeństwa. Małżeństwo jest znakiem
 świętym i uświęcającym przez sam fakt swego zaistnienia. Ponieważ zaś małżeństwo dotyczy nie jednej,
 lecz dwojga osób, dary Odkupienia docierają w sakramencie małżeństwa do tych dwojga jako pary
 małżeńskiej. W sakramencie zostają oni wezwani do uczestniczenia w dziele oblubieńczej miłości
 Chrystusa ‘aż do ofiary krzyża’ – wciąż jako para małżeńska, a nie pojedynczo.

Zamysł Boży związany z utworzeniem małżeństwa, jest przejrzysty. Bóg pragnie, by w małżeństwie i
 poprzez nie miłość Boża prześwietlała i uświęcała w Duchu Świętym wyrazy oblubieńczej i rodzicielskiej
 miłości między mężem a żoną na wszystkich poziomach ich człowieczeństwa i żeby z kolei od nich
 przechodziła ona na powstającą z nich rodzinę.

Całokształt wspomnianych owych ‘poziomów’ ich obojga człowieczeństwa zostaje przez Boga
 podniesiony do godności sakramentu, jeśli tylko oni oboje pozostają ‘sobą’.

Znaczy to, że obopólna miłość męża i żony musi być ukierunkowana na rzeczywiste dobro tego
 drugiego, umiłowanego. Oni zaś oboje jako małżonkowie muszą się ukierunkować na rzeczywiste dobro
 swego potomstwa – w miarę jak ich małżeństwo przekształca się w rodzinę.

Stała świadomość małżonków, że całkowitość ich darowania się sobie jest ciągłym przypomnieniem i
 uobecnieniem tej innej całkowitości daru siebie – aż do śmierci włącznie – Syna Bożego, który oddał swe
 życie jako okup i cenę uświęcenie Kościoła swej Oblubienicy, zdolna jest przebóstwiać ich wzajemne
 odniesienia mocą Chrystusowego krzyża.

Krzyż ten owocuje nieustannie dzięki działaniu Ducha Świętego. On właśnie: Duch Święty – pobudza
 małżonków stale do wzrastania w decyzji stanowienia rzeczywistej komunii miłości i życia:

„Pierwszym ... zadaniem [rodziny założonej i ożywianej przez miłość] jest wierne przeżywanie rzeczywistej
 komunii w ciągłym działaniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty osób ...
 Miłość pomiędzy mężczyzną i kobietą w małżeństwie ... jest ożywiana i podtrzymywana przez
 wewnętrzny, nieustający dynamizm, prowadzący rodzinę do coraz głębszej i mocniejszej komunii,
 która jest fundamentem i zasadą wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej” (FC 18).

 „Jako pierwsza, powstaje i rozwija się komunia pomiędzy małżonkami; na mocy przymierza i miłości
 małżeńskiej, mężczyzna i kobieta ‘już nie są dwoje, lecz jedno ciało’ i powołani są do ciągłego wzrostu



 w tej komunii poprzez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy obopólnego całkowitego daru” (FC 19).

Słowa Jana Pawła II są zdecydowane i jasno wyrażają kierunek wewnętrznej pracy małżonków nad
 sobą. Małżonkowie nie mogą jej nie podejmować, skoro dali sobie sakramentalne słowo: „Ślubuję miłość,
 wierność ... i że cię nie opuszczę aż do śmierci”. Owoc tej pracy jest jednocześnie celem przyjętego
 Sakramentu.
 – Jego skuteczność jest oczywiście uwarunkowana współpracą obojga z łaską Sakramentu.

Jan Paweł II mówi dalej – w nawiązaniu do ludzkich aspektów małżeńskiej miłości, która zostaje
 przez Boga przyjęta, wyniesiona na poziom sakramentu i udoskonalona przez Ducha Świętego:

„Owa komunia małżeńska ma swoje korzenie w naturalnym uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety,
 i jest wzmacniana przez osobistą wolę małżonków dzielenia całego programu życia, tego, co mają i
 tego, czym są. Stąd taka komunia jest owocem i znakiem potrzeby głęboko ludzkiej ...
 – Jednakże w Chrystusie Panu, Bóg przyjmuje tę potrzebę ludzką, potwierdza ją, oczyszcza i podnosi,
 prowadząc ją do doskonałości w sakramencie małżeństwa.
 – Duch Święty, udzielony podczas uroczystości sakramentalnej, użycza małżonkom chrześcijańskim
 daru nowej komunii, komunii miłości, która jest żywym i rzeczywistym Obrazem tej najszczególniejszej
 jedności, która czyni z Kościoła niepodzielne Ciało Mistyczne Chrystusa Pana” (FC 19).

Każdy fragment przytoczonego urywku papieskiego dokumentu ma swą ważką wymowę. Ponieważ
 jednak obecnie nie wchodzimy w szczegóły życia w małżeństwie i rodzinie, zostawiamy je do osobistego
 przemyślenia.
 – Jan Paweł II kończy przytoczony fragment następująco:

„Dar Ducha jest życiowym przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich, a zarazem podnietą, by z
 każdym dniem zmierzali ku coraz głębszej więzi pomiędzy sobą na każdym poziomie:
 na poziomie związku ciał, charakterów, serc, umysłów i dążeń, związku dusz,
 ukazując w ten sposób Kościołowi i światu nową komunię miłości, jako dar łaski Chrystusowej” (FC 19).

Charakterystyczne w nauczaniu papieskim jest nieustanne odwoływanie się do więzi pomiędzy
 Chrystusem a poślubionym przez Niego na krzyżu Kościołem. Ojciec święty stale przypomina, że
 małżeńska więź miłości nie jest w małżeństwie sprawą dowolną. Owo „... ciągłe działanie na rzecz
 rozwijania prawdziwej wspólnoty osób” (FC 18) jest zarazem „...[powołaniem] do ciągłego wzrostu w tej
 komunii” (FC 19).

Jest ono wzmacniane przez „... osobistą wolę małżonków dzielenia całego programu życia” (FC 19).
 Stagnacja w miłości, która przestałaby być przeżywana jako całkowity osobowy dar, byłaby sprzeczna z
 istotą małżeństwa jako przyjętego sakramentu.
 – Przeciwnie zaś, „dar Ducha” Świętego, wyrażający się w „... nowej komunii, komunii miłości” jako
 „żywego i rzeczywistego obrazu” jedności Kościoła z Chrystusem, jest „życiowym przykazaniem dla
 małżonków ..., by z każdym dniem zmierzali ku coraz głębszej więzi pomiędzy sobą” (FC 19).

Nic dziwnego, że św. Paweł zwraca się do chrześcijan z poleceniem, by małżeństwo zawierane było
 zawsze „... w Panu” – w przeciwieństwie do małżeństwa u pogan oraz tych, którzy odrzucają Boże Prawo
 nad ich więzią:

„Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż.
 Jeżeli mąż umrze, może poślubić kogo chce, byleby w Panu” (1 Kor 7,39) .

Konsekwentnie zaś mówi św. Paweł o wzajemnych odniesieniach pomiędzy małżonkami na wzór
 tego stylu miłości-daru, jaki ukazał swej Oblubienicy – Kościołowi, sam Odkupiciel:

„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!
Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu,
 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła:



 On – Zbawca Ciała” (Ef 5,21nn).

Słowa te były już przedmiotem naszych rozważań (zob. wyż.: Nowość Ewangeliczna: wzajemne poddanie
 małżonków). Zaraz dalej przechodzi św. Paweł wprost do ślubu miłości pomiędzy małżonkami i tym samym
 do szczególnego Bożego ‘przykazania’ dla małżonków, by siebie nawzajem miłowali:

„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie [być osobą-
darem-‘dla’],
 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,
 aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki,
 czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany” (Ef 5,25nn).
 (Zob. do tego: Dar Głowy dla Ciała: Chrystus-Kościół – mąż-żona – oraz cały kontekst poprzedzający i następujący).

W nawiązaniu do Pawłowego „mężowie miłujcie ...”  pisze Ojciec święty:

„W tej miłości zawiera się podstawowa afirmacja kobiety jako osoby, afirmacja, dzięki której kobieca
 osobowość może się w pełni rozwijać i ubogacać.
 Właśnie tak postępuje Chrystus jako Oblubieniec Kościoła, pragnąc, aby był on ‘chwalebny, nie
 mający skazy czy zmarszczki’ ...
 Można powiedzieć, iż w tym miejscu zostaje w pełni przejęte to, co stanowi cały Chrystusowy styl
 odniesienia do kobiety.
 Mąż winien przejąć elementy tego stylu w odniesieniu do żony i, analogicznie, winien to uczynić
 mężczyzna w odniesieniu do kobiety w każdej sytuacji.
 W ten sposób obydwoje, mężczyzna i kobieta, uczą się składać ‘bezinteresowny dar z siebie’! ...” (MD
 24).

Zaraz dalej rozprowadza Jan Paweł II wyżej przytoczone słowa o „wzajemnym poddaniu w bojaźni
 Chrystusowej”. Również te słowa przytaczaliśmy już poprzednio (zob. wyż.: Bojaźń Chrystusowa). Powtórzymy
 je jednak w tym kontekście jeszcze raz jako bezpośrednie wnioski z dotychczasowych rozważań:

„Autor Listu do Efezjan nie widzi żadnej sprzeczności pomiędzy tak sformułowanym wezwaniem
 a stwierdzeniem: ‘Żony niechaj będą poddanie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony’ ...
 Wie bowiem, że ten układ, który głęboko był zakorzeniony w ówczesnym obyczaju i religijnej tradycji,
 musi być rozumiany i urzeczywistniany w nowy sposób: jako ‘wzajemne poddanie w bojaźni
 Chrystusowej’ ...,
 zwłaszcza, że mąż jest nazwany ‘głową’ żony, tak Jak Chrystus jest Głową Kościoła,
 bo ‘wydał za niego samego siebie’ ..., a wydać zań samego siebie oznacza oddać nawet własne życie.
 – O ile jednak w odniesieniu Chrystus-Kościół poddanie dotyczy tylko Kościoła,
 to natomiast w odniesieniu mąż-żona ‘poddanie’ nie jest jednostronne, ale ‘wzajemne’ !
 – To właśnie jest w stosunku do ‘dawnego’ wyraźnie ‘nowe’: jest nowością ewangeliczną” (MD 24).

Ojciec święty kończy uwagi o wzajemnym poddaniu męża i żony następująco:

„Wyzwanie ethosu Odkupienia [= jasne postawienie wymagań etycznych] jest jasne i definitywne.
 Wszelkie racje za ‘poddaniem’ kobiety mężczyźnie w małżeństwie muszą być interpretowane w sensie
 wzajemnego poddania obojga w bojaźni Chrystusowej.
 Miara prawdziwej miłości oblubieńczej znajduje swoje najgłębsze źródło w Chrystusie,
 który jest Oblubieńcem swej Oblubienicy-Kościoła” (MD 24a. – Zob. do tego też grafiki: ryc.1. Mąż-żona –
 Chrystus-Kościół. Oraz: ryc.2. Miłować jak Chrystus z krzyża. A także: Analogia: podobieństwo w nie-podobieństwie.
 Tajemnica to Wielka).
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RE-lektura: część VI, rozdz. 9g.
 Stadniki, 15.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 5.I.2016.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 8.VII.2017.

              

8. Podsumowanie: sakramentalność małżeństwa odczytana z Ef 5

D. PRZEŻYWANIE WZAJEMNEJ BLISKOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ JAKO SAKRAMENTU

1. Chrystus w swym poślubieniu rodziny człowieczej
a. Sens ninieszego paragrafu
b. Jeszcze raz język zjednoczenia małżeńskiego jako ilustracja ‘pionu’ Bóg a człowiek
c. Dwa ‘bieguny’ krzyżujących się belek krzyża
d. Wierny miłości w walce o życie wieczne umiłowanej
e. W zastosowaniu tego wzoru miłowania do rzeczywistości ‘poziomu’

2. Uczyć się małżeństwa od Chrystusa ...
a. Świadomość „Tajemnicy Wielkiej ...” na co dzień
b. Chrystusowa wierność-w-miłości: drogowskaz dla małżonków
c. Boże przykazanie: zmierzać ku coraz głębszej więzi ze sobą

Obrazy-Zdjęcia

R6-147. Jan Paweł II - Święty od zaraz
R6-148. Benedykt XVI w modlitwie przy grobie Jana Pawła II
R6-149. Cuda przyrody - 6



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

3. Sakrament małżeństwa:
ZNAK tajemnicy wcielenia i odkupienia

a. W zarząd małżonkom powierzony zakres intymności płciowej

Przedstawione nauczanie Kościoła na temat małżeństwa jako sakramentu, tj. świętego i
 uświęcającego znaku Chrystusowej oblubieńczej więzi z odkupionym przez siebie Ludem, pozwala
 przejść do jeszcze innej nauczycielskiej wypowiedzi Jana Pawła II o małżeństwie. Tym razem Ojciec
 święty nawiązuje niedwuznacznie do przeżywania intymnej cielesno-duchowej komunii małżeńskiej.
 Tekst ten przytoczymy niebawem.

Przymierze małżeńskie jest samo przez się stanem, w którym uroczyste ślubowanie obopólnego
 oddania się sobie wyrasta na podłożu dwojakiego sensu, jaki Stworzyciel wpisał w płciowość mężczyzny
 i kobiety: sensu oblubieńczego – oraz rodzicielsko-odkupieńczego. Ów dwojaki sens ciała przenika w
 przypadku małżonków całokształt ich życia na co dzień. Niemniej w szczególnie intensywny i
 jednoznaczny sposób dzieje się to w chwilach, gdy ci dwoje wieńczą swą więź poprzez intymne
 zjednoczenie w miłości.

W takich jednak momentach ci dwoje wkraczają tym samym w orbitę, która z istoty swej ich
 przerasta. W grę wchodzi wówczas tajemnica miłości udostępniona im obojgu w taki sposób, że otwiera
 się ona każdorazowo na oścież na tajemnicę życia.
 – Ani jedna, ani druga z tych tajemnic nie jest własnością tych dwojga. Nigdy też nikomu z małżonków,
 ani jakiejkolwiek władzy ludzkiej, nie będzie dane sprawowanie władzy zwierzchniej nad rzeczywistością
 tak miłości jak i życia.
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Objaśnienie

Mąż i żona zostają natomiast uprawomocnieni do sprawowania odpowiedzialnego, pełnego
 zdumienia i subtelności zarządu nad tymi tajemnicami. Wzywa ich do tego jedyny Pan i Właściciel tej
 szczególnej ‘grządki’ w Bożym ‘ogrodzie’, której na imię ‘małżeństwo’.
 – Pierwszy człowiek na ziemi został stworzony ‘poza ogrodem Eden’ (por. Rdz 2,8.15.17). Stamtąd został
 dopiero „przeniesiony” przez Bożą dobroć do tegoż Ogrodu (zob. tamże, Rdz 2,8.15). I tam dopiero według
 opowiadania biblijnego stworzona została z kolei Ewa.

Ci dwoje zostali zarazem powołani i upoważnieni do zawarcia małżeństwa. Małżeństwo zostaje
 zawarte w chwili, gdy ci dwoje wyrażą wobec siebie oraz w obliczu Boga uroczystą zgodę małżeńską.
 Bóg przyjmuje ją jako rzeczywistość tym samym nierozwiązalną i nieodwołalną. Mianowicie Bóg
 przyjmuje zewnętrznie przez tych dwoje wyrażoną zgodę małżeńską i pieczętuje przymierze małżeństwa,
 przy czym wprowadza tych dwoje w tejże chwili we wszystkie pełnomocnictwa i zadania związane z
 powołaniem do małżeństwa.

