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Wstęp
Orędzie soborowej Konstytucji „Gaudium et spes" o tym, że sam
Bóg jest „twórcą małżeństwa obdarzonego różnymi dobrami i cela
mi”1, jak też implikowana przez tę wypowiedź prawda o natural
nym charakterze institutum matńmonii stanowią oś ważnego Prze
mówienia Jana Pawła II do Roty Rzymskiej z dnia 1.II.2001 r.2
W allokucji tej Papież - przywołując analizowane przez siebie
przed 20. laty (w cyklu środowych katechez) Chrystusowe nawiąza
nie do „początku”3- wskazuje na Objawienie Boże jako fundament
dla nauczania Kościoła o małżeństwie. Słowa Księgi Rodzaju:
„stworzył mężczyznę i niewiastę”4i „stają się jednym ciałem”5pozo
stają kluczowe dla zrozumienia, czym jest ukonstytuowana w przy
mierzu miłości małżeńskiej „consortium totius vitae”, a także со
oznacza jej naturalne skierowanie „do dobra małżonków oraz do
zrodzenia i wychowania potomstwa”6?

1KDK, n. 48.
2Allocutio Sum mi Pontificis ad Auditores, Administros Advocatosque Rotae Romanae
coram admissos, „Communicationes” [dalej: CornCan] 33 (2001) 9-15.
3 Mt 19, 4-8; Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chtystus odwołuje się do „początku".
O Jana Pawia I I teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998.
4 Rdz 1, 27.
5 Rdz 2, 24.
6 Zob. KPK, kan. 1055 \Allocutio Sum mi Pontificis ad Auditores, 9.

I. Małżeństwo jako analogia trynitarna
Jedyną drogę do odkrycia integralnej prawdy o małżeństwie oraz
jego teleologii widzi Jan Pawel II w zgłębieniu tajemnicy istoty ro
zumnej i wolnej, jaką jest każda osoba ludzka7. Pełnia zaś rozumie
nia człowieka (mężczyzny i kobiety) to postrzeganie go „w Bogu”,
czyli wedle miary „obrazu Bożego”8. W takiej właśnie teologicznej
perspektywie kreśli Ojciec św. całościową wizję persona humana i konsekwetnie - małżeńskiej komunii osób, sięgając do źródeł ob
jawionych. Skoncentrowana głównie na sytuacji „początku”9, wni
kliwa egzegeza biblijna znajduje swe uwieńczenie w papieskiej
„t e o 1 o g i i c i a ł a ”.
Podążając za myślą tej niezwykłej antropogenezy, nie sposób nie
zauważyć, że jest ona antropologią „znaku obrazu Boga”10. Kulmi
nacyjnym stwierdzeniem i zarazem swoistą klamrą spinającą dys
kurs Autora na kanwie pierwszego (tekst kapłański) i drugiego
(tekst jahwistyczny) opisu stworzenia człowieka11jest proklamacja,
iż „obrazem i podobieństwem Boga stał się człowiek nie tylko przez
samo człowieczeństwo, ale także poprzez komunię osób, którą sta
nowią od początku mężczyzna i niewiasta. Funkcją obrazu jest od
zwierciedlać [...] swój pierwowzór. Człowiek staje się odzwiercie
dleniem Boga nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii. Jest
wszakże «od początku» nie tylko obrazem, w którym odzwierciedla
się samotność panującej nad światem Osoby, ale niezgłębiona, istotowo Boska Komunia Osób”12.
Kluczową dla adekwatnej antropogenezy, t r y n i t a r n ą w y k ł a d n i ę s t r u k t u r y o s o b y l u d z k i e j 13w dużej mierze za
wdzięczamy zastosowaniu przez Papieża nowatorskiej zasady „ro
I List do rodzin „Gratissimam sane", η. 8.
8Mężczyzna i niewiasta stworzył ich. Chrystus odwołuje sie do „początku", 50.
9 Rdz 1, 26-4, 2.
10T. S t у с z e ń. Ciało jako „znak obrazu Stwórcy", w: Mężczyzna i niewiastą stworzył
ich. Chrystus odwołuje się do „początku", 137.
II Pierwszy, teologiczny opis stworzenia człowieka „na obraz Boży” (Rdz 1,26-28), jest
dopełniony drugim (Rdz 2, 7-22), ukazującym głębię podmiotowej prawdy o osobie ludz
kiej - zob. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku", 21-25.
12Tamże, 40.
13 Papież określa ten fragment swojego nauczania jako „najgłębszy rys teologiczny
tego wszystkiego, co można powiedzieć o człowieku” - tamże; zob. W. C h u d y, Obszaty filozoficzne Jana Pawła I I teologii ciała, w: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus
odwołuje się do „początku", 228 nn.

