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Małżeństwo, ustanowione przez samego Stwórcę, zawiera w sobie ściśle
ze sobą powiązane dwa wymiary: wymiar naturalny, jako instytucja (Stary
Testament), oraz wymiar „tajemnicy”, jako sakrament (Nowy Testament).
Te dwie rzeczywistości wyznaczają relacje zarówno między małżonkami, jak
i między nimi a Bogiem. To zaś nierozerwalne powiązanie wymiaru antropo
logicznego z wymiarem teologicznym domaga się całościowego traktowania
małżeństwa jako takiego. Małżeństwo bowiem będąc czymś „naturalnym”
jest zarazem „darem” zstępującym z góry i dlatego jest traktowane jako po
wołanie, które ma służyć realizacji wyznaczonych mu przez Stwórcę dóbr,
jakimi są: potomstwo, wierna i wyłączna miłość oraz wzajemne uświęcenie,
dzięki czemu poprzez świętość małżonkowie mają dążyć do osiągnięcia
ostatecznego zjednoczenia z Bogiem1. W tym ujęciu małżeństwo jawi się ja
ko rzeczywistość „z natury” religijna, w najszerszym tego słowa znaczeniu2.
Tutaj też tkwi uzasadnienie podjętej refleksji. Koherentność etyki małżeń
skiej z małżeńską duchowością ma swe podstawy w Biblii, w której jest uka
zane ścisłe powiązanie małżeństwa jako rzeczywistości ludzkiej (Rdz 1,27;
2,24), z małżeństwem jako „wielką Tajemnicą” (Ef 5,31-32).
Grzech, jaki popełnił człowiek u zarania swoich dziejów, z konieczności
dotknął również parę małżeńską. Także mężczyzna i kobieta, osłabieni
w swej woli, narażali swój związek na różne dewiacje, zwłaszcza na płasz
czyźnie przekazywania życia. Sama jednak istota małżeńskiego przymierza
pozostawała nietknięta, choć niekiedy podlegała zaciemnieniu (Pwt 24,1).
Jej pełny blask przywrócił Jezus (por. Mt 19,3-9; Mk 10,1-12; Łk 16,18). On
to ochronę i czuwanie nad małżeństwem przekazał swojemu Kościołowi.
Toteż podstawowym zadaniem chrześcijańskiej etyki małżeńskiej było za
wsze jasne ukazywanie jego istoty, przez jednoczesne przenikanie jej głębo
kim duchem zamysłu Bożego, by ją nieustannie odnawiać3.
1Por. R . Alvarez, M . M iguel, Vocacion universal a la santidad, R om a 1988, s. 68.
2 Por. G. C om panini, M atrim onio, w: N uovo D izionario di Teologia M orale, M ilano 1990,
s. 724.
3 Por. Pius X I, Casti C onnubii, AAS 1930, t. 22, s. 538.
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Wyraz ciągłości nauczania Magisterium Kościoła (por. KDK, 47-51),
a zarazem troska o tę „wielką tajemnicę”, realizującą się już w odmiennej
rzeczywistości ziemskiej, dał Paweł VI w encyklice Humanae vitae, potwier
dzając zasadę o „nierozerwalnym związku” ustanowionym przez Boga
„między dwojakim znaczeniem tkwiącym w stosunku małżeńskim: między
oznaczeniem jedności i oznaczeniem rodzicielstwa” (n. 12).
Biorąc pod uwagę bardzo szerokie tło współczesnych czasów, które cha
rakteryzuje dynamika rozwoju i głębokich przemian, także w samym czło
wieku (por. HV, 2), po uwzględnieniu konsultacji z „licznymi specjalistami
z różnych dyscyplin” (n. 5), Ojciec Święty postanowił udzielić odpowiedzi
Nauczycielskiego Urzędu Kościoła (n. 6) na palący problem w sprawie za
sad moralnych w dziedzinie przekazywania życia.