Znaczy to, że ci dwoje zostają w tejże chwili wyposażeni przez Boga „Ojca, od którego bierze nazwę
 wszelki ród na niebie i na ziemi” (por. Ef 3,14n) – w pełnomocnictwa nieodzowne do odpowiedzialnego w
 oczach Bożych zarządzania m.in. skarbem podarowanego sobie zakresu swej płciowości.
 – Bóg zastrzega sobie jednak bardzo wyraźnie, żeby ci dwoje kierowali się w swych małżeńskich
 odniesieniach wbudowanym przez Stworzyciela wewnętrznym ładem stawania się „dwoje-jednym-
ciałem” (Rdz 2,24; por. Rz 2,14n).

Jemu też, Trójjedynemu – trzeba będzie prędzej czy później zdać sprawę z jakości sprawowanego
 owego zarządu. Zarówno w odniesieniu do delikatnej roślinki miłości, jak i jej kwiatu, z którego wyłania
 się owoc życia nowej ludzkiej osoby.

 Tak miłość, jak życie – zostały przez „miłującą Wszechmoc Stwórcy” (DeV
 33) zaszczepione w świat osób naszego globu. Każda ludzka osoba zostaje
 uzdolniona zarówno do jednej, jak i drugiej z tych rzeczywistości: zostaje
 wyposażona w „zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę” (por. FC 11).
 Trzeba bowiem być osobą, żeby mogła zaistnieć ‘miłość’.
 „Tylko osoba może miłować i tylko osoba może być miłowana” (MuD 27),
 podkreśla niestrudzenie Jan Paweł II.

Miłość może wyrosnąć jedynie na glebie wolnej woli i jej wolnego wyboru.
 Ta zaś domena jest właściwością samego tylko człowieka: mężczyzny i
 kobiety. Żadne zwierzę, chociażby najbardziej ‘inteligentne’, nie jest uzdolnione
 do podejmowania aktu samo-stanowienia [wolna wola]. Tym samym zaś
 wykluczone jest u zwierząt zaistnienie ‘miłości’.

Jest zaś rzeczą oczywistą, że ani miłość, ani jej wykwit: życie – nie
 pochodzą „z tego świata” (por. J 17,14nn). Nikt nie wykrzesze ani miłości, ani życia z ‘materii’, nawet i tej
 ‘wysoce zorganizowanej’.
 – Natomiast u Bożego żywego Obrazu, czyli w przypadku ludzkiej osoby stają się obie te tajemnice
 równocześnie aktywacją zaistniałego zaproszenia do uczestnictwa w tym, czym – a raczej kim jest sam
 ich Właściciel: jedyny Pan Miłości, której innym ‘imieniem’ jest Życie.

Nic dziwnego, że ilekroć mąż i żona w przystępie uczucia zapragną wyrazić sobie obopólną więź
 poprzez intymne oddanie się sobie, działanie ich ‘przeskakuje’ w tejże chwili na orbitę wyższą, gdzie
 bardziej niż w innych zakresach działania roztacza się bezpośrednie władztwo – ich oboje przerastającej,
 „miłującej Wszechmocy Stwórcy”  (por. DeV 33).

Ta właśnie „miłująca Wszechmoc Stwórcy”, która „od początku” (por. Mt 19,4.8) objawiła siebie jako
 miłość oblubieńczo-małżeńska względem swego żywego Obrazu: mężczyzny i kobiety, wyszła w
 momencie dziejów określonym przez Słowo-Boże-Pisane jako „pełnia czasu” (Ga 4,4) naprzeciw
 śmiertelnie przez grzech zagrożonego, upadłego człowieka – w Drugiej Osobie Bożej: Synu-Słowie
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 Boga. Boży Syn staje się za sprawą Ducha Świętego – Synem Człowieczym. Dokona się to w łonie
 Maryi, Jego dziewiczej matki.

b. Boży Oblubieniec w walce o życie śmiertelnie zagrożonej
Oblubienicy

Trójjedyny niejako nie potrafił dłużej znieść zawinionego przez człowieka, jego zdawać by się mogło
 nieodwracalnego zniewolenia w służbie Szatana. Szatan zaś zdołał zakłamać w świadomości mężczyzny
 i kobiety tajemnicę zarówno miłości, jak i życia, przedstawiając mu je obie dokładnie odwrotnie.
 Mianowicie już tym pierwszym dwojgu udało mu się wmówić, że Bóg ich nie tylko nie kocha, lecz jest
 największym zagrożeniem dla ich ‘prawa’ zarówno do miłości, jak i do życia (por. DeV 38).
 – Człowiek przestał wierzyć Bogu, a przeniósł swoje zawierzenie (por. DeV 37) na ... „Zabójcę od początku
 ... i ojca kłamstwa” (por. J 8,44).
 – Skutki zerwania z Bogiem – a przylgnięcia do Złego, okazały się natychmiast.

W tej jednak sytuacji Trójjedyny, który raz związał się z człowiekiem stworzonym „dla niego samego”
 (GS 24), ofiarując mu swoje oblubieńcze Słowo oraz swój zamysł: „Kocham Cię, Ty mój żywy Obrazie” –
 tego Słowa ponad wątpliwość już nie wycofa. Jest On przecież nieustępliwie wierny [hebr.: Boża hémet =
 prawda: nieporuszenie stała wierność] – raz swemu żywemu Obrazowi zaproponowanemu przymierzu:
 oblubieńczej stworzycielsko-odkupieńczej miłości. Bóg Ojciec bowiem:

 „Tak ... umiłował ... świat [ludzi], że Syna swego Jednorodzonego dał [= wydał],
 aby każdy, kto w Niego wierzy [= Jemu, Synowi Bożemu swe życie całkowicie zawierzy],
 nie zginął [= śmierć wieczna: potępienie],
 ale miał życie – wieczne” (J 3,16).

Ostateczne spełnienie tego zbawczego zamierzenia, „ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy
 Wszechrzeczy” (Ef 3,9), nastąpi w chwili, gdy zbawieni zostaną zaproszeni na „gody Baranka”, jakie dla
 swojego Syna zgotuje Król: Bóg Ojciec (zob. Mt 22,1-14). Gody te przedstawia w swej wizji Jan, uczeń
 umiłowany Jezusa Chrystusa:

„Weselmy się i radujmy ...
 Bo nadeszły Gody Baranka,
 a Jego Małżonka [= Kościół triumfujący, i każdy z osobna Boży Obraz, który wytrwał aż do śmierci: zob. Mt 10,22; 24,13]
 się przystroiła ...
 I mówi mi [= objawiający to Janowi w widzeniu Boży Głos: Ap 19,1]:
 ‘Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka !’ ...” (Ap 19,7.9)

Tenże Boży zamysł zostaje jednak już też w miarę upływu czasu stopniowo realizowany.
 Wprowadzanie go w urzeczywistnianie zaczęło się w chwili stworzenia człowieka. Człowiek bowiem od
 zarania został obdarzony łaską pierwotnej niewinności – ze względu na przyszłego Odkupiciela Jezusa
 Chrystusa (Ef 1,4).

W intensywny sposób uruchomił Bóg swój odkupieńczy zamysł względem człowieka z chwilą, gdy



 pierwsza para człowiecza dopuściła się grzechu w ogrodzie Eden.
 – W samym tym grzechu zorientowali się ci dwoje, że zawierzenie Złemu stało się równoznaczne z
 odejściem od Boga – jedynego Źródła tak Życia jak i Miłości.

W zalegającej ich serce rozpaczy po uświadomieniu sobie swej osobistej winy wobec Bożej dobroci,
 wychodzi im naprzeciw i dźwiga ich ku nowej nadziei (por DV 3b).

Tak postępuje Trójjedyny, mimo iż jako Stworzyciel został dojmująco znieważony przez tych dwoje.
 Apostoł Narodów napisze: „bogaty w Miłosierdzie – przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas,
 umarłych na skutek występków ...” (Ef 2,4n).

Bóg przyobiecał tym dwojgu zwycięstwo nad tym, który jest Zły. Zwycięstwo to odniesione zostanie
 przez Syna Bożego, który narodzi się kiedyś jako Potomek ich obojga (Rdz 3,15). Ten ich Potomek będzie
 mianowicie jednocześnie Synem Bożym i Synem Człowieczym. Będzie nim Jezus Chrystus,
 Jednorodzony Syn Boga-Ojca, a jednocześnie Syn Maryi, jego Niepokalanej, dziewiczej Matki. On to
 będzie Odkupicielem swego żywego Obrazu Bożego: mężczyzny i kobiety.

W Nim zawrze Bóg Trójjedyny Nowe i Wieczne Przymierze z rodziną człowieczą: z Kościołem. Tego
 rodzaju Przymierze jest zawsze przymierzem oblubieńczym. Jezus zawrze je w Krwi swego
 ukrzyżowania. Swą ofiarę całopalnej Miłości uobecni On już w przeddzień swej śmierci jako Odkupiciela.
 Stanie się to w chwili ustanowienia Ofiary Eucharystycznej.
 – Eucharystia stanie się „sakramentem Oblubieńca i Oblubienicy” (MuD 26). Tutaj bowiem Syn Boży i Jego
 Oblubienica: Kościół i każdy z osobna człowiek – stają się w sposób, którego tajemnicę zna sam tylko
 Bóg – „Dwoje-jednym-Ciałem”:

„... Pijcie z niego wszyscy.
 Bo to jest Moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana –
 na odpuszczenie grzechów ...” (Mt 26,27n).

Dar swego życia na krzyżu staje się ze strony Syna Bożego wyrazem Jego miłości-daru „aż do
 końca” (por. J 13,1) i po ostateczność. Więcej Syn Boży dać już nie mógł: dał wszystko, czym sam jest.

W tajemnicy swego Wcielenia zjednoczył się On z rodzinę człowieczą – mężczyzną i kobietą, i ich na
 swój Boży sposób poślubił:
 „Albowiem On, Syn Boży, przez Wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem ...” (GS 22).
 Przyjął do swego Bóstwa całą naturę człowieczą – wraz ze związaną z nią swoją osobistą jej dolą i
 niedolą, której w swym życiu zaznał ponad obficie (zob. Mt 8,20; Łk 9,58). Nie przyjął samego tylko grzechu
 (zob. Hbr 4,15).

Od tej chwili poczynając, tj. od momentu Wcielenia, przygotowywał się wyraźnie do dzieła
 dopełnienia tajemnicy Wcielenia – tego zdawać by się mogło ‘sielankowo-pokojowego’ poślubienia
 rodziny człowieczej – tajemnicą drugą: Odkupienia przez Krzyż.

W ten sposób Jezus Chrystus, który siebie chętnie określał jako Syn Człowieczy, całą „gorącością”
 (por. Łk 22,15) swojej oblubieńczej miłości przygotowywał się, a raczej niejako ‘wyrywał się’ (zob. Mk 10,32:
 wspomnienie niewątpliwie Piotra) do spełnienia swego finalnego zadania, dla którego w ogóle zstąpił z nieba
 (zob. J 12,27). Stanie się „Ofiarą przebłagalną za grzechy nasze, ... i całego świata” (1 J 2,2; zob. Rz 3,25).

Ofiara ta, w której Syn Boży i jednocześnie Syn Człowieczy – złoży siebie w Ofierze, stworzy Jego
 umiłowanej, w tej chwili całkiem niegodnej, grzechami „cudzołóstwa” ze Złym [= Szatanem] skalanej
 Oblubienicy – możliwość „opłukania swych szat i [ich] wybielenia w krwi Baranka” (por. Ap 7,14).
 – Chrystusowe wydanie siebie na krzyżu stanie się „okupem” (Mt 21,28 ), który niejako „przeważy” (por. SD
 31; PT 30 [§ 5, pocz.; § 26: Chrystusowe ‘cierpienie, które pali i pochłania zło ogniem miłości i wyprowadza nawet z grzechu
 wielorakie owoce dobra’ – ib. 172]) ciężar Jej grzechów.

 Jednocześnie zaś ofiara krzyżowa stanie się zaofiarowanym swej Oblubienicy „posagiem” na gody z



 „Barankiem Niepokalanym i bez zmazy” (1 P 1,19). Zapłaci go nie Ona, lecz sam On: Boży Oblubieniec,
 który tak nieugięcie wiernie realizuje raz swej Oblubienicy dane słowo: ‘Kocham Cię, Ty Moja ...’ !

Warunkiem odnowionego „oblubieńczo-małżeńskiego” przymierza Syna Bożego z Jego Oblubienicą-
Kościołem, i każdym z osobna jego bratem i siostrą w tej samej ludzkiej naturze – będzie jedynie
 ponowne zwrócenie się ‘twarzą’ (zob. do tego: Jr 2,27; 7,24) do Bożego Oblubieńca-z-krzyża. Oblubienica
 będzie jedynie musiała przyjąć ponownie postawione przez Niego warunki, które umożliwią powrót do
 statusu Bożej Mistycznej Oblubienicy. Będzie musiała ukochać ponownie Boże przykazania i wcielać je
 od nowa w życie (por. J 14,15.21.23n).

c. Chwile zjednoczenia małżeńskiego we wpatrywaniu się
w Bożego Oblubieńca

Jeden raz więcej dane jest nam ‘nasiąknąć’ Bożym stylem tej rzeczywistości, której jest na imię:
 miłość – i zdumieć się nad jej wstrząsającym realizmem: wiernością-w-miłości. Gdybyśmy w tej chwili
 pominęli kontemplację całkowitości we wzajemnym darowania się sobie Bożych Osób w łonie
 wewnętrznego życia Trójcy Świętej, staramy się przecież wpatrywać z wiarą w Boży styl ‘wprowadzenia-
w-czyn’ miłości względem człowieka: Bożego żywego Obrazu. Bóg proponuje mu swą oblubieńczą
 Miłość. Ofiaruje mu też dla jej przypieczętowania obrączkę ‘ślubną’.

Zauważamy, że gdy Bóg raz powie: „Kocham”, będzie chodziło o miłość nie na żarty. Boża miłość
 stanie się nieustannym nie-myśleniem o sobie. Nie będzie tam cienia samolubstwa-egoizmu. Boży wzrok
 jest ciągle zapatrzony w dobro tej umiłowanej, Oblubienicy. Nie tylko wtedy, gdy doczeka się
 wzajemności z jej strony, ale niejako tym bardziej, gdy ona Bożą oblubieńczą propozycją gardzi i
 uprzednio zaakceptowane przymierze z Bożym Oblubieńcem ... podepcze i zdradzi.

Innymi słowy, w przeciwieństwie do Szatana, który „jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć”  (1 P
 5,8), Boży Oblubieniec nigdy nie kocha ‘cudzym’ kosztem. On nieustannie ‘płaci’ sobą całym za miłość,
 jaką ofiaruje swej wciąż Go zdradzającej, skalanej, a przecież – jako zagrożonej – tym bardziej
 prawdziwie umiłowanej Oblubienicy.
 – Ukochał bowiem po to, żeby Oblubienicy zapewnić dobro. Bożemu Oblubieńcowi chodzi wciąż o dobro
 definitywne swej umiłowanej: o jej życie – wieczne. Żeby je dla niej zapewnić, Syn Boży w
 najdosłowniejszym znaczeniu da każdą cenę. Jeśliby się tak złożyło, że nie będzie żadnego innego
 sposobu, by swą wciąż wiarołomną Mistyczną Oblubienicę wyrwać z grożącego jej nieodwracalnego Zła
 – wiecznego, nie zawaha się położyć na szale swoje własne życie.