zumienia i tłumaczenia” teologicznego fundamentu persona huma
na, a mianowicie h e r m e n e u t y k i d a r u14. Horyzont źródłowy
tej hermeneutyki sięga personalistycznego magisterium Soboru
Watykańskiego II, a zwłaszcza doniosłych słów Konstytucji „Gau
dium et spes": „Kiedy Pan Jezus modli się do Ojca, aby «wszyscy by
li jedno, jako i my jedno jesteśmy» [...] daje znać o pewnym podo
bieństwie między jednością Osób Boskich a jednością synów Bo
żych zespolonych w prawdzie i miłości. To podobieństwo ukazuje,
że człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg
chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak
tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”15.
Ukonstytuowany w jedynej i niepowtarzalnej relacji do Stwórcy,
człowiek poczyna się w świecie jako o s o b a. Poddany doświadcze
niu pierwotnej samotności „partner Absolutu” odróżnia się od resz
ty stworzeń przez s a m o ś w i a d o m o ś ć , która ujawnia jego
transcendencję. Swą podmiotowość potwierdza w zdolności wyboru
i s a m o s t a n o w i e n i a . Wszelako dopiero odkrycie s e n s u
c i a ł a : męskości i kobiecości wieńczy cały proces szukania ludzkiej
tożsamości16.
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, [...] stworzył męż
czyznę i niewiastę”17. Chciani przez Stwórcę „dla nich samych”, nio
są w swych sercach „wewnętrzny wymiar daru”, oznaczający ich on
tyczną, specyficznie ludzką otwartość ku k o m u n i i o s ó b18.
Prawdę zaś „obrazu Bożego” - poprzez dar jako podstawową pra
widłowość osobowego bytowania - objawiają ich ciała, wyrażające
kobiecość dla męskości oraz męskość dla kobiecości. To właśnie
ciało pomaga mężczyźnie i kobiecie odnaleźć się w komunijnej
wspólnocie osób19. Ciało określa również konstytutywny moment
ich jedności, gdy przez wzajemny wybór - w p r z y m i e r z u m i ł o 
ś c i m a ł ż e ń s k i e j - stają się mężem i żoną20. W ten sposób mo
cą stwórczej inicjatywy Boga, na gruncie zróżnicowanej struktury
14Mężczyzna i niewiasta stworzył ich. Chrystus odwołuje sie do „początku", 51.
15KDK, n. 24.
16Zob. Mężczyzna i niewiasta stworzył ich. Chystas odwołuje sie do „początku", 29-35.
17Rdz 1, 27.
18Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku", 39; Mężczy
zną i niewiastą stworzył ich. Chtystus odwołuje się do „serca". O Jana Pawła I I teologii cia
ła, red. T. Styczeń, Lublin 1998, 90.
19Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chtystus odwołuje się do „początku", 54.

somatycznej, człowiek samotny wyłania się w tajemnicy „j e d n oś с i d w o j g a”21- małżeńskiej communio personarum. Mężczyzna
i kobieta łączą się z sobą „tak ściśle, że stają się jednym ciałem”22.
Człowiek, stworzony od początku „mężczyzną i niewiastą” - jak
naucza Jan Paweł II - jest obrazem Boga wyrażonym w ciele23. Mę
skość i kobiecość - „dwa wzajemnie dopełniające się sposoby «by
cia ciałem» i zarazem «bycia człowiekiem», [...] dwa komplemen
tarne wymiary samoświadomości i samostanowienia oraz [...] dwa
komplementarne poczucia sensu ciała”24- widziane poprzez głębię
znaczenia pierwotnej «samotności», «nagości» i «jedności», świad
czą o stworzeniu jako podstawowym obdarowaniu. Świadczą o Mi
łości jako źródle, w którym wszelki dar ma swój początek25. Osta
tecznym przeto wynikiem i zarazem cennym owocem prezentowa
nej biblijnej hermeneutyki Jana Pawła II jest ukazanie trynitarnej
analogii małżeństwa, poprzez odkrycie Miłości obecnej w tajemni
cy stworzenia i odkupienia26.
Papieska teologia ciała znajduje swój szczytowy moment w na
uce o znaku sakramentalnym małżeństwa27. W tradycyjnym już na
wiązaniu do owej doniosłej rozmowy Chrystusa z faryzeuszami28,
Ojciec św. ponownie odkrywa prawdę o „początku”. Jego zdaniem,
należy uznać za znamienne, iż Zbawiciel „odwołuje się do tego,
kim jest człowiek jako mężczyzna i kobieta, kim stał się w sposób
nieodwracalny poprzez fakt stworzenia go na obraz i podobieństwo
Boga, kim nie przestaje być również po grzechu pierworodnym,
chociaż ten pozbawił go pierwotnej niewinności i sprawiedliwości.
[...] Słowa Chrystusa wypowiedziane do faryzeuszów mówią o mał
żeństwie jako o sakramencie, czyli o najpierwotniejszym objawie
20 Tamże, 43; Adhoiiacja apostolska ,fam iliaris consortio” [dalej: FC], n. 11.
21 „Definitywne stworzenie człowieka jest to stworzenie owej «jedności dwojga»,
przy czym «jedność» oznacza przede wszystkim tożsamość natury - człowieczeństwa,
«dwoistość» natomiast oznacza wszystko to, czym na gruncie tożsamości człowieczeń
stwa okazuje się męskość i kobiecość stworzonego człowieka” - Mężczyzna i niewiastą
stworzył ich. Chystus odwołuje sie do „początku, 39.
22 Rdz 2, 24.
23Mężczyzną i niewiastą stwotzył ich. Chtystus odwołuje się do „początku, 51
24 Tamże, 42.
25 Tamże, 54.
26 Tamże, 59.
27 Zob. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała,
red. T. Styczeń, Lublin 1998, 69-109.
28 Mt 19, 3-9.