Papież przyjął integralną wizję człowieka, obejmującą tak jego porządek
naturalny, jak i nadnaturalny, albowiem każde cząstkowe podejście do oso
by ludzkiej, jakie się obecnie praktykuje, bardzo łatwo prowadzi do prze
różnych dewiacji (HV, 7). Integralna wizja osoby ludzkiej, jaką przejmuje
my z Biblii4, urzeczywistniona w szczególny sposób w ustanowionym przez
samego Stwórcę małżeństwie, do którego On powołuje mężczyznę i kobie
tę5, daje podstawę do właściwego ujęcia tego trudnego, a zarazem ogrom
nie ważnego zagadnienia.
Chociaż encyklika podejm uje ten problem od strony etycznej, to jed
nak uwzględnia też jego głębokie zakorzenienie duchowe6. Jeśli bowiem
życie m oralne i duchowość w chrześcijaństwie w ogóle stanowią dwie
rzeczywistości nierozłączne7, to w sposób szczególny odnosi się to
do moralności i duchowości pary małżeńskiej. Te dwie rzeczywistości,
przenikające się wzajemnie, kierując małżonków ku świętości właściwej
ich stanowi8, uświęcają ich codzienne życie i przysposabiają je do podą
żania za Bożymi wartościami. Plan Boży jest jednolity, a zatem obejm u
je także małżonków. Bóg, dając im poznać tajemnicę swej woli, pragnie
dla nich tylko jednego: pełnego uczestnictwa w Jego Boskim życiu (por.
KO, 2). Uczestnictwo to, pozwalające dążyć do doskonałej wspólnoty
z Bogiem, jest podstawą małżeńskiej godności (n. 8)9, o czym - w stosun
ku do każdego człowieka - przypomniał Sobór Watykański II: „Osobliwą
4 Por. G. H ierzenberger, Człowiek, w: Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. G rab n er-H aider, W arszawa 1994, kol. 212-214.
5 Por. KKK 1603; G. G. C am panini, II m atrim onio via alia santita, M ilano 1980, s. 13.
6 Por. M. F. D os Anjos, Per una spiritualita della vita fam iliäre, C onc 1995, t. 4, s. 149.
7Por. J. C astellano, M orale e spiritualita, w: D izionario enciclopedico di spiritualita, a cura di E . Ancilli, R om a 1992, s. 1676.
8Por. K D K 48; B. Peyrous, La saintete dans l’Eglise depuis Vatican II, N R T 1985; 1.107, s. 645.
9 Por. J. C astellano, M orale e spiritualita, art. cyt., s. 1676.

[3 ]

D U C H O W O ŚĆ M AŁŻEŃSKA W ŚW IETLE EN CY K LIK I HUMANAE VITAE

111

rację godności ludzkiej stanowi powołanie człowieka do uczestniczenia
w życiu Boga” (KDK, 19).
Potrzeba spójności moralności z duchowością wynika więc z samego za
mysłu Bożego wobec małżeństwa10.
Stąd też w encyklice, poświęconej zasadom moralnym odnoszącym się
do przekazywania życia ludzkiego aspekt duchowości małżeńskiej pojawia
się od samego początku. Papież rozpoczyna swój dokument od stwierdze
nia, że przekazywanie życia ludzkiego jest dla małżonków obowiązkiem,
w którym jednak są oni „wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami
Boga-Stwórcy” (n. 1). Bóg bowiem powołał, tak człowieka, jak i małżeń
stwo, z miłości i dla miłości11. Doskonale miłuje ten, kto jest wolny, ale też
bez miłości człowiek nie stanie się wolnym, bo miłość, która czyni człowie
ka wolnym, może być tylko miłością będącą darem z siebie12. Tak oto widzi
Papież chrześcijańskich małżonków, kiedy pisze: „Bóg-Stwórca ustanowił
małżeństwo mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w lu
dziach swój plan miłości. Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne odda
nie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób,
aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracowali jednocześnie z Bo
giem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi” (n. 8). Opiera
jąc się na swej duchowości i moralności, jako wolni i odpowiedzialni, mał
żonkowie są zdolni miłowaćw takiej mierze, wjakiej są zdolni dawać siebie,
a owocem tej miłości jest dziecko. To najpierw Bóg, ze swej nieskończonej
miłości, dał człowiekowi Siebie w Słowie Wcielonym, w swoim umiłowa
nym Synu. Syn zaś tak umiłował człowieka, że w sposób wolny, przyjmując
wolę swego Ojca, dał Siebie samego, aż po najwyższą Ofiarę śmierci krzy
żowej (por. J 15,lin ).