Taki styl ‘miłowania’ swą Bożą, chociaż i w pełni ludzką miłością w stosunku do swej Mistycznej
 Oblubienicy: Kościoła oraz każdego z poszczególnych ludzi – wprowadza w czyn Jezus Chrystus, „Syn
 Boga Żywego” (Mt 16,16).
 – Dokładnie taki sam jest jednak zarówno Ojciec, jak i Duch Święty: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i
 Ojca ...” (J 14,9).

Zaczynamy coraz lepiej rozumieć, w jakim sensie styl miłowania Oblubieńca-z-krzyża staje się dla



 męża i żony, zwłaszcza w chwilach ich intymnego zjednoczenia, jednym wielkim wołaniem, żeby swoją
 obopólną miłość wzorowali na miłości „... Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za
 mnie ...” (Ga 2,20).
 – Tak o tej miłości wyrażał się wielokrotnie Paweł Apostoł, mówiąc wtedy z całą żarliwością swego serca.
 Tutaj bowiem: w kontemplacji Chrystusowego stylu miłowania swej Oblubienicy, zaczyna ujawniać się
 dla tych, którzy małżeństwo przeżywają z wiarą jako sakrament, jak przepastne głębie kryją się za
 słowami św. Pawła Apostoła, które były przedmiotem naszych poprzednich rozważań:

„Tajemnica to Wielka, a ja mówię:
 w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła ...” (Ef 5,32).

Mianowicie samo w sobie dokonujące się cielesno-duchowe małżeńskie oddanie jest z woli Boga – a
 nie człowieka, ani nawet z ustanowienia, czy jedynie interpretacji Kościoła – jednym wielkim,
 niezniszczalnym „realnym symbolem zjednoczenia Chrystusa z Kościołem” (FC 80). Jest ono z Bożego
 ustanowienia stałym niejako ‘pasem transmisyjnym’, który winien uświadamiać tym dwojgu, jak Chrystus
 oddaje się swej Oblubienicy: Kościołowi, a w nim każdemu swemu żywemu Obrazowi: mężczyźnie i
 kobiecie.

Ukazana tu „Wielka tajemnica – w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła”, w którą mąż i żona w
 chwilach obopólnej intymności się zanurzają, nie jest ‘poezją’, ani wyidealizowanym opowiadaniem, które
 by nie miało nic wspólnego z jakżeż często spotykaną może i brutalną rzeczywistością przeżywania
 stosunków w małżeństwach: płytko i z ograniczeniem uwagi do aspektu niemal wyłącznie
 utylitarystyczno-doznaniowego.

Wobec tego trzeba sobie jednak uświadomić, że bez wyjątku cała rzeczywistość małżeństwa, nie
 wyłączając chwil zjednoczenia płciowego, spełnia z woli Boga, Pana i Właściciela tak miłości jak życia,
 funkcję stałej swoistej konfrontacji rzeczywistości ludzkiej tych dwojga – z rzeczywistością Bożą:
 ‘poziomu’  wzajemnych odniesień tych dwojga – w skrzyżowaniu z ‘pionem’  Bożych odniesień do swojej
 Mistycznej Oblubienicy.

Obopólne wyrażanie sobie miłości i czułości oraz i oddawanie się sobie męża i żony [rzeczywistość
 ‘poziomu’] staje się dla tych dwojga, a poprzez nich dla całego świata, nieustannym przypomnieniem, a
 nawet uobecnieniem o wiele bardziej pierwotnego, dramatycznego oddawania się: miłującego Boga–
 swemu oblubieńczo umiłowanemu ludzkiemu Obrazowi [rzeczywistość ‘pionu’].

d. Głębia sensu zróżnicowania człowieczeństwa na
męskie i kobiece

Dochodzimy do niezwykle intrygującego momentu naszych rozważań, tym razem sięgających
 samych podstaw zróżnicowania płciowego człowieczeństwa. Rozważania te zawdzięczamy w dużej
 mierze Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II.

W swoim coraz głębszym drążeniu tajemnicy wcielenia Syna Bożego i dokonanego przez Niego
 odkupienia – widzi on coraz bardziej kompetentnie z kolei tajemnicę człowieka. Tak to zresztą wyraził



Objaśnienie

 Sobór Watykański II w Konstytucji Pastoralnej Gaudium et Spes, w której redakcji były kard. Krakowski
 Karol Wojtyła miał poważny udział. Jako Jan Paweł II nierzadko przytaczał m.in. następującą, jedną z
 wiodących wypowiedzi tejże Konstytucji:

„... Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości,
objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi
 i okazuje mu najwyższe jego powołanie ...” (GS 22).

W swej Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio wskazuje Jan Paweł II parokrotnie z emfazą, że
 „w ofierze, którą Jezus Chrystus składa z siebie samego na Krzyżu dla swej Oblubienicy, Kościoła” (FC
 13), jednocześnie:

„... odsłania się całkowicie ów zamysł, który Bóg wpisał
 w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety od momentu stworzenia:
 małżeństwo ochrzczonych staje się w ten sposób znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza,
 zawartego we Krwi Chrystusa” (FC 13).

W tych słowach Papież odwołuje się do poprzednio obszernie
 omówionej wypowiedzi św. Pawła o małżeństwie jako „Wielkiej
 Tajemnicy – odnośnie do Chrystusa i Kościoła” (Ef 5,32). Św.
 Paweł zwraca się tam jednocześnie się do mężczyzn z
 poleceniem, że powinni „miłować żony, jak Chrystus umiłował
 Kościół i wydał za niego samego siebie” (por. Ef 5,25).

W nawiązaniu do tego właśnie stwierdzenia wypowiada się
 obecnie Jan Paweł II niezwykle śmiało na temat tego, dlaczego
 Bóg stworzył człowieka jako zróżnicowanego pod względem
 płciowym: mężczyznę i kobietę.

Okazuje się, że samo już wezwanie do stawania się
 „jednością dwojga”, jak to wynika „ze swoistej odmienności i oryginalności osobowej mężczyzny i
 kobiety” (MD 10), pozwala dostrzec podstawową Bożą myśl. Bóg wzywa swój żywy Obraz: mężczyznę i
 kobietę, i powołuje człowieka w jego zróżnicowaniu płciowym do miłości – jako obopólnego daru.
 – Jednocześnie zaś Bóg nakłada człowiekowi ‘miłość’ jako zadanie i przykazanie, w imię którego
 powinien tworzyć komunie osób – na podobieństwo Boskiej komunii Osób:

„To podobieństwo [do komunii w łonie Trójjedynego]
 zostało wpisane jako właściwość osobowego bytu obojga, mężczyzny i kobiety –
 równocześnie jako wezwanie i zadanie” (MD 7; oraz zob. LR 8; FC 11.13; itd.).

Zwieńczeniem tego zadania, które jednocześnie jest powołaniem do miłości, jest Boże przykazanie
 miłości Boga i bliźniego (por. tamże, nr 7).

Wracamy ponownie do małżeństwa. Tutaj właśnie dokonuje się w bardzo specyficzny sposób
 stawanie się bezinteresownym darem jednego dla tego drugiego: poślubionego. Szczególnie
 doświadczalnie doznają tego mąż i żona, gdy obejmują się oblubieńczo, chociaż chwile takie są nawet
 dla nich samych swoistym ‘świętem’.
 – Na co dzień miłość małżeńska będzie się wyrażała jako dar czy to w ofiarnym oddawaniu się dla dobra
 tego drugiego, czy też w pracy zarobkowej, czy ich obojga jako dar dla pojawiających się kolejno dzieci –
 i w wielu innych wielorakich formach obopólnego poświęcenia dla siebie wzajemnie oraz rodziny.
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Jednakże przeżywanie chwil szczytowej oblubieńczej ‘dyspozycji’ swego ciała winno nasuwać tym
 dwojgu jako małżonkom niejako samo przez się myśl o tej innej miłości: Boga. On przecież jest tym
 pierwszym, który cały jest oblubieńczością dla swego umiłowanego Obrazu – w tym również dla nich
 obojga i to jako właśnie małżonków.

To bowiem, co się dzieje w rzeczywistości ‘poziomu’ ich obojga jako męża-żony, dokonuje się tym
 bardziej i nieustannie na osi ‘pionu’ : Boga-Miłości w stosunku do Bożego żywego Obrazu: mężczyzny i
 kobiety. Trójjedyny przysposabia bowiem człowieka na tę ‘swoją’, umiłowaną: Oblubienicę. Dla jej dobra i
 jej szczęścia – wiecznego, jej Boży Oblubieniec-Małżonek odda wszystko: siebie całego.

Tym samym zaś bardziej niż inne rzeczywistości międzyludzkie, małżeństwo wskazuje samym swym
 istnieniem na oblubieńcze zabiegi samego Boga w odniesieniu do swego żywego Obrazu: mężczyzny i
 kobiety. Małżeństwo naprawdę jest z ustanowienia Bożego jednym wielkim ‘uwidzialnieniem’  tego, co się
 dokonuje w rzeczywistości realnie istniejącego ‘pionu’ : Bóg a człowiek: mężczyzna i kobieta.

Stwierdzenie to staje się swoistym ‘zapalnikiem’, który niesie odpowiedź na parokrotnie na łamach
 niniejszej strony postawione, wciąż intrygujące pytanie. Człowiek zostaje stworzony przez Boga-Miłość w
 zróżnicowaniu płciowym: jako człowiek-mężczyzna względnie człowiek-kobieta. Gdybyśmy podjęli próbę
 wniknięcia w Bożą intencję stworzycielską, zdobylibyśmy się być może na nieśmiałe pytanie postawione
 Bogu:

Czemu, Ty Boże, stworzyłeś człowieka nie jako istotę nie-płciową, ale ustanowiłeś go w
 człowieczeństwie w przedziwnej „odmienności i oryginalności osobowej” (MD 10) jako
 człowieka-mężczyznę, człowieka-kobietę?
 – Zróżnicowanie płciowe ludzkiego człowieczeństwa staje się niewątpliwie źródłem nieogarnionego
 bogactwa dobra.
 Ale sami doświadczamy niemniej często, a raczej niemal na co dzień: problem płciowości i jej
 zróżnicowania męskiego i kobiecego bywa jakże często podłożem nieprawdopodobnego, jeśli nie wprost
 bezdennego upadku i zła ...!

Tymczasem wejście z pomocą Bożego Ducha Prawdy (por.: Duch Święty „... doprowadzi was do całej Prawdy”
 Bożego Objawienia – J 16,13 ) w głębie zamysłu Trójjedynego zdaje się dostarczyć odpowiedzi również w tym
 wymiarze – nietrudnej do zrozumienia – A przede wszystkim odpowiedź ta pozostaje w zasięgu ręki. Bóg
 odpowiada na postawione pytanie niejako następująco:

Dziecko mojej Miłości ! Ty Moja, Ukochana! Chciałbym Cię kochać jako tę Moją ... Oblubienicę. I mieć
 Cię kiedyś z sobą razem, na zawsze – w ‘Domu Ojca’ : w komunii Mojego życia i Mojej miłości, którą
 Ci ślubnie – proponuję.

 Czy widzisz to, Ty Moja, Ukochana, jak ci dwoje: On i Ona – nieustannie tęsknią za sobą? Myślą oni
 stale o sobie nawzajem. Chwilę zdarzającej się krótszej czy dłuższej rozłąki przeżywają jako nad
 wyraz trudną udrękę i próbę na jakość ich miłości. Oni naprawdę nie potrafią żyć bez siebie.
 – Czy nie łatwiej im dwojgu być obopólnym darem „od osoby dla osoby” (LR 11) właśnie dlatego, że
 wzajemnie siebie dopełniają jako mąż i żona, pracując nad bezinteresownością siebie jako daru ‘dla’
 tego drugiego?
 Ich wiąże miłość – i przyrzeczona sobie dozgonna wierność. Rozumiesz, Dziecko Mej miłości, że
 ‘miłość’ by u nich nie powstała, gdyby byli istotami nie-płciowymi? Gdyby byli pozbawieni owej
 „odmienności i oryginalności osobowej” (MD 10), która idzie w parze z podarowanym im
 człowieczeństwem męskim i żeńskim?

 Ważniejsze jednak: Czy wyczuwasz, Ty Moja, Oblubienico, że dzięki ich tak mocno, zwłaszcza w
 przypadku męża i żony, niekiedy boleśnie i dojmująco przeżywanej miłości-tęsknoty-oddania, jest im –
 i powinno być – bardzo nietrudno przejść ze swej ‘orbity’, czyli rzeczywistości ‘poziomu’ – na ‘orbitę’
 która z tamtą się krzyżuje: rzeczywistości ‘pionu’ ? Żaden małżonek, żadna małżonka – nie byliby
 zdolni przeżywać w jakikolwiek sposób owej miłości-tęsknoty-oddania, gdyby ta zdolność nie została



 im zaszczepiona przeze Mnie, ich Stworzyciela, a ponadto ... Odkupiciela.

 Czy zaczynasz dostrzegać, Oblubienico nad życie ukochana, którą chciałbym – jeśli Ty tego także
 zechcesz, „mieć ze sobą na zawsze” (por. J 14,3; 17,24), jak bardzo dopiero Ja, Twój Stworzyciel, ale i
 Oblubieniec-z-Krzyża, przeżywam nieutuloną tęsknotę za Tobą, moim żywym Obrazem, który sobie
 przysposabiam na mą Oblubienicę, jeśli tylko ona przyjmie zaofiarowaną jej oblubieńczość ze swym
 Stworzycielem i Odkupicielem?
 – Ukochanie Ty Moje, czy nie widzisz, że jedynie dlatego zstąpiłem z Nieba, by stać się Synem
 Człowieczym i tak umożliwić Tobie, tj. każdemu z mężczyzn, każdej z kobiet, by „opłukali swe szaty i w
 Krwi Baranka je wybielili” (Ap 7,14) i tak mogli stanąć przed „Barankiem” (Ap 21,9) jako „czysta Dziewica”
 (2 Kor 11,2), „przystrojona jako Oblubienica zdobna w klejnoty dla swego Męża” (Ap 21,2), który „był
 umarły, a oto jest żyjący na wieki wieków i ma klucze śmierci i otchłani ...” (por. Ap 1,18)?

 Czy Ty Moja, Umiłowana, „nabyta Bogu Krwią [Moją] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu” (por. Ap
 5,9) – rozumiesz teraz, że właśnie małżonkowie w chwili obopólnego, całkowitego oddania się sobie,
 mogą i powinni wznieść swoją myśl i serce ku tej Innej, przerastającej ich miłości, która jednak dosięga
 również ich samych – od tego, który posunął swoje bycie-darem dla tej swojej, umiłowanej, tak daleko,
 żeby „Krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną
 ofiarę, oczyściła wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu Żywemu” (por. Hbr
 9,14)?

 Czy więc dostrzegasz, jak bardzo każde małżeństwo już samo przez się jest „realnym symbolem” (FC
 80) tej innej miłości: idącej w pionie od Boga do ciebie i każdego Bożego żywego Obrazu? I że
 każdemu mężowi i każdej żonie powinno być bardzo nietrudno – oddając się sobie w całkowitości
 daru-osoby, dopełnić znaku krzyża i przeżywać właśnie wtedy, tj. w momentach swego szczytowego
 zjednoczenia – jednocześnie żar miłości Stworzycielsko-Odkupieńczo-Oblubieńczej, jaka do każdego
 dociera od ich Bożego Oblubieńca-z-Krzyża, Odkupiciela człowieka? On przecież chciałby móc
 zaprezentować Ojcu swojemu każdego z Odkupionych za tak wielką cenę – jako tę swoją Oblubienicę:
 czystą, świętą i nieskalaną (Ef 5,27).