niu zbawczej woli i zbawczego działania Boga «na początku»: w sa
mej tajemnicy stworzenia. Mocą tej zbawczej woli i zbawczego
działania Boga mężczyzna i kobieta, jednocząc się z sobą tak ściśle,
że stają się «jednym ciałem», mieli być zarazem «zespoleni w praw
dzie i miłości, jako dzieci Boże», przybrani za synów w jedynym,
odwiecznie umiłowanym Synu. Ku takiej jedności, ku takiej komu
nii osób «na podobieństwo jedności Osób Boskich» zwracają się
słowa Chrystusa, które mówią o małżeństwie jako o sakramencie
najpierwotniejszym i równocześnie potwierdzają tenże sakrament
na gruncie tajemnicy odkupienia”29.
Naturalna instytucja małżeństwa staje się - z woli Zbawiciela sakramentem Nowego Przymierza30. „Poprzez chrzest bowiem
mężczyzna i kobieta zostają definitywnie włączeni w Nowe i Wiecz
ne Przymierze, w Przymierze oblubieńcze Chrystusa z Kościołem.
Właśnie z racji tego niezniszczalnego włączenia, [...] głęboka
wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona przez Stwórcę,
doznaje wywyższenia i włączenia w miłość oblubieńczą Chrystusa,
zostaje wsparta i wzbogacona Jego mocą zbawczą”31. Małżeństwo
jako rzeczywistość sakralna i sakramentalna staje się w Chrystusie
komunią między Bogiem i ludźmi32.
W słowach przysięgi małżeńskiej mężczyzna i kobieta otwierają
się całą „jednością dwojga” w stronę Boga żywego - jedynego Źródła
miłości. To właśnie w prawdzie owej cańtas, która jest integralną
prawdą osób-podmiotów, buduje się sakramentalny znak małżeń
stwa33. Duch Święty zaproszony przez Kościół do „nawiedzenia
serc”34, użycza chrześcijańskim małżonkom daru nowej komu
nii35i sprawia, że odtąd mogą „dzielić pełną i ostateczną miłość Chry
stusa, nowe i wieczne Przymierze, które stało się ciałem”36. W ten
sposób amor coniugalis - objawiając „trynitarną” prawdę obrazu Bo
żego - włącza małżonków w tajemnicę życia i miłości samego Boga37.
29Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 59.
30J a n P a w e ł II, List do rodzin „Gratissimam sane", η. 18.
31 FC, η. 13.
32 Tamże, η. 12.
33Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 107; FC, n. 13.
34List do rodzin, n. 11.
35 FC, n. 19.
36 Tamże, n. 20.
37 Tamże, n. 29.

W zarysowanej teologicznej perspektywie Jan Paweł II ukazuje
naturalne skierowanie małżeństwa ku jego instytucjonalnym ce
lom. Sięgając do biblijnych „korzeni”, widzi o r d i n a t i o n at u r a l i s k o m u n i i m a ł ż e ń s k i e j dwutorowo, acz w j ed n o ś c i p r a w d y „ o b r a z u В o ż e g o”: z jednej strony - ja
ko odblask sacrum wewnętrznego życia Osób Trójcy Przenajświęt
szej, z drugiej zaś - jako odzwierciedlenie stwórczej mocy Boga.
W rozważaniach nad Księgą Tobiasza pt. „Gdy «mowa ciała» staje
się językiem liturgii”38 Papież przywołuje m o d l i t w ę n o w o 
ż e ń c ó w : T o b i a s z a i S a r y39, która objawia głębię liturgii sa
kramentu małżeństwa. W słowie tej liturgii, naznaczonym mocą
płynącą ze źródeł Przymierza i laski, dopełnia się znak sakramen
talny - zbudowany w oparciu o „mowę ciała”, odczytywaną w inte
gralnej prawdzie ludzkich serc. Tobiasz i Sara z dziękczynieniem
wspominają kulminacyjny moment stwórczego dzieła Boga. W ich
modlitwie zaś - podkreśla Ojciec św. - obecne są dwa wątki: „ w ą t e k
к a p 1 a ń s к i”40- „opisujący stworzenie człowieka mężczyzną i ko
bietą i obdarzenie ich błogosławieństwem płodności” oraz ukazany
w jeszcze pełniejszym świetle: „ w ą t e k j a h w i s t y c z n y ” z opisem odrębnego stworzenia kobiety, kulminującym się w sło
wach: „uczyńmy mu pomoc jemu podobną”41, a następnie: „stają
się jednym ciałem”42. Tak oto modlitwa Tobiasza i Sary, zawierająca
„sam rdzeń ich małżeńskiego credo”, niejako w samym „Boskim
źródle” odsłania ontyczną, i zarazem egzystencjalno-dynamiczną
prawdę o małżeństwie43.
II. Dobro małżonków
Jahwistyczna relacja „początku” człowieka-osoby oraz małżeń
skiej communio personarum, widziana w świetle antropologicznej
hermeneutyki Jana Pawła II, ujawnia najgłębszy sens współtworze
nia przez mężczyznę i kobietę owej niezwykłej komunii „na obraz
Boży”. Odkrycie perspektywy osobowego spełnienia się poprzez
wzajemny bezinteresowny dar z siebie - w harmonii z poczuciem
38 Zob. Mężczyzna i niewiasta stworzył ich. Sakrament, 99-109.
39 Tb 8, 5-8.
40 Rdz 1, 27-28.
41 Rdz 2,18.
42 Rdz 2, 24.
43Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 104.