Zgodnie więc z integralną wizją człowieka oraz zgodnie z jego powoła
niem - w tym wypadku - z powołaniem do małżeństwa, to przede wszyst
kim małżonkowie są uwidocznieni jako wolni, a przez to i odpowiedzialni
przekaziciele życia ludzkiego13, podejmowanego z miłością i w duchowej at
mosferze14.
W takim świetle Ojciec Święty przedkłada naukę Kościoła w tej, tak za
sadniczej dla chrześcijańskich małżonków kwestii, przy czym dotyczy to nie
tylko ich życia naturalnego, ale i nadprzyrodzonego. Zagadnienia przeka

10Por. T. G offi, E tico-spirituale. D issonanze nell’u n itaria arm onia, Bologna 1984, s. 116.
" Por. M. A. M cPherson O liver, C onjugal Spirituality, SpirTod 1991, n r 43, s. 57.
12Por. E. Ancilli, S antita cristiana, D izio nario enciclopedico di spiritualita, dz. cyt., s. 2249.
13Por. L. M onloubou, E M . D u B uit, V ita, w: D izionario Biblico, R om a 1988, s. 1038-1039.
14Por. C. B rovetto, II cam m ino della spiritualita coniugale, w: N uova E nciclopedia del M atrim onio, dir. T G offi, Brescia 1988, s. 388.
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zywania życia nie można bowiem ograniczać wyłącznie do jego porządku
biologicznego i socjologicznego. Każdej próbie cząstkowego tylko trakto
wania tego złożonego problemu - stwierdza Papież - grożą wypaczenia
(por. HV, 7). Dlatego ujmuje on to zagadnienie w perspektywie zamysłu
Bożego (por. Prz 19,21; Iz 46,10), wpisanego w samą naturę osoby ludzkiej15.
Przekazywanie życia staje się ojcowskim wezwaniem, skierowanym do wol
nego i odpowiedzialnego człowieka, a więc dla małżonków stanowi misję
ich małżeńskiego powołania (por. KDK, 48), a to odbywa się przede
wszystkim na płaszczyźnie duchowej. Ojciec Święty podając cechy miłości
małżeńskiej, która ma być „na wskroś ludzka, a więc zarazem zmysłowa
i duchowa”, „pełna”, „wierna i wyłączna” oraz „płodna”, zaznacza wyraź
nie, że dzięki tym wymogom będzie ona w radościach i trudach codzienne
go życia „wzrastała tak, ażeby małżonkowie razem osiągnęli swą ludzką do
skonałość” (HV, 9). Są oni do tego zdolni, albowiem każdy stan, także mał
żeństwo (n. 25), „otrzymuje własny dar od Boga” (IK or 7,7)“. Dzięki temu
darowi małżonkowie stają się zdolni, aby w twórczy sposób żyć na co dzień
w dialogu i we współpracy z Bogiem-Stwórcą, a przez to i między sobą oraz
ze społecznością eklezjalną, do której poprzez chrzest przynależą17. W tej
duchowej atmosferze w sposób świadomy i wolny dają oni swą wielkodusz
ną odpowiedź na Boże wezwanie, j ako współpracownicy Pana życia. Dla ta
kiego, w pełni odpowiedzialnego, rodzicielstwa obiektywną podstawą stwierdza Papież - jest kierowanie się prawym sumieniem (HV, 10), czemu