W tej sytuacji staje się czymś samo przez się zrozumiałym, dlaczego Stworzyciel i Odkupiciel
 utworzył człowieka jako zróżnicowanego pod względem płciowym – w ich wzajemnym zdaniu się na
 siebie, które winno wyzwalać bycie-osobą-darem wzajemnie dla siebie.

Z kolei zaś zrozumiałe staje się, że właśnie małżeństwo zostało podniesione przez Odkupiciela do
 rangi Sakramentu małżeństwa. Winno ono poprzez samo swoje istnienie przypominać – najpierw im
 samym: mężowi i żonie, ale i całemu Ludowi Odkupienia – tę miłość, jaką Stworzyciel i Odkupiciel
 umiłował każdego człowieka, tzn. każdy swój żywy Obraz:

„Ukochałem cię odwieczną miłością,
 dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość ...” (Jr 31,3).

Bóg ukochał człowieka: mężczyznę i kobietę – na sposób oblubieńczy. Miłość tę, nieustępliwie i
 niezłomnie wierną i jedyną, doprowadził do ostatecznych możliwości, gdy stał się „Ofiarą przebłagalną za
 grzechy nasze ... i całego świata” (1 J 2,2). W Jezusie Chrystusie Bóg oddał swoje życie na krzyżu – po to,
 żeby Boża niegodna Oblubienica, tzn. wszystkie owce przez Ojca – Odkupicielowi zwierzonej owczarni,
 „miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10).

Zaczynamy więc lepiej rozumieć, dlaczego człowiek został „jemu samemu” podarowany jako
 człowiek-mężczyzna i jako człowiek-kobieta. Bóg zamierzał przez to niejako naprowadzać swój żywy
 Obraz nieustannie na łatwiejszą realizację największego Przykazania: miłości do Boga– i miłości do
 bliźniego.

Jednocześnie Bóg spodziewał się po człowieku, że przy wyrażaniu swej miłości, przede wszystkim
 zaś miłości małżeństwa, będzie on niejako spontaniczne dostrzegał tę inną miłość, która do niego –



 stworzenia, bezustannie dociera na miarę Bożej hojności i Bożego miłosierdzia od samego Stworzyciela,
 który ponadto stał się człowieczym Odkupicielem.

Tym samym zaś wypada stwierdzić, że właśnie małżeństwo jest z samej swej natury stałą, żywą
 ‘przekładnią’, która sama przez się przybliża człowiekowi, począwszy od samych dwojga małżonków,
 tajemnicę Bożej miłości do człowieka. Miłość ta – w ‘pionie’ Bóg-miłość a człowiek: mężczyzna i kobieta
 – rozgrywa się stale w analogii na Boży sposób pojmowanej miłości oblubieńczej.

e. Małżeńskie uobecnienie Chrystusowej tajemnicy
Wcielenia i Krzyża

W dalszym ciągu wyżej przytoczonego zdania z Adhortacji Familiaris Consortio (FC 13. – Zob. wyż.: tekst
 z FC 13: sens zróżnicowania płciowego) powraca Jan Paweł II jeszcze parokrotnie do małżeńskiego
 przeżywania Chrystusowej miłości. Szczytowym wyrazem miłości Chrystusa stał się odkupieńczy dar
 własnego życia na Krzyżu – „na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28) tej ‘swojej’, całej zdradami splamionej
 Oblubienicy. Ojciec święty stwierdza:

„Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła
 tego, co dokonało się na Krzyżu;
 wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia,
 którego uczestnikami stali się poprzez Sakrament” (FC 13).

Szczytowy wyraz Oblubieńczej miłości Chrystusa oddającego się swej Oblubienicy w całkowitości
 daru swego życia zmierza wyraźnie do jej definitywnego dobra: jej odkupienia-zbawienia.
 – Tymczasem małżeństwo jest w zamierzeniu Bożym, a konsekwentnie w stałym nauczaniu Kościoła,
 bezustannym przypomnieniem tej właśnie tajemnicy: odkupienia-zbawienia człowieka.
 Rzecz jasna, małżeństwo uobecnia odkupienie-zbawienie w właściwy sobie sposób: jako przymierze
 miłości-życia dwojga osób.

Stąd też Ojciec święty pisze:

„Podobnie jak każdy z siedmiu sakramentów,
 również małżeństwo we właściwy sobie sposób jest
 rzeczywistym znakiem dzieła zbawienia” (FC 13).

Znakiem zbawienia jest małżeństwo jako sakrament przez fakt, że całkowitość obopólnego
 darowania się sobie małżonków – uobecnia i odsyła nieustannie do Bożej całkowitości daru własnego
 życia „na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28; Łk 1,77; 4,19; 24,47; Dz 2,38; 5,31; 10,43; 26,18; Kol 1,14).

Małżonkowie jako małżeństwo [‘poziom’] wskazują na całkowitość Chrystusowej miłości [‘pion’]
 oczywiście nie jako pojedynczy ludzie, ale zawsze jako para małżeńska. Dopiero dwie osoby mogą
 oddawać się sobie nawzajem w bezinteresownym całkowitym darze i stanowić przymierze: komunię
 osób.
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Wzajemne małżeńskie oddanie się sobie byłoby w warunkach ludzkiej doczesności niemożliwe bez:

  Oblubieńczego znaczenia wpisanego w ciało mężczyzny i kobiety. Ciało ‘nadaje się’, tj. jest
 uzdolnione do przytulenia, objęcia, ukochania. Gesty te są wyrazem oddania się sobie nie ciała-ciała,
 lecz dwojga osób – poprzez ciało i w nim.

  Z kolei jednak ciało zostało uzdolnione również do rodzicielstwa: ma ono wpisany w siebie sens
 rodzicielski – równolegle do swego sensu oblubieńczego.

  Rodzicielstwo często idzie z bliska w parze z bólem: z boleśnie dokonującym się rodzeniem
 fizycznym; i tym boleśniej przebiegającym rodzeniem ducha u otrzymanego od Boga potomstwa (por. EV
 87n.92; itd).

Z tego względu oba te sensy ciała: oblubieńczy i rodzicielsko-odkupieńczy, są zwykle ściśle
 sprzężone ze sobą. Bo z kolei odkupienie człowieka kosztowało nieprawdopodobnie drogo. Zrodzenie
 Kościoła-Oblubienicy do Życia wiecznego kosztowało Syna Człowieczego Jego życia: daru krwi własnej.

I znowu trzeba stwierdzić: z woli Bożej tak jeden, jak drugi sens ciała wskazuje w małżeństwie sam
 przez się na Chrystusowe poślubienie Jego ludzkiej Oblubienicy: Kościoła.
 – Dzieje się to stale poprzez raz po raz tu przypominane dwie podstawowe tajemnice życia Odkupiciela:
 a) tajemnicę Wcielenia [oblubieńczy sens ciała],
 b) dopełnioną jednak w tajemnicy Odkupienia, tj. całkowitości wydania siebie „aż do końca” [rodzicielsko-
odkupieńczy sens ciała].

Toteż Jan Paweł II dodaje:

„Zaślubieni, jako małżonkowie, uczestniczą w nim [zbawieniu-Odkupieniu] we dwoje, jako para, do tego
 stopnia, że
 pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa ... nie jest sama łaska nadprzyrodzona,
 ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska,
 ponieważ przedstawia tajemnicę Wcielenia Chrystusa
 i tajemnicę Jego Przymierza [krzyża-odkupienia-Paschy]” (FC 13).

Wypowiedź papieska nie jest jedynie wzruszającym rozważaniem teologicznym o małżeństwie.
 Ojciec święty przedstawia tu wiarę Apostolską – taką jak ona została dana do zrozumienia w Bożym
 Objawieniu. Taka jest nasza wiara!

 Słowa Ojca świętego stają się naglącą zachętą pod adresem małżonków, żeby tak właśnie
 przeżywali swoje „dwoje jednym ciałem”:
 – z całą swobodą i radością obopólnego oddawania się sobie i przeżywania również swego
 szczytowania,
 – ale stale też modlitewnie: z świadomością, a przynajmniej otwartą podświadomością, że tu bliski jest
 Pan i Odkupiciel (por. LR 9).

Jezus Chrystus jest bliski małżonków w tajemnicy swych oblubieńczych zabiegów o miłość człowieka
 [oblubieńczy sens tajemnicy Wcielenia], ale i w konsekwencji darowania się swej Mistycznej Oblubienicy „aż do
 ostateczności – i do końca” [rodzicielsko-odkupieńczy sens tajemnicy odkupienia-Krzyża].
 Wyrazem tego jest Chrystusowe swoiste ‘szczytowanie’ Jego Bożo-ludzkiej miłości w stosunku do swej
 Oblubienicy: Kościoła – w konwulsjach składania daru życia za nią na Krzyżu.

W naszym wyrażaniu się o głębi rozważanych tajemnic wiary korzystamy przez cały czas z zasady
 ‘analogii bytu’. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie (zob. wyż. np.:  Ponownie: wyrażania się o Bogu poprzez analogię
 bytu).
 Analogia to ‘niepodobieństwo-w-podobieństwie’, a nie tożsamość. Konwulsje Chrystusowego konania w
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 żadnym wypadku nie były żartem. Nie miały one z kolei nic wspólnego z seksualizmem.

Jesteśmy natomiast przerażeni jako uczestnicy widoku straszliwych mąk, jakie poniósł – sam Bóg-
Człowiek Jezus Chrystus: „na odpuszczenie grzechów” każdego z nas – Jego niegodnej Oblubienicy.
 Kona tu wśród niewyrażalnych mąk Boża Osoba – w ludzkim ciele Syna Człowieczego Jezusa
 Chrystusa.

W tym momencie – a zresztą nie tylko na tym etapie swego życia, kiedy „nadeszła Jego Godzina” (J
 13,1), ‘odłożył’ Jezus Chrystus świadomie całą hańbę-wstyd chociażby z powodu wielu widzów-gapiów,
 którym spontanicznie mógł się nasuwać wniosek: „Co to za ‘Syn Boży’, który nie potrafi się obronić przed
 zadawanymi sobie torturami ...” !

Ten właśnie aspekt podejmie św. Paweł w Liście do Hebrajczyków.

Jezus zaś nie myśli w tej chwili – w konwulsjach swego duszenia się i konania na krzyżu – o sobie,
 lecz o staniu się Pokarmem-Napojem dla umiłowanej wśród tych tortur Oblubienicy – Kościoła, i każdego
 poszczególnego swego żywego Obrazu:

„Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.
 On to – zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę [gr.:
 aischúnes kataphronésas: tzn.: kataphronéo = gardzić, nie bać się 'o' coś; niezłomnie poddając się; aischúne = hańba-wstyd,
 publiczne napiętnowanie przez skazanie na krzyż],
 i zasiadł po prawicy tronu Boga.
 Zastanawiajcie się więc nad tym, który ze strony grzeszników
 taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie,
 abyście nie ustawali, złamani na duchu ...” (Hbr 12,2n).

A przecież konający Odkupiciel, który w tym właśnie momencie definitywnie zaślubia swoją mistyczną
 Oblubienicę: rodzinę ludzką całą, przez cały czas znoszonych przerażających tortur ... kocha w
 najwyższym, jedynie Bogu-Człowiekowi możliwym stopniu, i ... jej ... przebacza !

Nie przerywa On też ani na moment swojego modlitewnego zjednoczenia z Ojcem, a z kolei z
 katującą Go Jego Oblubienicą, którą w tej chwili „żywi” swoim Ciałem i swoją Krwią (por. Ef 5,29), stając się
 z nią Mistycznym „dwoje-jednym-ciałem”.

Wyrazi to z niedoścignioną prostotą i zarazem głębią Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym:

„Jezus Chrystus, Syn Boży – jako Człowiek – w żarliwej modlitwie swojej męki,
 pozwolił Duchowi Świętemu, który już przeniknął do samej głębi Jego własne człowieczeństwo,
 przekształcić je w doskonałą Ofiarę poprzez akt swej śmierci jako żertwy miłości na Krzyżu.
 Tę ofiarę złożył sam – sam był jej jedynym Kapłanem ...” (DeV 40).

f. ‘Myśli serca’ męża i żony w chwilach ich
‘dwoje-jednym-ciałem’



Wszystko to znaczy, że małżonkowie nie powinni dać się zdominować wyłącznie fizyczno-
doznaniowemu, ani czysto świeckiemu charakterowi przeżywania swego aktu zjednoczenia.

Małżeństwo jest nieodwołalnie Bożą własnością i domeną: nic nie zdoła zmodyfikować jego
 sakramentalnego charakteru. Oczywiście: można go ... znieważyć; nawet bardzo ciężko! Będzie to
 jednak tylko wyrazem sprzeciwu przeciw zamysłowi miłości ze strony Stworzyciela i zarazem
 Odkupiciela, Stworzyciela również małżeństwa oraz jego wewnętrznego ładu, jak i samego w ogóle
 człowieka wraz z jego powołaniem do życia wiecznego.

Odbycie stosunku czy zjednoczenie osób

Małżonkowie powinni nie dopuścić do tego, by w ich pożyciu kiedykolwiek zaistnieć miało ‘odbycie
 stosunku seksualnego’  jako ‘spółkowania’.

Odbycie ‘stosunku’ jako podjętej kopulacji seksualnej pod wpływem rozbudzonej pożądliwości jest z
 zasady zawsze grzechem, zwykle grzechem ciężkim – przeciw pierwszemu przykazaniu: miłości Boga i
 bliźniego – pomijając już naruszenie szeregu innych Bożych przykazań, które wtedy również mogą być
 znieważone.

U człowieka – u małżonków powinno natomiast chodzić o podjęcie z pełnią wdzięczności od Boga
 podarowanej możności przeżywania małżeńskiego zjednoczenia płciowego swych obojga osób. To –
 owszem! Natomiast nigdy: ‘stosunek-kopulacja-seks’.

Oboje zdają sobie sprawę, że nikt nie jest właścicielem siebie samego. Ani tym bardziej swojej
 płciowości (zob. do tego z naszej strony np.: Ponownie pytanie: właściciel a zarządca. – A także np.: Zarząd nad podarowaną
 sobie płciowością).
 – Jej uaktywnienie wiąże się każdorazowo z uruchomieniem tajemnicy zarówno miłości, jak życia.

Obie te rzeczywistości: miłość i życie istnieją co prawda na ziemi, żyje nimi również każdy człowiek.
 Jednakże korzeniami swymi wyrastają one wprost od jedynego Pana i Właściciela tak miłości, jak życia:
 od Boga. Pochodzą one zatem spoza tego świata. A na pewno nie od ... Szatana.

Podobnie jak każdy inny człowiek, tak i małżonkowie: mąż i żona, zostają ustanowieni przez Boga
 jedynie na odpowiedzialnych zarządców – m.in. powierzonej im ich małżeńskiej intymności. Każdy zaś
 zarządca musi rozliczyć się prędzej czy później ze zwierzonego sobie – jedynie zarządu, a nie swojej
 własności.