oblubieńczego sensu męskości i kobiecości, słowem odkrycie miło
ści zanurzonej w Boskim Źródle, to istotny warunek realizacji po
wołania małżonków chrześcijańskich44.
Na kanwie słów natchnionego „jahwisty”: „Nie jest dobrze, żeby
mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego po
moc”45, od stwierdzenia explicite „pewnego braku dobra”46, Papież
przechodzi do zarysowania personalistycznego horyzontu bonum
coniugum. Jego zdaniem, kluczowe tutaj są wyrażenia: „sam”
i „pomoc”. Bez nich niemożliwe jest zrozumienia istoty oraz egzy
stencjalnego znaczenia obopólnego daru osób w miłości, i co za
tym idzie - urzeczywistnienie prawdy „obrazu Bożego”47. „Kiedy
Bóg stwierdza: «Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam» (Rdz
2,18), wskazuje, iż «sam» nie spełnia tej prawidłowości. Spełniają
bytując «z kimś» - i jeszcze głębiej, jeszcze gruntowniej: bytując
«dla kogoś». Ta prawidłowość bytowania, prawidłowość samego
osobowego istnienia, ukazana jest [...] poprzez znaczenie tych dwu
słów - «sam» i «pomoc». One właśnie wskazują na to, jak podsta
wowa i konstytutywna dla osoby jest relacja i komunia osób. Ko
munia osób oznacza bytowanie we wzajemnym «dia», w relacji
wzajemnego daru. Ta relacja jest wypełnieniem pierwotnej samot
ności człowieka”48.
Analizując zapis tradycji jahwistycznej, Papież akcentuje z ko
lei znaczenie słów: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem
z mojego ciała!”49 dla pełniejszego wyświetlenia sensu pierwotnej
jedności mężczyzny i kobiety. Oto męskość potwierdza się przez
kobiecość, i równocześnie kobiecość odnajduje siebie w obliczu
męskości. Wzajemnie wzbogacająca koegzystencja pierwiastka
kobiecego i męskiego oraz wynikający zeń dynamizm otwarcia się
osoby na osobę nazywa Ojciec św. „osobotwórczą funkcją płci”50.
Eksplikację tego pojęcia przynoszą dalsze passusy papieskiej teo
logii ciała.
44 Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania.
O Jana Pawła I I teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998, 66.
45 Rdz 2,18.
44Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku", 53.
47 Zob. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca", 41.
48Mężczyzna i niewiasta stworzył ich. Chrystus odwołuje sie do „początku", 53.
49 Rdz 2, 23!
50Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku", 42.

Refleksja Jana Pawła II dotycząca biblijnej wzmianki: „nie od
czuwali nawzajem wstydu”51 ukazuje istnienie w samym sercu com
munio personarum niezwykłej międzyosobowej komunikacji. Zda
niem Ojca św., niniejsze słowa wyrażają afirmację tego, „co immanentnie osobowe, w tym, co kobiece i męskie”52. Na gruncie komu
nii osób „konstytuuje się «osobowa intymność» wzajemnej komuni
kacji w całej swojej radykalnej prostocie i czystości. Owej pełni «ze
wnętrznej» widzialności, o jakiej stanowi nagość «fizyczna» [...], od
powiada «wewnętrzna» pełnia widzenia człowieka w Bogu, to zna
czy wedle miary «obrazu Boga»”53. Tak objawia się miłość oblubień
cza małżonków54 - wyraz interpersonalnej afirmacji zgodnie z wy
mogiem prawdy o godności osoby55. Komunijna wymiana darów
mężczyzny i kobiety, w której uczestniczą ich dusze i ciała, kobie
cość i męskość, słowem cale ich człowieczeństwo, urzeczywistnia
się z zachowaniem wewnętrznej logiki dawania siebie i odbierania
drugiego jako daru. „Obie te funkcje wzajemnej wymiany są głębo
ko spójne i w całym procesie wymiany «daru z siebie», dawanie
i odbieranie daru niejako przechodzą w siebie tak, że samo dawa
nie staje się zarazem przyjmowaniem daru, a przyjmowanie znowu
obdarowywaniem”56. Skoro zaś mężczyzna i kobieta (mąż i żona)
poprzez wolny wybór w przymierzu miłości57 - bogaci darem dru
giej osoby, ale i swoim własnym obdarowaniem58- w owym bezinte
resownym darze odnajdują siebie59, to nie sposób nie zidentyfiko

51 Rdz 2, 25.
52Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chtystus odwołuje się do „początku", 49 n. Cyto
wany przez Papieża werset: Rdz 2, 25 rzuca światło na istotę „afirmacji osób” w kom u
nii małżeńskiej. Chodzi o miłosne przeżycie podmiotowości drugiego człowieka, który
ze swoją cielesnością jest „kimś chcianym przez Stwórcę «dla niego samego», w ten
sposób kimś jedynym i niepowtarzalnym. Kimś wybranym w odwiecznej miłości. «Afirmacja osoby» to podjęcie daru, które poprzez wzajemność stwarza komunię osób: kon
stytuuje ją od wewnątrz, a równocześnie ogarnia nią i obejmuje całą «zewnętrzność»
człowieka - to, co stanowi jego nagość, czystą i prostą nagość ciała w jego męskości
i kobiecości” - tamże, 58.
53 Tamże, 50.
54 Zob. List do rodzin, n. 11.
55 „Osoba jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej sta
nowi miłość” - K. W o j t y 1 a. Miłość i odpowiedzialność. Lublin 19864, 42.
56Mężczyzna i niewiasta stworzył ich. Chtystus odwołuje sie do „początku", 63.
57 FĆ, n. 11.'
58 Zob. Mężczyzna i niewiasta stworzył ich. Chtystus odwołuje sie do „początku", 63 n.
59 KDK, n. 24.