bardzo sprzyja duchowy wymiar osoby ludzkiej. O ileż łatwiej wtedy jest
małżonkom uznać swoje zobowiązania wobec Boga, siebie samych, a także
wobec rodziny i społeczeństwa i wejść tym samym w Boży plan przekazywa
nia życia. Miłość małżeńska bowiem, będąc darem Boga, który jest Miło
ścią (por. J 4,8), ukazuje swoją prawdziwą godność, jaką Pan obdarza serca
małżonków18. To właśnie miłość jest fundamentem nie tylko moralności
chrześcijańskiej, ale również duchowości samych małżonków19. Ona też,
kiedy jest rozwijana, wytycza ich niewyczerpaną drogę życia, która wiedzie
ku ewangelicznej doskonałości5“. To w oparciu o nią, zgodnie z planem Bo
żym, małżonkowie, którzy w nim uczestniczą jako jego świadomi i wolni wy
konawcy, czują się nie władcami, ale sługami Bożego zamysłu napełniania
i administrowania ziemią i jej zasobami (por. Rdz 1,28). Człowiek, a więc
i małżonkowie, są zobowiązani, jako stworzenia, do zachowywania całego
15 Por.
16Por.
17Por.
18Por.
" Por.
20 Por.

A. U rb an , Zam ysł, w: Praktyczny Słownik Biblijny, dz. cyt., kol. 1462.
C. B rovetto, II cam m ino della spiritualita coniugale, art. cyt., s. 381.
L. Soravito, E ducare alla spiritualita, C redereoggi 1984, n r 22, s. 99.
C. B rovetto, II cam m ino della spiritualita coniugale, art. cyt., s. 389.
F. Cody, H ow G ood W orks in C hristian M arriage, R om a 1981, s. 77.
W. K lein, D oskonałość, w: Praktyczny Słownik Biblijny, dz. cyt., kol. 268-269.
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porządku Bożego, łącznie z przekazywaniem życia będącego największą
wartością21. Papież bardzo jasno formułuje zasady wewnętrznego ładu, jaki
powinien panować wśród chrześcijańskich małżonków - współpracowni
ków Stwórcy w dziele przekazywania życia (HV, 11-16). Wszyscy „uczciwi
ludzie mogą nabrać jeszcze mocniejszego przekonania o tym, jak bardzo
uzasadniona jest nauka, którą Kościół w tej dziedzinie głosi, jeśli zwrócą
uwagę na następstwa” (n. 17).
Ojciec Święty jest zarazem świadomy, że mimo wielkiego zatroskania
Kościoła, który bierze pod uwagę wszystkie uwarunkowania społeczne,
znajdą się i tacy, którzy wyrażą swój sprzeciw (n. 18), a nawet wręcz będą
twierdzić, że poprawna moralnie regulacja urodzeń, oparta na prawach na
tury, jest „zupełnie niemożliwa do zachowania” (n. 19). Kościół jednak, ja
ko jedynie stróż prawa pochodzącego od Boga-Stwórcy, wyjaśnia, że jest to
możliwe, choć „wymaga mocnych decyzji i wiele wysiłku od poszczególnych
ludzi, od rodzin i społeczności ludzkiej”, oczywiście, „z pomocą łaski Bożej,
która wspiera i umacnia dobrą wolę ludzi” (n. 20). A zatem duchowość
małżeńska jawi się tu jako niezbędna, stanowiąca silne oparcie w podejmo
waniu wolnej i odpowiedzialnej współpracy ze Stwórcą w tym szczególnym
dziele przekazywania życia22. Podkreśla to Papież: „etycznie poprawna re
gulacja poczęć” sprawia, że „małżonkowie rozwijają w sposób pełny swoją
osobowość, wzbogacając się o wartości duchowe” oraz „prawidłowo rozwi
jają swoje duchowe i fizyczne siły” (n. 21). Taka duchowa postawa małżon
ków przyczynia się do wspólnego dobra całej społeczności ludzkiej, która sprzeciwiając się wszelkim nadużyciom w tym względzie - ma zarazem
„obowiązek bronić najwyższych wartości duchowych” (n. 22)23.