Tych podstawowych stwierdzeń nie zdoła obalić żaden odmienny światopogląd czy religia, nie zdoła
 ich też anulować żadne ludzkie ustawodawstwo.
 – Wszelkie ludzkie ustawodawstwo jest w tym wymiarze z góry pozbawione jakichkolwiek kompetencji.
 Zasady prawa naturalnego moralnego są wyryte jednakowo w sumieniu bez wyjątku każdego człowieka.
 Są one tym samym niezależnie od przyjmowania względnie nie-przyjmowania wiary w Boga, ani
 czekającej każdego przed Bogiem sprawozdawczości za swe „uczynki dokonane w ciele: złe lub dobre”
 (2 Kor 5,10).

Bóg wręcza małżonkom w chwili, gdy ci dwoje wyrażają publicznie swą zgodę małżeńską, podarunek
 jedyny w swoim rodzaju: możność podejmowania aktu zjednoczenia płciowego małżeńskiego.
 – Natomiast Bóg w żaden sposób nie wręcza małżonkom możności ‘odbywania kopulacji jako seksu’.
 Między jednym a drugim zachodzi różnica równa przepaści. Jest ona równoznaczna z wyborem
 wieczności życia w „Domu Ojca”, względnie – uchowaj Boże – życia w wiecznym potępieniu.

Seks a środki zapobiegania
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W przypadku odbycia ‘seksu-stosunku’ uwaga skupia się na ‘seksie-dla-seksu’, a nie na osobie. Stąd
 też partnerzy sięgają wtedy niezwykle łatwe po środki przeciw-rodzicielskie oraz wszelkiego rodzaju
 zwyrodniałe formy uprawiania seksu. W takiej sytuacji chodzi bowiem głównie o maksymalne
 zaspokojenie roznamiętnienia. Kontakt płciowy wyradza się wówczas w zasadzie w przeżycie
 samogwałtu-masturbacji: nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek miłością.
 – Sama w sobie masturbacja staje się niewątpliwie bardziej ‘atrakcyjna’, gdy dzieje się to z pomocą,
 względnie poprzez ciało kogoś drugiego, zwłaszcza przeciwnej płci.

Szermowanie zapewnianiem, iż tego rodzaju uprawiany ‘seks’ jest wyrazem wzajemnie sobie
 świadczonej ‘miłości’, staje się bezhonorowym zakłamywaniem w żywe oczy. Osoba tego drugiego,
 zresztą dokładnie jak i osoba własna – rozpływa się wtedy w dalekim tle.
 – Czołowe miejsce zajmuje zniewolenie pożądliwością, która wymusza konieczność zaznania ‘seksu-dla-
seksu’.
 Ponieważ zaś nie ukrywanym celem staje się wyzwolenie maksimum przeżycia – zatem nie jakiejkolwiek
 miłości, sesja ‘seksu’ wyradza się łatwo w uprawianie coraz bardziej wyrafinowanych i zwyrodniach form.

Jednocześnie zaś partnerzy czują się wtedy ‘zmuszeni’ do sięgania po coraz bardziej ‘skuteczne’
 środki przeciw pojawiającemu się ‘widmu i zagrożeniu’ zajścia w ciążę.

Uzyskane samozaspokojenie w następstwie obopólnej masturbacji ocieka coraz bardziej krwią
 ‘okazyjnie’ zgładzonych ... własnych dzieci. Ich niewinnie przelana krew – cena uprawianego przez ich
 rodziców ‘seksu’ – krzyczy głośno o ... Bożą sprawiedliwość. Wbrew nieudolnym zapewnieniom ze strony
 producetów stosowanych technik, że przecież ‘ciąży’ w takiej sytuacji ... nie widać. Poczęte Małe Dzieci
 zostają skutecznie zgładzone w następstwie zewnętrznie nie zauważanej – wczesnej aborcji ...

Nic nie pomogą usilnie stosowane starania, aby zmusić głośny krzyk sumienia do zamilczenia. Bóg
 woła nadal – głośno, tak samo jak w przypadku pierwszego morderstwa, jakiego dopuścił się Kain:
 „Gdzie jest twój brat – Abel ...?” (Rdz 4,9).

Tymczasem Bóg darowuje małżonkom nie akt ‘seksu-dla-seksu’, lecz wręcza im możność (tzn. nigdy
 mus !) przeżywania chwil ich intymnej bliskości jako rzeczywistego małżeńskiego zjednoczenia ich obojga
 osób jako pary małżeńskiej. Uwaga tych dwojga winna skupiać się wtedy w pierwszym rzędzie na
 rzeczywistym, możliwie długo się utrzymującym zjednoczeniu ich obojga: ich serc, dusz, umysłów.

W tak przeżywanym małżeńskim zjednoczeniu osobowym, które siłą rzeczy musi być każdorazowo
 na oścież otwarte na zaszczepioną w nie przez Boga potencjalność rodzicielską, są oboje wezwani do
 wiernego podążania – wraz ze zwierzoną im, stopniowo się poszerzającą rodziną, do osiągnięcia życia
 wiecznego w „Domu Ojca’.

Świętość i wewnętrzny ład aktu

Punktem wyjścia przy przeżywaniu chwil wzajemnej bliskości powinna pozostawać wciąż żywotna
 świadomość, że małżeństwo jest sakramentem świętym i uświęcającym, a tym samym instytucją
 publiczną Bożo-ludzką, nigdy jedynie prywatnym umówieniem się ze strony dwojga partnerów.

Nie do pogodzenia z świętością małżeństwa byłoby sięganie po jakiekolwiek działania, które by
 obrażały zamieszkiwanie w sercu tych dwojga błogosławionej obecności Trójcy Przenajświętszej. Tu
 musi panować od początku do końca czyste sumienie. Tak kształtowanemu sumieniu towarzyszy pokój
 serca i Boże błogosławieństwo.

Ci dwoje starają się wówczas kształtować odniesienia obopólnej intymnej bliskości w taki sposób, by
 bezkompromisowo podporządkować się stworzonemu przez Boga i im dwojgu w chwili zawierania
 małżeństwa wręczonemu wewnętrznemu ładowi aktu zjednoczenia. Ład ten jest zresztą głęboko wpisany



 w serce i sumienie każdego człowieka – zarówno ludzi sprzed epoki Chrystusa, jak i tych którzy
 przychodzą na świat po już dokonanym przez Jezusa Chrystusa dziele Odkupienia.

Bóg pozostaje na zawsze wyłącznym Właścicielem zarówno małżeństwa, jak i obojga
 poszczególnych małżonków. Jest on też nadal wyłącznym, jedynym Właścicielem zakresu płciowości,
 która w przypadku człowieka, czyli osoby, wiąże się ściśle z Bożą tajemnicą miłości i życia. Tym samym
 zaś zakłada ona podstawowe właściwości, w jakie wyposażony jest człowiek-osoba: samo-świadomość,
 samo-stanowienie, odowiedzialność-poczytalność.

Chwile intymności małżeńskiej stają się w tej sytuacji spontanicznym obopólnym przylgnięciem do
 siebie tych dwojga. Jeśli okoliczności na to pozwalają, zostaje ono przy pełni Bożego i ludzkiego pokoju i
 umiaru – uwieńczone aktem zjednoczenia tych dwojga w ich pełnowartościowej męskości i kobiecości.

Tak kształtowane najintymniejsze zjednoczenie następuje w pewnej całkiem spontanicznie – niemal
 tak bardzo samorzutnie, jak to bywa w przypadku wyrazów miłości ze strony ojca czy matki, gdy w
 przypływie miłości przytulają do siebie swe dziecko. Rodzice tulą i pieszczą wtedy swe dziecko w
 najwyższym rozradowaniu serdeczności. A gdy dziecko odpowiada na te wyrazy miłości – miłością
 odwzajemnioną do nich, rodzice dają mu do poznania, jakoby je z miłości niemal ‘zjedli’, a ono – ich.
 Jednocześnie zaś ani matce, ani ojcu nie przychodzi wtedy do głowy czy serca jakakolwiek myśl o
 wymiarze płciowym wyświadczanych sobie wyrazów miłości. Uwaga skupia się cały czas na samym
 ‘centrum’ dziecka: na jego ... osobie.

Tak podjęty i przeżywany akt małżeński cieszy się od początku do końca darem najprawdziwszego,
 pobłogosławionego zjednoczenia męża z małżonką – i na odwrót. Małżonków doświadczają swoje
 zjednoczenie jako łaskę i uaktywnienie wzajemnie sobie szafowanego sakramentu małżeństwa.

Ich pełnemu, możliwie pokojowo przedłużonemu, pełnego subtelności i wzajemnego uszanowania
 przeżytemu intymnemu zjednoczeniu towarzyszy świadomość, że w sercach ich wciąż przebywa
 błogosławiąca im oraz ich rodzinie cała Trójca Przenajświętsza.
 – Jedność ich serc i dusz staje się owocem jednoczącego ich Ducha Świętego, którego ci dwoje wzywali
 z dziecięcą ufnością u zarania zawieranego przymierza małżeńskiego i którego delikatnemu prowadzeniu
 pragnęli podporządkować się z pełnią zawierzenia.

Tym pierwszym ma być zawsze Bóg

Pierwsze miejsce w układaniu życia małżeńsko-rodzinnego na co dzień, a tym bardziej w chwilach
 intymnej bliskości małżeńskiej, zajmuje wtedy niepodzielnie Bóg – wyraźnie ponad wszelkimi żądaniami,
 jakie by mogły pojawiać się w następstwie sugerowanych ludzkich rozwiązań, obliczonych na
 oczekiwania doraźne – przeciwstawne w stosunku do oczekiwań Bożych.

Taki styl postępowania staje się wprowadzeniem w życie wskazań samego Boga-Człowieka,
 Odkupiciela również małżeństwa – Jezusa Chrystusa:

„Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość,
 a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33).

A także:

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
 I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.
 Kto chce znaleźć swe życie, straci je,
 a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je” (Mt 10,37nn).

Będzie to dotyczyło m.in. działań w zakresie intymności, gdyby one miały być sprzeczne z



 ustanowionym przez Boga wewnętrznym ładem przeżywania wzajemnej bliskości. W razie budzącej się
 jakiejkolwiek wątpliwości w tym zakresie kierują się małżonkowie wyraźnym autentycznym nauczaniem
 Magisterium Kościoła Chrystusowego. Jego głos w sprawach związanych z naszym zbawieniem w
 Chrystusie i życiem wiecznym cieszy się pewnością i gwarancją Prawdy Bożego objawienia.

Każdorazowa pełna otwartość na potencjalność rodzicielską

W tym kontekście wypada przypomnieć ponownie, że każdy akt zjednoczenia małżeńskiego musi
 pozostawać w pełni otwarty na potencjalność rodzicielską. Tak akt małżeński został stworzony i jest
 wręczany małżonkom w chwili zawierania małżeństwa przez samego Boga.

Ustalenie to nie jest wyrazem wynalazku, względnie rozporządzenia itp. ze strony ‘Kościoła’ (np.:
 katolickiego), ani któregokolwiek ‘papieża’, lecz stworzycielskiego aktu samego Boga, jedynego
 Stworzyciela i Właściciela małżeństwa, płciowości oraz wewnętrznego ładu intymnego małżeńskiego
 zjednoczenia. Bóg wpisał ten ład głęboko w sumienie bez wyjątku każdego człowieka.

Rzeczywistość tę przypomniał wiążąco papież, błog. Paweł VI, w swej encyklice „Humanae vitae”
 (1968. Tekst zob. z naszej strony: PORTAL, Kol.4, ad ‘4a’). Oto nieduży fragment, dotyczący tej właśnie
 rzeczywistości. Ojciec święty podkreśla zarazem w dalszym ciągu swej encykliki z całą powagą swej
 misji jako Piotr aktualnych czasów, że ukazane przez niego stanowisko Magisterium Kościoła jest
 „promulgacją samego prawa Bożego” (HV 20) – Zob. sformułowanie łacińskie: „Ecclesiae doctrina de liberorum
 incremento recte ordinando, quae legem divinam ipsam promulgat, sine dubio multis talis videbitur ...”).

Oto odnośny tekst z „Humanae vitae” :

„Jednakże Kościół, wzywając ludzi do przestrzegania nakazów
 naturalnego prawa,
 które objaśnia swoją stałą doktryną,
 naucza, że konieczną jest rzeczą, aby
każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie do
 przekazywania życia ludzkiego”.
(HV 11. – Po łac.: „... necessarium esse, ut quilibet matrimoni usus ad vitam
 humanam procreandam per se destinatus permaneat” – z przyp.‘12’: odnośnik do
 odnośnych wypowiedzi wielu poprzedników Stolicy Apostolskiej).

Ponieważ tej właśnie problematyce poświęciliśmy niemało szczegółowego miejsca w poprzednich
 częściach naszej strony, nie podejmujemy tutaj tego zagadnienia jeszcze raz.

W razie zaistniałej potrzeby, by poczęcie na razie odłożyć, albo też jeśliby małżonkowie z ważnych
 powodów w ogóle już nie powinni byli nastawiać się na przekazywanie Życia, staje przed nimi do
 dyspozycji zawsze Boży dar biologicznego rytmu płodności. Małżonkowie winni zadać sobie trud by go
 poprawnie zrozumieć, nauczyć się go bardzo dobrze i z autentycznych, nie zafałszowanych źródeł, by
 móc dostosować się do niego w sposób odpowiedzialny przy układaniu swych intymnych odniesień.

Sam w sobie rytm płodności nie jest wymysłem medycyny, lecz Bożym dziełem stworzenia.
 Medycyna służy jedynie pomocą, by można było zrozumieć go poprawnie i skorzystać z niego należycie.

Rozumie się samo przez się, że wiedzy o biologicznym rytmie płodności nie wolno używać w sensie
 egoistycznym, np. tak żeby nigdy nie mogło dojść do poczęcia. Czyli wiedzy tej nie wolno w żaden
 sposób użyć jako swoistej jednej z metod zapobiegania ciąży.
 – Miarodajnym drogowskazem pozostaje dla małżonków wsłuchiwanie się ich obojga w Boże
 oczekiwania względem nich jako małżonków (zob. do tego: GS 50), a równolegle przyjęcie postawy



 „posłuszeństwa wierze” (FC 51), która dociera do nich poprzez głos autentycznego i autorytatywnego
 Magisterium Kościoła.

I jeszcze dla przypomnienia: gdyby pomimo zdawać by się mogło uważnie stosowanej wiedzy
 odnośnie do rytmu płodności w przypadku istniejącej potrzeby nienastawiania się aktualnie na poczęcie,
 poczęcie jednak nastąpiło, małżonkowie muszą sobie zdawać sprawę, że sytuacja taka wyznacza
 całkowity kres dla podejmowania jakiejkolwiek decyzji przeciw zaistniałemu poczęciu.

Małżonkom pozostaje wówczas przyjąć w Bożym Obliczu jedyną miarodajną postawę, która jest
 jednocześnie bezpośrednim następstwem słowa, jakie dali Bogu oraz człowiekowi w chwili zawierania
 przymierza małżeńskiego. Wbrew wszelkim głosom skierowanym przeciw dalszemu życiu poczętego,
 jedynym miarodajnym drogowskazem pozostaje dla nich rozwiązanie Boże, wyrażające się w Bożym
 przykazaniu: „Nie będziesz zabijał”.

Żaden lekarz, ani żadne międzynarodowe ustawodawstwo nie jest władne ani kompetentne do
 podjęcia walki z Bożym Słowem. Również w przypadku, gdyby następstwa obranej wewnętrznej postawy
 u tych dwojga, przede wszystkim u samej matki, wymagały heroizmu, równoznacznego z zagrożeniem
 własnego życia.