wać tutaj małżeńskiej ordinatio naturalis. Małżonkowie, świadcząc
sobie wzajemną pomoc60, obdarzają się wzajemnie pełnią swej pod
miotowości, dzięki czemu oboje rosną jako osoby-podmioty61.
Prawda uszczęśliwiającego „początku” małżeńskiej komunii
osób - poprzez ujawnioną w wyniku analiz „absorpcję wstydu przez
miłość”62- prowadzi nurt papieskiej egzegezy biblijnej ku tajemni
cy pierwotnej niewinności. Tu właśnie odnajdujemy kontynuację
myśli nt. naturalnego ukierunkowania małżeństwa. Zdaniem Jana
Pawła II, niesie ono z sobą szczególną odpowiedzialność za dobro
małżonków, a tym wspólnym dobrem jest „wartość osoby, która
jest miarą godności człowieka”63.1 dlatego Papież z naciskiem pod
kreśla, iż sens małżeńskiego daru osób i tym samym sens bonum
coniugum wyznacza łaska uczestnictwa w życiu wewnętrznym same
go Boga i Jego świętości64.
A utor relacji jahwistycznej w Rdz 2,23-25 opisuje prawdziwe
świętowanie człowieczeństwa. Czyni to z perspektywy ludzkiego
„serca”, hojnie obdarowanego, bo zanurzonego w Bożym Źródle.
Pierwotna niewinność mężczyzny i kobiety (męża i żony) - w sa
mym centrum tajemnicy promieniowania Miłości65 - ujawnia prze
to ów niezwykły stan ich szczęścia, który jest s t a n e m ś w i ę t o ś с i66. Kiedy zaś nad tym świętowaniem pojawia się horyzont grze
chu i śmierci67, konieczne staje się przyjście Chrystusa - Słowa Bo
ga, przemawiającego do „serca” człowieka68 i odwołującego się do
„początku”. „Chrystus nie tylko «mówi» o początku; Chrystus jest
Początkiem, który obejmuje w sobie całą rację i źródło istnienia
świata. Przyjście Chrystusa jest nowym przymierzem, a więc i no-

60 Zob. Rdz 2, 18.
61Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chystus odwołuje się do „początku", 66.
62 Tamże, 59.
ьгList do rodzin, n. 12.
64Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chystas odwołuje się do „początku", 60.
65 Tamże, 59.
“ Tamże, 68.
67 Zob. Rdz 3.
68 „Fakt ten odsłania najgłębszą prawdę dotyczącą osoby: centrum osoby nie polega
wyłącznie na tym, że jest ona zwrócona ku sobie samej (subiektywność-refleksyjność),
ani że jest zwrócona ku innej, podobnej do siebie osoby (relacjonalność), lecz że jest
otwarta ku Słowu przychodzącemu od Boga. Osoba jest otwarta na Boga i istnieje
w swej prawdzie na mocy więzi z Bogiem” - Mężczyzną i niewiastą stwoizył ich. Chiystus
odwołuje się do „serca", 165.

wym początkiem. [...] Zawiera on w sobie całą prawdę i moc tam
tego starego początku, gdyż jest jego wypełnieniem”69.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie - jak naucza Jan
Paweł II - małżonkowie odkrywają źródło Życia, Miłości i Prawdy,
a otwierając się na tajemnicę trójjedynego Boga, otrzymują dar
wejścia w głębię ludzkiego serca. Ta swoista interioryzacja w tajem
niczy sposób włącza ich w dialog, który toczy się wewnątrz komunii
Osób Trójcy Przenajświętszej. Co więcej powołuje ich do podobne
go dialogu miłości w małżeńskiej communio personarum. Tak jak
w Bogu wszystko zamyka się wewnątrz dialogu Ojca i Syna, tak
w komunii mężczyzny i kobiety - obrazie Bożym - cała rzeczywi
stość życia ludzkiego powinna być ogarnięta i przetworzona sercem
i poddana dialogowi serc70.
Tak rozumiana analogia trynitarna, zyskuje w wymiarach Nowego
Przymierza - na gruncie rzeczywistości sakramentalnej - swój tnvaly
fundament. Udział małżonków w życiu wewnętrznym Trójcy Świę
tej, czyli przeniknięcie i nasycenie tego, co istotowo człowiecze, tym
co istotowo Boskie, ma prowadzić do ukształtowania ich osobowej
podmiotowości na miarę zjednoczenia z Bogiem w jego trynitarnej
tajemnicy, a w perspektywie eschatologicznej - do obcowania z Nim
w doskonalej komunii osób71. Małżonkowie noszący w swoich ser
cach obraz Boży winni miłować się wzajemnie miłością samego Bo
ga, innymi słowy: w Bogu. On bowiem związał ich takim przymie
rzem, że sam staje się - jednoczącą i ubogacającą ludzkie serca - mi
łością72; On sam jest owym Darem, który jest wypełnieniem osoby.
W ten sposób Papież dochodzi do i s t o t y , tego co wyznacza finalistyczna, egzystencjalno-dynamiczna struktura communio per
sonarum (i równocześnie amor coniugalis73), a co nazywamy
d o b r e m m a ł ż o n k ó w . „Miłując, pragnie się dobra dla dru
giej osoby. Ale Bóg objawił, że On jest tym jedynym dobrem, które
sprawia, że miłość jest prawdziwa. Osoba miłując prawdziwie drugą
osobę pragnie dla niej zatem tego jedynego, prawdziwego Dobra;
osoba miłująca jednoczy swe pragnienia z pragnieniem (czynem!)
69 Tamże, 166.
70 Tamże, 167.
71Mężczyzna i niewiasta stworzył ich. Chtystus odwołuje sie do zmartwychwstania, 30.
72 Zob. J 15Л2.
73 Zob. A. P a s t w a, Prawne implikacje magisterium papieża Jana Pawła II o miłości
małżeńskiej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33 (2000) 200-214.