Papież Paweł VI pisze: „Niech więc małżonkowie chrześcijańscy pamię
tają, że ich powołanie, zrodzone przez chrzest, zostało rozwinięte i umoc
nione w sakramencie małżeństwa” (n. 25b). Duchowy aspekt jest tu po
nownie uwypuklony, albowiem w jego świetle rodzi się i rozwija wyjątkowe
powołanie małżonków24. Małżonkowie chrześcijańscy są tu przedstawieni
jako ci, których „Bóg powołuje, by służyli Mu w stanie małżeńskim”
(n. 25a). A zatem ich powołanie i misja schodzą się ze sobą na płaszczyźnie
duchowej, gdyż małżonkowie, będąc przez Boga wezwani, są też przez Nie
go posyłani. Jak z misją proroków, których zadanie było bardzo trudne, był
zawsze Pan (por. Jr 1,8.19; Ez 8,1), tak i małżonkom przez sakrament daje
21 Por. M cKenzie, V ita, w: D izionario Biblico, Assisi 1981, s. 1042.
22 Por. E. Schillebeeckx, Il m atrim onio. R ealta te rre n a e m istero di salvezza, M ilano 1986,
s. 53.
23Por. B. Honings, M atrim onio e procreazione responsabile, Teresianum 1991, nr 42, s. 417.
24Por. A. Favale, Vocazione com une e vocazioni specifiche. Sapetti bibliei, R om a 19932, s. 53.
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„moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wypełniali swe obowiązki, by swe
powołanie doprowadzili do właściwej mu doskonałości oraz by dawali
chrześcijańskie świadectwo wobec świata” (n. 25b). W ten sposób misja
małżonków staje się wzorowana na Osobie Chrystusa, służbą, urzeczywist
niającą się w małżeństwie. „Takie bowiem powierza im Pan zadanie, aby
ukazywali ludziom świętość i słodycz Jego prawa” (n. 25b). Wypełnienie
zaś tego rodzaju posłannictwa musi być oparte na życiu moralnym i ducho
wości chrześcijańskiej pary małżeńskiej25. Ta odpowiedzialna misja, której
dotyczy główne przesłanie encykliki, może na tyle się wypełniać, na ile bę
dzie dostrzegana duchowość małżeńska, zarówno rozważana sama w sobie,
jak z uwzględnieniem społecznych i kulturowych okoliczności naszych cza
sów26. Papież bowiem mówi wyraźnie: „Nie zamierzamy tu bynajmniej
przemilczać trudności, niejednokrotnie poważnych, na które napotyka ży
cie chrześcijańskich małżonków” (n. 25c). Mają oni jednak być ludźmi nie
zachwianej nadziei, są bowiem posłanymi przez Boga i w Jego imieniu m a
ją pełnić swoją misję, nadając duchowe oblicze całej ludzkiej rodzinie.
To ogromnej wagi stwierdzenie opiera Ojciec Święty na wierze i nadziei.
Wprawdzie, jak dla każdego chrześcijanina, „ciasna jest brama i wąska jest
droga, która wiedzie do żywota” (Mt 7,14), tak i wobec małżonków, to jednak
te teologiczne cnoty będą im towarzyszyły, jeśli mężnie zdecydują się podą
żać jej drogami, także w trudnościach, jakie napotkają w realizacji swego po
słannictwa. Papież pisze: „Niech więc małżonkowie ochotnie podejmują wy
znaczone im zadania, wspierani przez wiarę i nadzieję, czerpiąc łaski i miłość
z Eucharystii” (n. 25d). Nie chodzi zatem o eliminowanie lub pomniejszanie
normatywnego ideału, lecz o podejmowanie w mocy ducha drogi cierpliwej
pokory i wspaniałomyślności, aby go urzeczywistnić w codziennym życiu.