Uwaga:
 Obszerniej w nawiązaniu do omawianego zagadnienia – zob. chociażby z naszej strony m.in. duży artykuł:
„Wierność spowiednika wierze Apostolskiej: pod Piotrem i z Piotrem”. – Tamże przede wszystkim: § D. Wybrane uwagi o
 wewnętrznym ładzie małżeńskiego aktu. – A także tamże: § G. Dopowiedzenia, i tamże pt.: ‘4’: ‘Wskazania pozytywne’.

W blasku sakramentu małżeństwa

Zjednoczenie płciowe męża z żoną powinno być przeżyciem pełnym pokoju i blasku łaski sakramentu
 małżeństwa. Powinno ono być przeżywane każdorazowo jako prawdziwe zjednoczenie: jako pełnia
 subtelności względem tego drugiego, z uwagą wciąż skoncentrowaną na jego dobru – zarówno
 doczesnym, jak tym bardziej tym wiecznym, poczynając od czujności nad czystością serca i sumienia.

Winno to być prawdziwym ‘zjednoczeniem’, jeśli ci dwoje pragną przypieczętować swą miłość w taki
 właśnie sposób: zjednoczeniem małżeńskim. Samo w sobie zjednoczenie winno być przeżywane z
 pełnią pogody serca i wczuwaniem się w być może nie uzewnętrznione życzenia tego drugiego.
 Zjednoczenie dopełnione rzeczywistym stanie się ‘jedno’ w narządach płciowych – w taki sposób, jak ci
 dwoje otrzymali ten dar od Stworzyciela i Odkupiciela.

Przeżywaniu ich pokojowo przeżywanego, radosnego zjednoczenie powinna towarzyszyć
 świadomość Bożego błogosławieństwa – ku pokrzepieniu ich obojga i podejmowaniu przyjętych zadań i
 zobowiązań małżeńskich względem siebie oraz zawierzonego im przez Boga ich potomstwa.
 – Małżonkowie są sobie wtedy świadomi z pełnią wdzięczności przeżywanej, stałej obecności
 błogosławiącego ich Trójjedynego, przebywającego w sercu tak u męża, jak i jego małżonki i
 napełniającego ich serca nową otuchą jako łaską sakramentu.

Mąż i żona nie powinni dać sobie wmówić, że nie wypada mieszać ‘w te sprawy’  Boga. Nie szatan
 stworzył akt zjednoczenia, ani on go nie wymyślił. Został on stworzony i małżonkom podarowany – wraz
 z całą jego strukturą i dynamizmem, wyrażającym się w harmonijnym, obopólnym przeżyciu
 szczytowania – przez samego Stworzyciela i Odkupiciela człowieka.
 – Z tym tylko, że przy jego kształtowaniu winni małżonkowie dostosować się w pełni do wewnętrznego
 Bożego i ludzkiego ładu chwil małżeńskiej intymności – tak, jak on został stworzony i małżonkom
 wręczony przez samego Boga.

Czy takiego przeżywania aktu zjednoczenia nie ma na myśli św. Jan Paweł II, gdy w swym Liście do
 Rodzin (1994: Rok Rodziny) pisze, chociaż w tym wypadku ma na myśli akt zjednoczenia małżeńskiego,

javascript:view('ind1.htm',850,650)
javascript:view('ind1.htm',850,650)
javascript:view('ind1.htm',850,650)


Objaśnienie

 który w tym wypadku stanie u źródeł zaistnienia nowego Ludzkiego Życia:

„Jeśli mówimy, że małżonkowie jako rodzice są współpracownikami Boga-Stwórcy w poczęciu i
 zrodzeniu nowego człowieka, to sformułowaniem tym nie wskazujemy tylko na prawa biologii, ale na
 to, że w ludzkim rodzicielstwie Bóg sam jest obecny – obecny w inny jeszcze sposób, niż to ma
 miejsce w każdym innym rodzeniu w świecie widzialnym, ‘na ziemi’.
 – Przecież od Niego tylko może pochodzić ‘Obraz i Podobieństwo’, które jest właściwe istocie ludzkiej,
 tak jak przy stworzeniu ...” (LR 9).

Jan Paweł II mówi tu wyraźnie, iż w ludzkim rodzicielstwie Bóg sam
 jest obecny. Ma on na myśli w tym wypadku co prawda moment
 połączenia komórek-cząstek tak matki jak ojca, kiedy to sam tylko Bóg-
Stworzyciel zaszczepia w powstającą zygotę swój Obraz i Podobieństwo
 (Rdz 1,26n).

Tym samym jednak jest Bóg obecny w przeżywaniu również
 każdorazowego innego zjednoczenia małżeńskiego. Z Bożego
 ustanowienia winno ono przecież uczynić dla tych dwojga ‘widzialną’ tę
 inną miłość, jaką ich oboje odwiecznie w swym Synu umiłował sam

 Ojciec Niebieski: cała Trójca Przenajświętsza.

Stąd wymóg przeżywania chwil zjednoczenia małżeńskiego jako prawdziwego zjednoczenia ich
 ‘dwojga-w-jedno-ciało’ z świadomie wtedy przeżywaną obecnością w tej właśnie chwili całej Trójcy
 Świętej w ich sercu. To dopiero znaczy przeżywanie małżeństwa jako sakramentu.

Stąd też właśnie w tych chwilach: wzajemnego całkowitego bycia-dla-siebie po małżeńsku, mąż i
 żona powinni pozostawać w pełni sobą: osobą. Nie można dopuszczać do spłycenia tych chwil przez ich
 sprowadzenie do przeżyć rozgrywających się mniej lub więcej prymitywnie w samym tylko ciele jako
 doznanie ‘seksu’, nierzadko właściwie jako jednostronnej, ewentualnie obustronnej masturbacji, kiedy to
 uwaga skupia się przede wszystkim na maksymalnie przeżytym orgazmie.

Chwil intymnego bycia-z-sobą i w-sobie nie można odcinać od świętości tajemnicy miłości i
 całkowitości daru, które wyrastają z jednego źródła: pochodzą w całości od Boga. Bóg zaś sam w sobie
 jest miłością i darowaniem siebie swemu żywemu Obrazowi. I czyni to zawsze „aż do końca” : aż do
 darowania siebie w swej własnej Krwi, przelanej ... „na odpuszczenie grzechów naszych ...”.

Taki styl miłowania przybliża Bóg człowiekowi – w swym Jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie:
 w tajemnicy Jego Wcielenia – oraz krzyża-odkupienia.
 – Małżeństwo, podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu, winno z Chrystusowego
 ustanowienia nieustannie uobecniać i przypominać te dwie podstawowe tajemnice: wielką tajemnicę
 Wcielenia – oraz jej wstrząsające dopełnienie w tajemnicy Odkupienia.

g. Całkowitość osoby-daru męża i żony
– a Odkupiciela
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Jan Paweł II nie poprzestaje na przytoczonych przypomnieniach. Drąży dalej i coraz głębiej sprawę
 sakramentalnego przesycania rzeczywistości ściśle małżeńskiej – tajemnicą całkowitości oddawania się
 Chrystusa Kościołowi. Pełni zdumienia czytamy dalszy ciąg jego rozważań nad małżeństwem, które jest
 „rzeczywistym znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza, zawartego w krwi Chrystusa”  (FC 13). Oto
 kolejne słowa, zaczerpnięte z jego Adhortacji „Familiaris Consortio”:

„Szczególna jest także treść uczestnictwa [małżonków] w życiu Chrystusa;
 miłość małżonków zawiera jakąś całkowitość, w którą 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 wzajemnym obdarowaniu
 i otwiera się ku płodności ...
 Jednym słowem chodzi o normalne cechy charakterystyczne 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” (FC 13).

Jak chyba nikt z dotychczasowych papieży, Jan Paweł II przeprowadza bardzo daleko idącą analogię
 pomiędzy całkowitością daru siebie-Osoby ze strony Jezusa Chrystusa, a całkowitością wzajemnego
 oddawania sobie swych osób w przypadku małżonków.

W życiu Jezusa Chrystusa całkowitość darowania siebie w sposób szczytowy wyraża się w Jego
 konaniu wśród konwulsji ukrzyżowania. Syn Boży nie przeżywa swego umiłowania Oblubienicy-Kościoła
 ‘po świecku’ : jako zakończenia swego biologicznego istnienia. Przeciwnie, składa On aktywnie dar
 własnego życia na krzyżu jako szczytowy wyraz swej oblubieńczej Bożo-ludzkiej miłości.

Odkupiciel pozostaje do końca niezłomnie wierny swemu raz człowiekowi zaproponowanemu
 przymierzu: komunii życia i miłości.
 – Co więcej, nie wycofuje miłości względem swej trudnej Oblubienicy nawet wtedy, gdy ona Go właśnie
 za to: Jego niezłomnie wierną miłość dla niej – zabija w szczególnie wyrafinowany i sadystyczny sposób.

Realizm tej właśnie Bożej całkowitości miłości-daru, łącznie z oddaniem własnego życia – w sensie
 realistycznie dosłownym – na pokarm i napój na życie wieczne (J 6,50-58) swej Mistycznej Oblubienicy,
 przypomina i uobecnia z Bożego ustanowienia samym przede wszystkim małżonkom szczytowe
 przeżywanie ich własnego zjednoczenia. Chwile stania się małżeńskim „dwoje-jednym-ciałem” odbijają
 się najgłębszym echem na wszystkich poziomach osoby męża i żony, wciągając w nie dramatycznie
 zarówno ciało, jak i psychikę.

Ojciec święty zdaje się w słowach przytoczonego fragmentu z ‘Familiaris Consortio’ występować
 wobec małżonków z naglącą prośbą, by nie zaprzepaszczali sakramentalnego wymiaru chwil swej
 szczytowej małżeńskiej miłości. By zatem nie zawężali ich przeżywania do samych tylko – jak to
 wyraźnie pisze: „impulsów ciała i instynktu, siły uczuć i przywiązania, dążenia ducha i woli” (FC 13).

Przeżywanie najintymniejszego „dwoje-jednym-ciałem” może być prześwietlone równolegle
 przebiegającą, spontaniczną myślą o skrzyżnie, w pionie przebiegającej tej innej rzeczywistości: trudnych
 dziejów miłości Boga z człowiekiem. Syn Boży, który wychodzi naprzeciw człowieka i spokrewnił się ze
 swym żywym Obrazem: mężczyzną i kobietą aż do ostatecznych granic w tajemnicy Wcielenia, oddaje
 mu obecnie na krzyżu – odkupieńczo: siebie całego – bez reszty.

Dokona się to o godzinie, gdy odda się On im obojga w swej całkowitości daru: w pewnej mierze
 podobnie, a raczej nieskończenie bardziej, niż oni oddają się sobie wzajemnie. Całkowitość w wydaniu
 się Syna Człowieczego człowiekowi: jego Mistycznej Oblubienicy – było wyrazem Jego w czyn wdrożonej



 miłości-daru. Jest to Jego miłość oblubieńcza. Jest ona cała zapatrzona w dobro definitywne człowieka.
 Chodzi o Jego naglącą propozycję i zaproszenie do oblubieńczej komunii miłości i życia – wiecznego, w
 Domu Ojca.

Małżeństwo jest takim sakramentem, który z Bożego ustanowienia sam przez się: mocą dynamiki
 sakramentu – wynosi przeżycia tych dwojga z poziomu obopólnej, ziemskiej wspólnoty miłości – na
 ‘orbitę’ wyższą: oblubieńczych odniesień Boga do nich – i każdego człowieka, zaproszonych do przyjęcia
 godności Bożej Oblubienicy.

Oczywiście nietrudno zrozumieć, że jednoczesne najgłębiej religijne przeżywanie – Jezusa jako
 Oblubieńca-Odkupiciela-z-Krzyża, a nie tylko skupianie się na doznaniowo-psychofizycznym
 przeżywaniu swego własnego „dwoje-jednym-ciałem” – nie przychodzi ‘samo’. Wymaga ono odrobiny
 wiary, ale i stałej, świadomie podtrzymywanej woli, by w całej prawdzie podtrzymywać stały modlitewny
 kontakt z Bogiem Żywym.

Źródła tajemnicy zarówno życia jak i miłości, w które raz po raz zanurzają się mąż i żona, są od
 początku do końca domeną własnościową Bożą. Domena ta jest oddana małżonkom nie na własność,
 lecz w odpowiedzialny zarząd. Z tego względu podejmowanie jakiejkolwiek intymności małżeńskiej, a tym
 bardziej wzajemnie ‘stopienie się’ w akcie podjętego zjednoczenia płciowego – nigdy nie zejdzie do rzędu
 działania na poziomie samej tylko fizjologii czy biologii.

Z kolei zaś podejmowanie jakiejkolwiek intymności płciowej nigdy nie stanie się kwestią ‘prywatnych
 działań’  dwojga ludzi, którzy zdecydowali się na wzajemne udostępnianie się sobie w swej intymności i
 deklarują głośno – w poczuciu swej samozwańczej ‘autonomii’, że nikt nie ma prawa dyktować im, jak się
 wtedy winni zachowywać.

Nigdy też aktywność seksualna nie stanie się domeną jakiejkolwiek władzy cywilnej, w której –
 zdaniem tych dwojga, albo i sprawujących władzę administracyjną, Bóg i religia nie mieliby nic do
 powiedzenia.

Zarówno życie, jak i miłość – są rozsiane po całym naszym globie i w niezmierzonym kosmosie. Na
 każdym kroku spotyka człowiek ślady ich obecności w nieprawdopodobnej hojności i różnorodności.

A przecież – nie człowiek jest ich panem i właścicielem! Człowiek – i kosmos, dar miłości i życia
 jedynie otrzymuje. Sam też tylko człowiek jest zdolny, by sobie ten fakt uświadomić – i nieznacznie
 podnosząc wzrok „ku górze”, dostrzec w nich i za nimi ich Stwórcę i Ojca.

A On jest niezmiennie ten sam: nie tylko Stworzyciel, ale tym bardziej ... Odkupiciel. Odkupiciel
 dlatego, że jako miłość, proponuje człowiekowi, dziecku swego umiłowania, oblubieńczość ze sobą –
 Bogiem:

„Tak bowiem Bóg [= Ojciec] umiłował świat [świat ludzi],
że Syna swego Jednorodzonego dał,
 aby każdy, kto w Niego [= Syna] wierzy [Jemu siebie zawierzy],
nie zginął, ale miał życie – wieczne” (J 3,16).

Jeden raz więcej wypada przytoczyć tu zachwyt miłości nad tajemnicą życia, które Trójjedyny rozsiał
 po kosmosie i naszym globie – z iście królewską hojnością. Tajemnicę tak życia, jak miłości oddał Ojciec
 Niebieski w swym nieprawdopodobnym zaufaniu i zawierzeniu człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie – nie
 na własność i dla dowolnej manipulacji, lecz w odpowiedzialny zarząd.