samego Boga, który pragnie siebie dla tej osoby - pragnie obdaro
wać sobą tę osobę”74. W tym kontekście wydają się oczywiste kon
kluzje papieskiej „hermeneutyki sakramentu małżeństwa”75. Sakra
ment ten zaszczepia świętość na gruncie całego człowieczeństwa.
Przenika mocami świętości męskość i kobiecość osobowych pod
miotów, dusze i ciała małżonków. Znak sakramentalny równocze
śnie zadaje zaślubionym - na gruncie ich dziedziczonej pomimo
grzechu godności obrazu i podobieństwa Bożego76 - „s а с r u m ”
o s o b y i k o m u n i i o s ó b77. Wzajemne uświęcenie małżonków,
a tym samym ich pełne osobowe urzeczywistnienie, jawi się przeto
jako ostateczny cel wzajemnej pomocy - owoc spełnienia sakra
mentalnie uświęconej miłości małżeńskiej78.
III. Dobro potomstwa
„Małżeństwo i rodzina są nierozdzielne” - naucza Papież w cyto
wanym Przemówieniu do Roty Rzymskiej z 2001 r. - ponieważ
„męskość i kobiecość małżonków z samej swej istoty są otwarte na
przyjęcie daru potomstwa. Bez takiej otwartości nie byłoby dobra
małżonków godnego tego m iana”79. Komplementarność natural
nych (instytucjonalnych) celów matrimonium canonicum, ich we
wnętrzna korelacja i wzajemne przenikanie - w układzie autono
micznym, tj. bez hierarchicznego podporządkowania - znajduje wy
jaśnienie w papieskiej „teologii ciała”. Kluczowy dlań pozostaje
passus z Księgi Rodzaju: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, po
dobnego Nam”80, pozwalający rozciągnąć analogię trynitarną małżeń
stwa nie tylko na z o r i e n t o w a n e k u s a c r u m K o m u n i i
O s ó b B o s k i c h 6 о « ! Ш с o n i u g u m , ale także na u d z i a ł
74Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chystas odwołuje się do „serca”, 167.
75 „Poprzez właściwy dla małżeństwa jako sakramentu wymiar znaku potwierdzamy
określoną antropologię teologiczną: określoną hermeneutykę człowieka. Można by ją
w tym wypadku nazwać także „«hermeneutyką sakramentu», pozwala nam bowiem ro
zumieć człowieka na podstawie analizy znaku sakramentalnego. Ów człowiek - męż
czyzna i kobieta - jako szafarz małżeństwa, [...] może być autorem (współautorem)
małżeństwa jako znaku: Bożego znaku stworzenia i «odkupienia ciała»” - Mężczyzna
i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 80.
76Tamże, 61.
77Tamże, 108.
78Por. List do rodzin, n. 19.
79Allocutio Sum mi Pontificis, 12.
80 Rdz 1,26; por. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. C hystas odwołuje się do „począt
ku", 32.

małżonków wstwórczej mocy T ró jje d y n eg o
B o g a - b o n u m prolis.
Papieska hermeneutyka pierwszego opisu stworzenia człowieka
(relacja kapłańska), akcentując doniosłość słów: „Stworzył więc
Bóg człowieka na swój obraz [...] stworzył mężczyznę i niewiastę”81,
koncentruje się na zawartym w następnym wierszu stwierdzeniu:
„Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie pod
daną»”82. Wedle Jana Pawła II - trynitarnie ujętej tajemnicy kreacji
z Rdz 1,26-27, odpowiada perspektywa prokreacji obecna w Rdz
1,2883. Błogosławieństwo płodności dołączone przez Boga do stwo
rzenia człowieka objawia głębię znaczenia proklamacji małżeń
stwa: „Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze
swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”84; ujawnia sens by
cia mężczyzną i kobieta, który należy określić jako „małżeński”, ale
- równocześnie - także jako „prokreacyjny” i „rodzicielski”85.
W „poznaniu” - o którym mówi Rdz 4, 1-286 - docieramy do in
tymnych korzeni tożsamości jaką mężczyzna i kobieta (mąż i żona)
zawdzięczają swojej płci. Tajemnica kobiecości odsłania się do koń
ca przez macierzyństwo, tajemnica męskości zaś - przez ojcostwo87.
W owym „poznaniu” - według Papieża - zawiera się swoiste con
summatum, czyli - sięgające szczytu somatycznych możliwości męż
czyzny i kobiety - spełnienie małżeństwa88. Wszak „w każdym takim
zjednoczeniu odtwarza się niejako tajemnica stworzenia w całej
81 Rdz 1,27.
82Rdz 1,28; zob. Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chtystus odwołuje się do „począt
ku", 21 nn.
83 Tamże, 22.
84 Rdz 2, 24.
85Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chtystus odwołuje się do zmartwychwstania, 28.
86 „W Rdz 4 [...] czytamy:«Mężczyzna zbliżył się do swojej żony Ewy. A ona poczęła
i urodziła Kaina, i rzekła: Urodziłam mężczyznę z pom ocą Jahwe. A potem urodziła jesz
cze Abla, jego brata» (Rdz 4, 1-2). Jeśli ten pierwszy fakt zrodzenia człowieka na ziemi
wiążemy z «poznaniem», to z uwagi na charakter dawniejszych przekładów, w których
«zbliżenie» małżeńskie było określane właśnie jako «poznanie». O ile więc przekład
współczesny (ВТ) brzmi: «Mężczyzna zbliżył się do swojej żony», to dawniejsze prze
kłady miały: «poznał swoją żonę», co zresztą zdaje się ściślej odpowiadać znaczeniu
użytego tutaj słowa semickiego «jäda»” - Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chtystus
odwołuje się do „początku", 69.
87 Zob. tamże, 73 nn.
88 Tamże, 73.