A jeśli nawet dałaby o sobie znać ludzka słabość, mają małżonkowie do swej
dyspozycji Sakrament Pokuty i Pojednania^ niezmierzony dar Bożego miło
sierdzia. „W ten sposób - zachęca Ojciec Święty - będą oni mogli osiągnąć
doskonałość małżeńskiego życia” (n. 25d). Bo choć przede wszystkim Jezus
był nieprzejednany wobec zła, to jednak, jak nikt inny, był On miłosierny wo
bec osób grzesznych27. Owszem, sięgamy tu wymiaru eschatologicznego, ja
kim powinien się też oznaczać w swojej duchowej głębi stan małżeński. To
właśnie nadzieja życia wiecznego ma ożywiać i oświetlać małżeńskie drogi.
Tylko życie duchowe, w którym mają swe podłoże zasady etyczne, jest zdolne
25 Por. G. Toffanello, Bisogno di spiritualita, spiritualita cristiana, teologia spirituale, C redereoggi 1984, n r 22, s. 9.
26 Por. B. H onings, M atrim onio e procreazione responsabile, art. cyt., s. 423.
22 Por. D. Tettam anzi, LEnciciica “H u m an ae vitae” e la spiritualita coniugale, A spenas
1969, n r 16, s. 74.
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wyprowadzić małżonków poza troskę o własne wyłącznie uświęcenie i otwo
rzyć ich na inne pary małżeńskie28. Papież dostrzega w tym bodziec do podej
mowania przez małżonków apostolatu wśród innych małżeństw i upatruje we
wzajemnym dzieleniu się własnymi doświadczeniami najbardziej aktualną je
go formę (n. 26). Zwraca uwagę na współpracę ze służbą medyczną, która
traktuje swój zawód jako powołanie respektujące wolę Stwórcy (n. 27), oraz
z biskupami i kapłanami, jako duchowymi przewodnikami na niełatwej dro
dze małżeńskiej misji, zwłaszcza w dziedzinie przekazywania życia, podający
mi „w całości i otwarcie naukę Kościoła o małżeństwie” (n. 28)29. Tylko bo
wiem taka jasna postawa sług Pana, podejmowana z właściwą gorliwością,
przyczyniać się będzie do wzmacniania małżeńskiej świętości i wspomagać
będzie małżonków, aby ich życie „osiągało coraz większą ludzką i chrześci
jańską doskonałość” (n. 30). To przede wszystkim do tych swoich współpra
cowników apeluje Papież o pełne zaangażowanie się w dzieło rozwijania mał
żeńskiej duchowości, jako niezbędnego oparcia dla wypełnienia posłannic
twa zleconego małżonkom przez Stwórcę. Tylko bowiem w świetle tej ducho
wości jest możliwy do uchwycenia pełny sens moralności, jaką Kościół i w tej
encyklice przedkłada chrześcijańskim małżonkom.
Choć więc encyklika jest przede wszystkim wykładem zasad moralnych
o przekazywaniu życia ludzkiego, to jednak - jak widzieliśmy - jest ona za
razem przeniknięta małżeńską duchowością, stanowiąc fundament i świa
tło rozważań moralnych, prowadzonych przez małżonków chrześcijańskich
dla przyjęcia z wiarą i podejmowania z nadzieją Bożego zamysłu, do które
go urzeczywistniania zostali powołani.
Fr Leonard Pawlak: M arital spirituality in the light o f the Encyclical Humanae Vitae

The need for consolidation of morality with spirituality results from the very de
sign of God towards marriage. In the Encyclical Humanae vitae, dedicated to moral
principles related to the transmission of human life, the spiritual aspect of the m ar
riage is obvious from the very beginning. Transmission of human life is a duty of
married couples in which, however, they are “free and responsible collaborators of
God the C reator” (n 1).
The marital spirituality can be seen here as an indispensable, strongly founded
on taking up free and responsible cooperation with the Creator. In this specific light
of spirituality it is possible to grasp the whole sense of morality proposed in the E n
cyclical to Christian married couples by the Church.
28Por. D. Tettamanzi D, II m agistero di Paolo VI e la spiritualita coniugale, M ilano 1972, s. 83.
29 Por. E. G iam m ancheri, C onsiderazioni sull’enciclica “H u m an ae vitae”, L a Famiglia
1968, n r 11, s. 405.