Z najwyższą wdzięcznością przytoczymy ponownie słowa św. Jana Pawła II – tym razem z jego



 encykliki Evangelium Vitae (1995 r. Zob. już wyż.: Wysławiać Ewangelię Życia):

„Wysławiać Ewangelię Życia znaczy oddawać cześć Bogu Życia – Bogu, który daje życie ...
 Od Niego otrzymuje życie, stosownie do swojej miary, każda istota,
 która w jakiś sposób ma udział w życiu.
 To Boskie Życie, które jest ponad wszelkim innym życiem, ożywia i zachowuje życie...
 To jemu zawdzięczają dusze swą niezniszczalność ...
 – Ludziom ... Życie udziela Życia.
 Gdy potem nadchodzi czas, aby je porzucić,
 wtedy Życie, mocą swojej przeobfitej Miłości do człowieka,
przemienia nas i przywołuje do siebie.
 Nie tylko: obiecuje doprowadzić nas z duszą i ciałem do Życia doskonałego, do nieśmiertelności.
 Nie dość powiedzieć, że to Życie żyje: ono jest Początkiem życia... Z tego Życia tryska Życie.
 Doprawdy, ‘to śmiertelne życie – mimo jego trudów, jego niezbadanych tajemnic, cierpień i
 nieuniknionej przemijalności – jest czymś niezwykle pięknym, cudem zawsze nowym i
 zachwycającym, wydarzeniem godnym tego, by opiewać je z radością i uwielbieniem’.
 Co więcej, człowiek i jego życie jawią się nam
 nie tylko jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia:
 Bóg obdarzył bowiem człowieka niemal Boską Godnością [Ps 8,6n] ...
 Jesteśmy powołani, aby wyrażać zachwyt i wdzięczność za Życie otrzymane w darze
 oraz by przyjmować z radością i przekazywać Ewangelię Życia
 nie tylko w modlitwie osobistej i wspólnotowej,
 ale przede wszystkim przez celebracje roku liturgicznego ...” (EV 84).

h. Nie smutek przy zjednoczeniu – a kochająca
„bojaźń Chrystusowa”

Czy ukazane głębie sakramentalnie przeżywanej tajemnicy ‘dwoje-jednym-ciałem’, jaką małżonkowie
 mogą i powinni przeżywać jednocześnie w swoim ‘poziomie’, ani przez chwilę nie gubiąc z ‘myśli serca’
 tajemnicy ‘pionu’ : Chrystusa jako Oblubieńca-z-Krzyża karmiącego ich oboje swym Ciałem i swą Krwią,
 żeby byli „święci i nieskalani przed Obliczem Ojca” (Ef 1,4; 5,27) jako Oblubienica Syna Bożego
 – miałyby oznaczać, że podejmowanie zjednoczenia małżeńskiego winno by być czymś na wskroś
 smutnym, z góry wykluczającym wszelką spontaniczność w wyrażaniu sobie czułości i miłości,
 blokującym w końcu pokojowe przeżycie chwil szczytowej radości z podjęcia pełnego zjednoczenia ich
 obojga?

Takie rozumienie przedstawionych tu rozważań minęłoby się całkowicie z intencją, jaka im
 przyświeca. Wypada podkreślić jasno, że Jezus Chrystus, Boży Oblubieniec swego żywego Obrazu na
 ziemi: mężczyzny i kobiety, żadną miarą nie chce pomniejszyć wytęsknionego, radosnego przeżywania
 chwil małżeńskiego „dwoje-jednym-ciałem”.

Ani Ojciec święty Jan Paweł II, ani sam Jezus Chrystus, nie domagają się od małżonków, by chwile
 swej intymności przeżywali w formie ‘siłowego tłumienia’ wyzwalającej się w chwilach zjednoczenia
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 małżonków ich dziecięcej, spontanicznej radości bycia-z-sobą tak blisko i odczuwania bliskości swych
 ciał w całej oczywistości ich męskości i kobiecości.
 – Nie ulega wątpliwości, że Bóg pragnie, by przeżywanie chwil małżeńskiego zjednoczenia było
 wydarzeniem każdorazowo radosnym, podnoszącym i rozwijającym żywotne siły tych obojga.

Pamiętamy dobrze słowa, w jakich Jezus zwrócił się niegdyś do faryzeuszów i uczonych w Piśmie,
 którzy byli zgorszeni tym, że Jego uczniowie zdawali się nie pościć i nie odprawiać długich modłów (zob.
 wyż.: Pytanie uczniów Jana Chrzciciela odnośnie do postów). W swej odpowiedzi nawiązał Jezus wyraźnie do siebie
 jako Bożego Oblubieńca swego Ludu:
 „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi” (Łk 5,34)?
 W dalszym ciągu tej dyskusji dodał jednak:
 „Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli ...” (Łk 5,35).

Rozumiemy więc podstawowy wydźwięk, jaki płynie z wypowiedzi czy to samego Odkupiciela, czy też
 w Jego imieniu z ust Magisterium Kościoła.
 – Małżonkowie zostają gorąco wezwani do takiego przeżywania swej intymnej bliskości, które by nie
 stawało się czymś „większym” od nich samych. Człowiek jest godny swego człowieczeństwa wówczas,
 gdy realizuje prymat ducha nad samym tylko ciałem.

Toteż ciesząc się sobą nawzajem w swej odczuwalnej bliskości dzięki oblubieńczemu sensowi ciała,
 jaki Stworzyciel wszczepił w ich osoby, głębia duchowa tych chwil powinna wtedy równolegle otwierać się
 na radowanie się nimi przez wdzięczność względem Stworzyciela i Odkupiciela. Ostatecznie bowiem On
 właśnie wskazuje małżonkom drogę miłości, która wiedzie do całkowitości daru-osoby. Miłość ta nie
 cofnie się przed oddaniem siebie nawet na śmierć – dla dobra, przede wszystkim tego definitywnego –
 umiłowanej osoby.

Świadome przeżywanie chwil obopólnej bliskości małżeńskiej na tle równolegle w najgłębszych
 tajnikach serca podtrzymywanego uświadamiania sobie tajemnicy Bożej miłości we Wcieleniu, a potem
 przybitej do Krzyża, z którego Syn Boży, Oblubieniec Kościoła, staje się Pokarmem i Napojem swej
 Oblubienicy ku jej życiu wiecznemu, nie uszczupli małżonkom swobodnego otwierania się na doznanie
 pełnej radości obopólnego zjednoczenia.

Przeciwnie, wyciśnie na tym przeżyciu znamię Bożo-ludzkiej głębi: przeżycia sakramentu. Chwile
 małżeńskiego „dwoje jednym ciałem” staną się stopniowo nowym punktem wyjścia do rozwijania w sobie
 subtelności i czułości, a jednocześnie eliminowania działań podejmowanych pod wpływem przymusu
 ciała, który by zdążał w pierwszym rzędzie do zawłaszczenia ciała-płci.

Miłość będzie nadal obejmowała ciało, a ciało nadal będzie uczestniczyło w miłości duchowej (por. FC
 11). A jednak mąż i żona, powołani w Chrystusie do wolności ożywionej miłością (Ga 5,13), będą się starali
 realizować coraz pełniej pouczenie św. Pawła: „Postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania
 ciała” (Ga 5, 16).
 Albowiem „ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i
 pożądaniami” (Ga 5,24).

Małżonkowie będą żyli z coraz dojrzalszą świadomością, że ich małżeńskie ‘dwoje-jednym-ciałem’ 
 jest im podarowane jako wciąż aktualny ‘pas transmisyjny’, kierujący ich wzrok i serce ku temu innemu
 ‘jedno-w-miłości-zjednoczenia’ : Bożego Oblubieńca, który całym sobą, aż do przelania krwi odkupienia,
 proponuje im nieustannie komunię życia i miłości z Sobą – jako warunku znalezienia się kiedyś na
 zawsze w „Domu Ojca”.

Wspomniane w przytoczonym Słowie-Bożym-Pisanym świętego Pawła swoiste ‘ukrzyżowanie’ siebie
 samego (Ga 5,24), czego wyrazem będzie m.in. podporządkowanie swych odniesień małżeńskich
 podarowanemu im biologicznemu rytmowi ich płodności – wraz z nieustannie sobie uświadamianą
 oblubieńczą miłością Odkupiciela w całkowitości Jego darowania się na krzyżu – za życie swej trudnej
 Oblubienicy, starają się mąż i żona przeżywać stale razem – jako para małżeńska. Oboje dążą w ten
 sposób do tego, by móc zawołać za św. Pawłem:
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Objaśnienie

„Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża.
 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.
 Choć nadal prowadzę życie w ciele,
 jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego,
 który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,19n).

Małżonkowie, w pełni wolni również wobec nacisków samego tylko ciała,
 dochodzą stopniowo do tego, że przyjmują z niemal dziecięcą radością
 możność przeżywania wspólnoty płciowej – i korzystają z tego Bożego daru,
 ilekroć nadarza się po temu sposobność. Jednocześnie zaś umieją z pełnią
 wewnętrznej wolności odłożyć podejmowanie zjednoczenia na kiedy indziej,
 gdy uznają, że będzie to wskazane ‘na teraz’ z niejednego wyższego
 względu.

Również to będzie wyrazem wolności, do jakiej wyzwala Chrystus –
 Odkupiciel:

„Mówię, bracia, czas jest krótki.
 Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci,
 a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali,
 ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ...
 ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
 Przemija bowiem postać tego świata” (1 Kor 7,29nn).

Działania małżonków będą zawsze podyktowane wewnętrzną wolnością od jakiegokolwiek przymusu.
 – Jednocześnie będą czujnie pielęgnowali świadomość, iż są małżeństwem nie jako prymitywnie
 pojmowanego związku seksualnego, lecz małżeństwa jako Sakramentu – świętego i uświęcającego,
 który z natury swej jest nieodstępnie:

„Rzeczywistym znakiem Nowego i Wiecznego Przymierza, zawartego we Krwi Chrystusa.
 Duch [Święty, Trzecia Osoba Boża, wzywana m.in. przy zawieraniu małżeństwa],
 którego Pan użycza, daje nowe serce i uzdalnia mężczyznę i kobietę
 do miłowania się tak, jak Chrystus nas umiłował.
 Miłość małżeńska osiąga tę pełnię,
 której jest wewnętrznie podporządkowana, ową ‘caritas’ małżeńską
[miłość jako Osoba-dar w duchu Chrystusa],
 będącą właściwym i szczególnym sposobem, w jaki małżonkowie uczestniczą
 i są powołani do przeżywania samej miłości Chrystusa, ofiarującego się na Krzyżu” (FC 13).

W PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ
CZĘŚCI VI
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Jesteśmy u kresu obszernych rozważań, jakie złożyły się na część VI naszej strony. Autor przyznaje,
 że sam początkowo nie przypuszczał, iż rozrośnie się ona tak bardzo, i że ‘po drodze’  tematu niniejszej
 części: sakramentalność małżeństwa, pojawi się tyle zagadnień, których nie można było nie poruszyć.

Wydaje się, że dobrze się stało, iż na początku pojawił się jeszcze raz problem:

  Okres narzeczeństwa. Tym razem został on przedstawiony od strony wewnętrznych zmagań o
 dostosowanie swych odniesień do wymagań, jakie przed dwojgiem osób kochających się stawia
 Chrystus. A Chrystus nie walczy z ‘miłością’, lecz prowadzi osoby kochające się do tego, żeby miłość –
 była miłością (rozdz. 1).
 – Tak też brzmi tytuł główny naszej strony :

 „By miłość – Miłością była.
 Rozwiązania miłości ludzkie a Boże”

  Dobrze się stało, że ‘po drodze’ rozważań o małżeństwie jako sakramencie pojawiło się pytanie o
 związki homoseksualne: gejów i lesbijek, a z kolei problematyka zatrważającej, destruktywnej, siłowo
 wprowadzanej ‘ideologii gender’, narzucanej przez instytucje międzynarodowe wyraźnie buntowniczo
 walczące z Bogiem i Bożym ładem stworzenia, ale tym samym wyrażające się niszcząco względem
 samego człowieka.

Przy całym uszanowaniu dla niezbywalnej godności człowieczej każdego człowieka, nawet tego
 bardzo upadłego, ani Bóg, ani Kościół, ani też samo społeczeństwo nie będzie mogło kiedykolwiek
 zmienić jednoznacznego określenia takich form działań seksualnych, które są sprzeczne z Bożym
 stworzeniem natury człowieka jako osoby, wezwanej do życia wiecznego, jednocześnie całkowicie
 niszcząc człowieka jako człowieka.

Narzucane, zwyrodniałe formy uprawiania seksu przekreślają same w ogóle źródła jakiejkolwiek
 miłości. Jako całkowicie sprzeczne z zamysłem Bożej miłości w stosunku do człowieka, działania typu
 homoseksualnego i gender, aż po queer mainstreaming włącznie – obiektywnie biorąc nie tylko
 uniemożliwiają osiągnięcie życia wiecznego, ale niszczą ofiary obłędu gejowsko-lesbijsko-
genderystowskiego, jednocześnie podcinając same podstawy dobra wspólnego społeczeństwa oraz
 dalszego istnienia rodzaju ludzkiego (rozdz. 2, § A-B; rozdz. 3).

  Dobrze z kolei, że pojawiło się zagadnienie szeroko rozpowszechnionych praktyk tzw. ‘wolnych
 związków partnerskich’ – nie homoseksualnych, ale w naśladownictwie małżeństwa: między mężczyzną
 a kobietą, którzy żyją ze sobą na sposób małżeński, nie wiążąc się jednak żadnym formalnym ślubem,
 ani kontraktem cywilnym.
 – Mogliśmy sobie zdać sprawę z zagrożenia, jakie tego rodzaju związki stwarzają dla prawdziwego
 przymierza małżeńskiego, które z natury swej służy dobru wspólnemu – w przeciwieństwie do
 wymienionych ‘wolnych związków partnerskich’, jeśli już pominąć związki gejowsko-lesbijskie.

Ponieważ zaś domena tak życia, jak miłości – jest własnością samego tylko Boga, Bóg – a Kościół w ślad
 za Nim, nigdy takich związków nie zaakceptuje. Życie w takich związkach oraz ich propagowanie równa
 się wyborowi za przekreśleniem sobie drogi do życia – wiecznego (rozdz. 2, § C).

Dalsze rozdziały części VI (tzn. rozdziały 4-9) były poświęcone z coraz bliższa tematyce właściwej
 niniejszej części VI: małżeństwu jako sakramentowi.



  Trzeba było rzucić okiem na okres przygotowawczy do pełni Objawienia małżeństwa jako sakramentu
 (rozdz. 4).

  Kolejnym etapem było spojrzenie na małżeństwo jako wyraz pra-sakramentu stworzenia (rozdz. 5).

  Następowały rozdziały, w których wypadało zastanowić się nad małżeństwem w wizji Pentateuchu
 Mojżeszowego (rozdz. 6).

  Ze zdumieniem obserwowaliśmy narastające ‘zwierzenia’ samego Boga ze swojej oblubieńczej miłości
 do Ludu swego Wybrania: u Proroków (rozdz. 7).

  Kolejny rozdział był poświęcony wypowiedziom na temat małżeństwa z Ewangelii (rozdz. 8).

  W końcowym rozdziale zastanawialiśmy się nad wypowiedziami samego Jezusa, który siebie objawił
 jako Oblubieńca ... z krzyża. By zakończyć głębszą analizą szczególnie rozważań Apostoła Narodów nad
 małżeństwem, pisanych w ciszy więzienia do adresatów w Efezie (Ef 5,21-33; rozdz. 9 niniejszej strony).

Przyjrzenie się ‘z sercem’ Bożej myśli związanej z podarowanym rodzinie człowieczej małżeństwem
 pozwala zrozumieć nieco lepiej Boga jako miłość w Jego nasilających się z biegiem wieków – prawdziwie
 oblubieńczych zabiegów o to, żeby człowiek: mężczyzna i kobieta, których Bóg stworzy jako swój żywy
 Obraz i Podobieństwo, zechciał w swojej wolności przyjąć Jego propozycję swoiście ... ślubną.