swej pierwotnej giębi i życiodajnej mocy. «Wzięta z mężczyzny»
niewiasta, jako «ciało z jego ciała», zostaje z kolei jako «żona»
wzięta z mężczyzny poprzez macierzyństwo: jako «matka żyjących»
(Rdz 3,20) - jej macierzyństwo bowiem również w nim ma swój po
czątek. Rodzenie zakorzenione jest w stworzeniu i za każdym ra
zem poniekąd odtwarza jego tajemnicę”89.
Jakkolwiek w Księdze Rodzaju słowa „rozmnażajcie się” zostały
odniesione także do innych istot żyjących, to ludzkie rodzicielstwo ja
wi się jako ontycznie wyjątkowe, bo „podobne” do samego Boga90.
Fundamentem, a także zasadą owego rodzicielstwa jest bowiem naturalnie skierowana ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa
i w nim znajdująca swe uwieńczenie91- zanurzona w Boskim Źródle
amor coniugalis. Pisze Ojciec św. w adhortacji fam iliaris consortio
„Miłość małżeńska, prowadząc małżonków do wzajemnego „pozna
nia”, które czyni z nich «jedno ciało», nie wyczerpuje się wśród nich
dwojga, gdyż uzdalnia ich do największego oddania, dzięki któremu
stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej oso
bie ludzkiej. W ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, wydają
z siebie nową rzeczywistość - dziecko, żywe odbicie ich miłości, trwa
ły znak jedności małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojco
stwa i macierzyństwa. Stawszy się rodzicami, małżonkowie otrzymują
od Boga dar nowej odpowiedzialności. Ich miłość rodzicielska ma się
stać dla dzieci widzialnym znakiem tej samej miłości Boga, «od któ
rej bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi»”92.
„Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potom
stwo, którym was Bóg obdarzy?”93 - pyta celebrans w momencie
składania przysięgi małżeńskiej. Odpowiedź nowożeńców (twier
dząca) oddaje wewnętrzną prawdę ich miłosnej jedności (commu
nio personarum); oznacza ich otwarcie się w kierunku nowego życia
i nowej osoby ludzkiej. Małżonkowie - jak podkreśla Jan Pawel II są zdolni obdarzyć życiem istotę do nich podobną. Wszelako dziec
ko nie jest tylko „kością z ich kości i ciałem z ich ciała”94, ale jest
89 Tamże, 44.
90List do rodzin, n. 6.
91 Por. KDK, n. 50.
92 FC, n. 14.
93 Obizędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, K ato
wice 1974, 17.
94 Por. Rdz 2, 23.

przede wszystkim osobą - obrazem i podobieństwem Boga. „Pyta
jąc: «czy chcecie [...] przyjąć», Kościół przypomina nowożeńcom,
że oto stają wobec stwórczej mocy Boga. To, że mają stać się rodzi
cami, oznacza życiodajne współdziałanie ze Stwórcą. Współpraco
wać ze Stwórcą w powołaniu do życia nowych istot ludzkich, to zna
czy przyczynić się do przekazania obrazu i podobieństwa Boga, któ
rym staje się każdy «narodzony z niewiasty»”95.
Ukazane w perspektywie analogii trynitarnej naturalne skiero
wanie małżeństwa uwydatnia istnienie w obrębie bonum prolis
dwóch wewnętrznie zintegrowanych i wzajemnie przyporządkowa
nych aspektów owej celowości. Egzystencjalna dynamika małżeń
stwa nie „zatrzymuje się” na przekazaniu życia, podobnie jak dzieło
stwórcze Boga dopełnia się - osiąga swój punkt kulminacyjny w tajemnicy odkupienia. „Z małżeństwa rodzą się nie tylko synowie
ludzcy” - przypomina Ojciec św. - „ale zarazem przybrani synowie
Boży, którzy mają nowe życie od Chrystusa w Duchu Świętym”96.
Skoro zaś osobny sakrament - na gruncie tajemnicy „odkupienia
ciała” - powołuje chrześcijańskich małżonków do „życia wedle D u
cha”97, to aktualizowane przez nich „błogosławieństwo prokreacji”,
zakłada i postuluje świadomość świętości życia {sacrum), któremu
dają początek98.
Wychowanie integralne, czyli obdarzanie pełnią człowieczeństwa
- zdaniem Papieża - nie kończy się na płaszczyźnie naturalnej (wy
chowanie fizyczne, moralne, intelektualne, kulturalne, społeczne99).
Hermeneutyczna analiza Listu do Efezjan (5 ,21-33)100prowadzi Ojca
św. do jednoznacznych wniosków. Jako dzieło „cantas" małżeńskiej
(rodzicielskiej)101 wychowanie chrześcijańskie służy także - a może
przede wszystkim - przenoszeniu na dalsze pokolenia nadprzyrodzo
nych owoców odwiecznego wybrania człowieka (osoby ludzkiej)
przez Ojca w Synu102. „O ile rodzice obdarzając życiem, uczestniczą
w działaniu stwórczym Boga, o tyle przez wychowanie stają się oboje
95List do rodzin, n. 8.
96 Tamże, n. 18.
97 Por. Rz 8, 4-5; Ga 5, 25.
98Mężczyzna i niewiasta stwoizyi ich. Sakrament, 63.
99 Zob. DWCH, n. 1.
100Zob. Mężczyzna i niewiasta stwoizyi ich. Sakrament, 21-68.
101Por. FC 13.
102Zob. E f 1, 6; Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Sakrament, 51.