Zagłębianie się w ten, coraz wyraziściej przez Trójjedynego objawiany Boży zamysł nie przestaje
 wprawiać w zdumienie. Bóg naprawdę – od pra-początku, proponuje rodzinie człowieczej swoje – na
 Jemu tylko wiadomy sposób w czyn wprowadzane z nią ‘dwoje-jednym-ciałem’.

Trójjedynemu spodobało się, żeby w chwili, gdy „nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4), Syn Boży poślubił
 Kościół. Stanie się to realizacją Bożego zamysłu: Odkupienia człowieka w Krwi Jezusa Chrystusa na
 krzyżu. Sam Bóg zawiera w tej chwili z człowiekiem, skondensowanym w Bożej wizji w Kościele
 Chrystusa, „Nowe i Wieczne Przymierze”.

Przymierza tego nie zdoła zniweczyć żaden ludzki grzech, żadna apostazja od Boga, ani nawet
 grzech zamordowania Syna Bożego, „Dawcy Życia” (Dz 3,15). Wciąż aktualne będzie rzeczywistość, jaka
 w tej dobrowolnie przyjętej śmierci „na odpuszczenie grzechów” człowieka, bije w Sercu samego Boga,
 wychodzącego do człowieczej rodziny w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie:

„... Temu bowiem, co ze strony ludzi było największym grzechem,
 w Sercu Odkupiciela odpowiada Ofiara największej Miłości,
 która przewyższa zło wszystkich grzechów człowieka ...” (DeV 31).

W tym właśnie momencie, który zdawał się w ludzkich rachubach definitywnym końcem Syna
 Człowieczego, Bóg w Nim poślubił w sposób nieodwołalny rodzinę człowieczą: Kościół, i każdego z
 osobna ze swych Ludzkich braci i sióstr, Bóg stał się w Jezusie Chrystusie dla człowieka Oblubieńcem-z-
Krzyża.

Możemy wyrazić jedynie najgłębszą wdzięczność Chrystusowi, Synowi Bożemu i Synowi
 Człowieczemu, za ścisłe powiązanie swojej, Bożej miłości – z jej ludzkim wyrazem, przeżywanym na co
 dzień w łonie małżeństwa. Odkupiciel Człowieka sprawił mianowicie, że to co jest zrozumiałe i
 rzeczywistością na co dzień w komunii przeżywanej między mężem a żoną jako małżonków, wyniósł On
 do poziomu ‘nowości Ewangelii’.

Z Jego Woli i ustanowienia zostaje małżeństwo zawierane „w Panu” (1 Kor 7,39) wyniesione do
 godności jednego z Sakramentów założonego przez Niego Kościoła. Sakramentem jest małżeństwo
 odtąd dlatego, że jest jednym wielkim, łatwo czytelnym – znakiem i realnym symbolem tej miłości, jaką
 oblubieńczo otacza swój Kościół (i każdego człowieka) sam Stworzyciel – i jednocześnie Odkupiciel.



RE-lektura: część VI, rozdz. 9h.
 Stadniki, 21.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 5.I.2016.
 Tarnów, 20.VIII.2016.
 Tarnów, 8.VII.2017.

              

3. Sakrament małżeństwa: znak tajemnicy Wcielenia i Odkupienia

a. W tarząd małżonkom powierzony zakres intymności płciowej
b. Boży Oblubieniec w walce o życie śmiertelnie zagrożonej Oblubienicy
c. Chwile zjednoczenia małżeńskiego we wpatrywaniu się w Bożego Oblubieńca
d. Głębia sensu zróżnicowania człowieczeństwa na męskie i kobiece
Tekst z Familiaris Consortio 13: sens zróżnicowania płciowego
e. Małżeńskie uobecnienie Chrystusowej tajemnicy Wcielenia i Krzyża
Tekst: Małżeństwo stałym przypomnieniem odkupienia przez Krzyż (FC 13)
Tekst: małżeństwo a Wcielenie i przymierze Krzyża
Tekst: Wstyd Jezusa wobec gapiów Jego męki (Hbr 12,2n)
f. ‘Myśli serca’ męża i żony w chwilach swego ‘dwoje-jednym-ciałem’
Stosunek seksualny czy zjednoczenie osób
g. Całkowitość osoby-daru męża i żony – a Odkupiciela
Tekst: małżonkowie a Chrystus w całkowitości daru (FC 13: impulsy ciała...)
h. Nie smutek przy zjednoczeniu – a kochająca „bojaźń Chrystusowa”

W PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ CZĘŚCI VI

Obrazy-Zdjęcia

R6-150. Mały Karol Józef Wojtyła z matką Emilią
R6-151. Karol Wojtyła z matką swoją Emilią i ojcem Karolem
R6-152. Ile radości u tych biednych, szczęśliwych rodzeństwem!
R6-153. Dr Antun L. wraca z pracy!
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 Rozdz. 9. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA WSZCZEPIONY W DRZEWO ŻYCIA
OBLUBIEŃCA-Z-KRZYŻA
Naucz nas, Jezu, sakramentalnie przeżywać nasze JEDNO:
w małżeństwie i rodzinie

 Rozważania obecnego rozdziału

 A. JEZUS OBJAWIAJĄCY SIEBIE DOMYŚLNIE JAKO OBLUBIENIEC

 1. Przez Ojca posłany Syn Człowieczy odrzucony przez ‘swoich’ (Mt 21,33-46)

 2. Wzgarda zaproszeniem na ucztę zaślubin Syna Królewskiego (Mt 22,1-14)

 3. Orszak panien oczekujących na przybycie pana młodego (Mt 25,1-13)

 B. BEZPOŚREDNIE OBJAWIENIE SIEBIE JAKO OBLUBIEŃCA

 1. Jan Chrzciciel o swym dostojnym krewnym Jezusie

 a. Okoliczności złożonego przez Jana Chrzciciela świadectwa o Jezusie

 Pierwsze świadectwo: Jezus – Baranek Boży

 Jezus jako Baranek Boży. Tekst: J 1,29-34

 b. Pewność Prawdy Objawienia dana Janowi

 Drugie świadectwo Jana: Jezus Mesjasz-Baranek-Oblubieniec

 Jezus Mesjasz-Baranek-Oblubieniec: Tekst: J 3,27-30

 Kogo Bóg posłał mówi Słowa Boże. Tekst: J 3,31-36
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 c. Jezus: Mesjasz – Baranek – Oblubieniec

 Pouczenie z Objawienia

 Objawienie odnośnie do Jezusa Mesjasza. Tekst

 Jezus to Pan Młody. Tekst

 Ukazane w świadectwie Jana trzy postacie

 d. Trzy wątki Objawienia: Mesjasz-Baranek-Oblubienieca

 Jezus a dzieło Ojca do spełnienia

 Syn Maryi – Mesjasz

 Syn Maryi – Baranek Boży

 Syn Maryi – Pan Młody

 e. Blokowanie świadectwa o Jezusie

 f. Jezus a Jahwéh: Mesjasz-Baranek-Oblubieniec

 Jezus jako Mesjasz i Baranek zabity za grzechy

 Czyżby Jezus był Jahwéh-Oblubieńcem

 Identyfikacja panny młodej

 Miłość Boska – wyraz ludzki. Tekst

 g. Przyjaciel pana młodego

 Funkcja Jana Chrzciciela

 Rola przyjaciela oblubieńca

 Jan Chrzciciel jako przyjaciel oblubieńca

 Paweł o Jezusie-Oblubieńcu

 h. Świadectwo Jana o Jezusie oblubieńcu a małżeństwo jako Sakrament

 2. Jezus o sobie jako oblubieńcu

 a. Pytanie uczniów Jana Chrzciciela odnośnie do postów

 Uczniowie Jana u Jezusa: oblubieńca. Tekst

 b. Licytowanie się o post na pokaz
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 c. Jezus o sobie jako oblubieńcu weselnym

 Tabela. ‘Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego’: tabela

 d. Wesele oblubieńca i zaślubiny pani młodej

 e. Jezus-Oblubieniec weselny a małżeństwo jako Sakrament

 3. Pisma Apostolskie o Jezusie-Oblubieńcu



 Z listów Apostolskich Pawła – Apostoła Narodów

 Korynt-Dziewica poślubiona Chrystusowi (2 Kor 11,2)

 Poślubienie w ‘Panu’ (1 Kor 7,39)

 Cześć w obliczu małżeństwa (Hbr 13,4)

 4. Uwagi parenetyczne dotyczące małżeństwa w Listach Apostolskich

 Wzmianki o małeństwie i rodzinie w Dziejach Apostolskich Łukasza

 Wzmianki o małżonkach i rodzinie u św. Pawła

 Wskazówki do kształtowania odniesień małżeńsko-rodzinnych w Listach Piotra

 Obraz małżonki Bożego Oblubieńca w Apokalipsie
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 C. SAKRAMENTALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA ODCZYTANA Z EF 5

 1. Fragment Listu do Efezjan o Kościele i małżeństwie (Ef 5,21-33)

 a. Odwieczny zamysł Boga w stosunku do człowieka

 Tekst-Tabela. ‘Tajemnica Wielka’ Kościoła i małżeństwa

 b. Kościół a małżeństwo jako ‘Sakrament’

 c. Wezwanie do nieskalaności i świętości życia

 Tekst. Boży plan: Chrystus centrum stworzenia (Ef 1)

 2. Nowość Ewangeliczna: wzajemne poddanie małżonków (Ef 5,21)

 a. Wzajemne poddanie męża i żony

 Tekst-Tabela. Wzajemne poddanie w bojaźni Chrystusa

 b. Bojaźń Chrystusowa

 3. Żony poddane mężom jak Kościół poddany jest Chrystusowi (Ef 5,22-25)

 a. Występujące w tekście ‘analogie’ (Ef 5,22-25)

 Tekst Ef 5,22-25

 b. Miłość Boga dotykalna w Odkupicielu-Oblubieńcu

 Ryc.1. Mąż-żona – Chrystus-Kościół. Grafika

 Objaśnienie do Ryc.1. Mąż-żona – Chrystus-Kościół

 Ryc.2. Miłować jak Chrystus z Krzyża. Grafika

 Objaśnienie do Ryc.2. Miłować jak Chrystus z Krzyża

 c. Krzyżujące się ‘belki’: miłość-‘poziom’ a MIŁOŚĆ-‘pion’

 Tabela. Analogia: podobieństwo w nie-podobieństwie.
Tajemnica to Wielka ...

 d. „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował i wydał siebie” (Ef 5,25)

 „Mężowie miłujcie żony ...” (tabela-tekst)

 4. Stosunek Głowy do Ciała: jedności męża-żony a Chrystusa do
Kościoła-Ciała (Ef 5,22-25)

 a. Stosunek ‘głowy’ do ‘ciała’

 Tabela. Mąż głową żony, Chrystus Głową Kościoła-Ciała
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 b. Kościół otrzymujący życie w swym poddaniu Chrystusowi-Głowie

 c. Chrystus-Głowa-Eucharystia: jedyne życie Kościoła-Oblubienicy

 5. Dar Głowy dla Ciała: Chrystus-Kościół – mąż-żona

 a. „Każdy żywi swoje ciało ...” (Ef 5,29)

 b. Kościół obmyty przez Chrystusa żeby był święty-nieskalany (Ef 5,27)

 Tekst. Dar obmycia Kościoła aby był święty

 Kościół żyjący Sakramentami od początku

 c. Chrystus żywiący Kościół swym Ciałem i Krwią (Ef 5,29)

 6. Dwoje-jedno-ciało: Chrystus-Kościół – a mąż-żona

 a. „Tajemnica Wielka w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła” (Ef 5,32)

 Tabela-Tekst. „Tajemnica to wielka ...”

 b. Boży zamysł: wyniesienia człowieka do łaski

 c. Analogia miłości odkupieńczej a oblubieńczej
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 d. „Umiłował Kościół”: zbiorowość a jednostka

 Myślenie stylem ‘Ja-od-dużej-litery’

 Zasadnicze cechy pojęcia ‘Ja-od-dużej-litery’

 ‘Ja-od-dużej-litery’ a solidarność w Izraelu

 Tekst. Mojżesz: jednostka-społeczność (Wj 34,10)

 Dynamizm cechujący pojęcie ‘Ja-od-dużej-litery’

 Pojęcie ‘Ja-od-dużej-litery’ – a Lud Boży-Kościół

 Rola Ducha Świętego w pojęciu ‘Ja-od-dużej-litery’

 1. Duch Święty w więzi: jednostka a społeczność

 Tekst. Duch Mój przebywa stale pośród was (Ag 2,5)

 2. Duch Święty w ‘JA-duże’ a funkcja czasu

 7. Małżeństwo jako Sakrament

 a. Jeszcze raz: człowiek obdarowany w akcie stworzenie łaską niewinności

 b. Boża miłość oblubieńcza i odkupicielska

 c. Nowość Ewangeliczna wniesiona w małżeństwo

 d. Sakrament stworzenia – Sakrament odkupienia

 e. Małżeństwo jako jeden z Sakramentów Kościoła
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 8. Podsumowanie: Sakramentalność małżeństwa odczytana z Ef 5

 D. PRZEŻYWANIE WZAJEMNEJ BLISKOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ JAKO
SAKRAMENTU

 1. Chrystus w swym poślubieniu rodziny człowieczej

 a. Sens ninieszego paragrafu

 b. Jeszcze raz język zjednoczenia małżeńskiego jako ilustracja ‘pionu’
Bóg a człowiek

 c. Dwa ‘bieguny’ krzyżujących się belek krzyża

 d. Wierny miłości w walce o życie wieczne umiłowanej

 e. W zastosowaniu tego wzoru miłowania do rzeczywistości ‘poziomu’

 2. Uczyć się małżeństwa od Chrystusa ...

 a. Świadomość „Tajemnicy Wielkiej ...” na co dzień

 b. Chrystusowa wierność-w-miłości: drogowskaz dla małżonków

 c. Boże Przykazanie zmierzania ku coraz głębszej więzi z sobą
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 3. Sakrament małżeństwa: ZNAK tajemnicy Wcielenia i Odkupienia

 a. W zarząd małżonkom powierzony zakres intymności płciowej

 b. Boży Oblubieniec w walce o życie śmiertelnie zagrożonej Oblubienicy

 c. Chwile zjednoczenia małżeńskiego we wpatrywaniu się w Bożego
Oblubieńca

 d. Głębia sensu zróżnicowania człowieczeństwa na męskie i kobiece

 Tekst z Familiaris Consortio 13: sens zróżnicowania płciowego

 e. Małżeńskie uobecnienie Chrystusowej tajemnicy Wcielenia i Krzyża

 Tekst: Małżeństwo stałym przypomnieniem Odkupienia przez Krzyż (FC 13)

 Tekst: Małżeństwo a Wcielenie i przymierze krzyża

 Tekst: Wstyd Jezusa wobec gapiów Jego męki (Hbr 12,2n)

 f. ‘Myśli serca’ męża i żony w chwilach swego ‘dwoje-jednym-ciałem’

 Stosunek seksualny czy zjednoczenie osób

 g. Całkowitość osoby-daru męża i żony – a Odkupiciela

 Tekst: Małżonkowie a Chrystus w całkowitości daru (FC 13: impulsy ciała...)

 h. Nie smutek przy zjednoczeniu – a „bojaźń-miłość Chrystusowa”

 W PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ CZĘŚCI VI

 Powrót: SPIS TREŚCI
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