uczestnikami Jego ojcowskiej, a zarazem macierzyńskiej pedagogii.
Boskie Ojcostwo - według św. Pawła - jest prawzorem dla wszelkie
go rodzicielstwa we wszechświecie (por. Ef 3, 14-15), a szczególnie
jest prawzorem dla macierzyństwa i ojcostwa ludzkiego. O tej Bo
skiej pedagogii najpełniej pouczyło nas Odwieczne Słowo Ojca, któ
re [...] objawiło, jakie jest właściwe znaczenie wychowania człowie
ka. Przez Chrystusa każde wychowanie w rodzinie i poza rodziną zo
staje wprowadzone w zbawczy wymiar Boskiej pedagogii, skierowa
nej do wszystkich ludzi i wszystkich rodzin i osiągającej swą pełnię
w paschalnej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
W tym szczytowym punkcie naszego Odkupienia rozpoczyna się cały
i każdy proces chrześcijańskiego wychowania, które jest zarazem wy
chowaniem do pełni człowieczeństwa”103.
„Na czym polega wychowanie?” Odpowiedź Jana Pawła II na tak
postawione przez siebie pytanie, stanowi swoistą reasumpcję donio
słej papieskiej tezy o tym, że „komunia” małżeńska, dopełniona po
przez „wspólnotę” rodzinną, objawia tajemnicę trynitamą i - w Chry
stusie - znajduje do tej tajemnicy trwałe odniesienie104. A zatem, „aby
trafnie na to pytanie odpowiedzieć, nie można pominąć dwóch funda
mentalnych prawd: po pierwsze, że człowiek jest powołany do życia
w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez
bezinteresowny dar z siebie samego. [...] Wychowanie jest procesem,
w którym wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w sposób szcze
gólny. Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu ducho
wym. Wychowanie w tym ujęciu [...] jest wspólnym uczestnictwem
w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu, który stanowi powoła
nie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego”105.
Zakończenie
Oparte na Bożym Objawieniu magisterium Kościoła o małżeń
stwie, skierowanym ku naturalnym celom: „dobru małżonków”
oraz „zrodzeniu i wychowaniu potomstwa”, ma w osobie pap. Jana
Pawła II nie tylko autentycznego (urzędowego) interpretatora. O d
słaniając teologiczno-antropologiczną głębię komunii małżeńskiej,
Papież w swoim nauczaniu określa horyzont i daje wciąż nowe im
103List do rodzin, n. 16.
104Zob. tamże, nn. 7-8.
105 Tamże, n. 16.

pulsy do badań naukowych, które - w trudnym dialogu ze współ
czesnym światem - stanowią szansę rozwoju doktryny, także na po
lu kanonistyki i jurysprudencji.
Znakomitym przykładem relewancji papieskiej myśli teologicz
nej jest hermeneutyka biblijnego „początku”, przeprowadzona
z chrystocentrycznej (historiozbawczej) perspektywy. Owoc tej re
fleksji - „teologia ciała”, budowana wokół doniosłego fragmentu
Księgi Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, [...]
stworzył mężczyznę i niewiastę”106, ujawnia genetyczny i ontyczno-egzystencjalny związek małżeńskiej communio personarum z Ko
munią Osób Trójcy Świętej. Konsekwentnie rysowana analogia trynitarna, której fundamentalną zasadą jest miłość, pozwala w peł
niejszym świetle poznać naturę: „bonum coniugum” oraz „bonum
prolis” - instytucjonalnych celów małżeństwa kanonicznego.
Institutioneile Zwecke der Ehe in der Optik
der biblischen Hermeneutik von Papst Johannes Paul II
D as auf die O ffenbarung G o ttes hingestellte M agisterium d e r K irche ü b e r die
E he, die auf den natürlichen Zwecke: das W ohl d e r E h eg atten u n d die Z eugung
u n d E rziehung von N achkom m enschaft h ingeordnet ist, h at in d er Person des
Papstes Johannes Paul II. nicht n u r den authentischen, am tlichen In te rp re ta tio n 
slehrer. D e r Papst enth ü llt in seiner L eh re theologisch-anthropologische Tiefe
d er ehelichen K om m union. E r bestim m t den H o rizo n t u n d gibt im m er neue Im 
pulse zu w issenschaftlichen U ntersuchungen, die - im schwierigen D ialog m it der
m odern en W elt - gibt eine Chance d er Entw icklung d er D oktrin, auch auf die
E bene der K anonistik u n d Jurisprudenz.
E in hervorragendes Beispiel ein er R elevanz des päpstlichen, theologischen
G edank en stellt die H erm en eu tik des biblischen „A nfangs” dar, die in d er christozentrischen, heilsgeschichtlichen Sicht durchgeführt w urde. D as E rgebnis dieser
Reflexion - „die L eibtheologie”, die um das bedeutungsvolle Fragm ent von G e 
nesis 1, 27 („G ott schuf also den M enschen als sein A bbild [...]. Als M ann u n d
F rau schuf e r sie” ) gebaut w urde, o ffenbart eine genetische u n d ontologisch-exi
stenzielle V erbindung zwischen d er ehelichen com m unio personam m u n d der
K om m union der P ersonen von Trinität. D ie k o n seq u en t gezeichnete trinitarische
A nalogie, deren ein fundam entales Prinzip die Liebe ist, erm öglicht im volleren
Licht die N atu r des „bonum coniugum " u n d „bonum prolis" - d er institutioneilen
Zwecke der kanonischen E he zu erkennen.
106Rdz 1, 27.

