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Pojêcie przebóstwienia ma³¿eñskiego
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Marriage as a Place of Divinization

Ma³¿eñstwo chrzecijañskie jest tajemnic¹ mi³oci, która tworzy z ma³¿eñstwa i rodziny szczególnego rodzaju wspólnotê. Mi³oæ ma³¿onków, która ma
swoje ród³o w mi³oci Bo¿ej, zostaje ubogacona obecnoci¹ i dzia³aniem Ducha
wiêtego, który naturalne wiêzi utrwala i jednoczy, czyni¹c z ma³¿eñstwa i rodziny domowy Koció³1. Sakrament ten trwa razem z ma³¿onkami, poniewa¿
trwa utworzony przez nich w chwili lubu wêze³ mi³oci i jednoci. Ma³¿eñstwo
i rodzina jako komórka wielkiego Kocio³a czerpie sw¹ wartoæ i moc z Trójcy
wiêtej. Wszystkie czyny ma³¿onków musz¹ byæ ukierunkowane na urzeczywistnianie prawdziwej mi³oci i jednoci miêdzy nimi, ich dzieæmi i Bogiem, wszystkie s¹ uczestnictwem w mi³oci ³¹cz¹cej sam¹ Trójcê wiêt¹2.
Tylko si³a mi³oci pozwala cz³owiekowi zrezygnowaæ z siebie i ca³kowicie
oddaæ siê drugiemu, zjednoczyæ siê z nim. Spojrzenie mi³oci ukazuje perspektywê prawdziwej duchowej przemiany, jaka powinna nieustannie trwaæ w chrzecijañskim ma³¿eñstwie. Ow¹ duchow¹ przemianê Cerkiew prawos³awna okrela mianem przebóstwienia, które dokonuje siê pod czujnym spojrzeniem mi³uj¹cego Boga, które stanowi dla mê¿a i ¿ony nieustanne wezwanie i zachêtê do
troski o w³asn¹ duchow¹ przemianê oraz przemianê wspó³ma³¿onka, a to w konsekwencji ma zaowocowaæ przebóstwieniem ich samych i ich rodziny3. W ten
sposób wspólnota ma³¿eñsko-rodzinna jest szczególnym miejscem, w którym ma
Por. KK 11.
Por. W.B. Skrzydlewski, Chrzecijañska wizja mi³oci, ma³¿eñstwa i rodziny, Kraków 1982,
s. 133-135.
3
Por. M.P. Laroche, Ma³y Koció³  mistyczna przygoda ma³¿eñstwa, Hajnówka 2006, s. 44-45.
1

2
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siê urzeczywistniaæ przebóstwienie ma³¿onków i ich potomstwa. Przebóstwienie
jest wiêc zadaniem i obowi¹zkiem cz³onków wspólnoty rodzinnej, któr¹ zreszt¹
nie bez podstaw w. Jan Chryzostom nazywa ma³ym Kocio³em4.

1. CZYM JEST PRZEBÓSTWIENIE?
Przebóstwienie (gr. theosis, theopoiesis) jest pojêciem teologicznym, które
zosta³o wypracowane na Wschodzie, a rozwiniête przez teologów prawos³awnych. Z czasem zaczê³o ono równie¿ przenikaæ na Zachód, stosowa³ je np. Marcin Luter. W jednym z kazañ w 1526 r. powiedzia³, ¿e Bóg pos³a³ do nas Chrystusa, umi³owanego swego Syna, wylewa siebie w nas i wci¹ga nas w siebie, aby
On ca³kowicie i w pe³ni sta³ siê cz³owiekiem, a my  przebóstwili siê5. Nie jest
ono równie¿ obce Kocio³owi rzymskokatolickiemu.
Theosis jest to stan, w którym Bóg dopuszcza cz³owieka do wspó³udzia³u
w swej boskiej naturze drog¹ pewnego uczestnictwa przez podobieñstwo. Jest to
przenikniêcie i przemiana ca³ego bytu ludzkiego przez nadprzyrodzon¹ moc Bo¿ej ³aski. Sensem przebóstwienia jest powo³anie i ostateczny cel, czyli wiadome
i dobrowolne poddanie siê ³asce Boga, która upodabnia cz³owieka do Niego6.
Nauka o przebóstwieniu zosta³a krótko sprecyzowana przez w. Atanazego
Wielkiego, który stwierdzi³: Bóg sta³ siê cz³owiekiem, ¿eby cz³owiek sta³ siê Bogiem. Tak wiêc, wed³ug w. Atanazego przebóstwienie jest celem wcielenia siê
Boga w Chrystusie. Jest to równie¿ cel i sens istnienia ka¿dego cz³owieka, który
jest wezwany do przebóstwienia, a ono oznacza osobiste spotkanie cz³owieka
z Bogiem, jest uczestnictwem w ¿yciu Trójcy wiêtej7. W tym kontekcie chrzecijañstwo, jak twierdzi³ teolog prawos³awny So³owjow, jest nie tylko wiar¹
w Boga, lecz równie¿ wiar¹ w cz³owieka, w mo¿liwoæ realizacji bóstwa w cz³owieku, dzieje siê to przez narodziny Boga w cz³owieku i cz³owieka w Bogu.
Przyjcie na wiat Chrystusa, Bogo-Cz³owieka, ustanawia doskona³¹ jednoæ,
realizuje jednoæ w dwoistoci, misterium teandryczne8.
ród³em i wzorem przebóstwienia jest wiêc Wcielenie Jezusa Chrystusa. Bóg
ofiarowuje wiatu swojego umi³owanego Syna, który sta³ siê cz³owiekiem. Praw-

4
Jan Chryzostom, Homilia 20 na List do Efezjan 6, w: O ma³¿eñstwie, wychowaniu dzieci
i ascezie, Kraków 2002, s. 60.
5
Cyt. za K.Ch. Felmy, Wspó³czesna teologia prawos³awna, Bia³ystok 2005, s. 171.
6
Por. Przebóstwienie, w: Wikipedia – Wolna Encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Przebóstwienie (dostêp: 18.02.2009); zob. tak¿e przebóstwienie, w: E. Smykowska, Ikona  Ma³y s³ownik, Warszawa 2002, s. 65.
7
Por. K.Ch. Felmy, dz. cyt., s. 172.
8
Por. T. Špidlík, Myl rosyjska. Inna wizja cz³owieka, Warszawa 2000, s. 44.
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dê tê wyrazi³ w swoim nauczaniu w. Symeon Nowy Teolog9: Bóg-S³owo po¿yczy³ od nas cia³o, którego nie mia³ ze swej natury. Sta³ siê On cz³owiekiem, którym nie by³. Tym, co w Niego wierz¹, daje swoj¹ w³asn¹ boskoæ, aby stali siê jej
uczestnikami; boskoæ, której ani anio³, ani cz³owiek nie móg³by nigdy zdobyæ.
[ ] I ludzie stali siê bogami, którymi nie byli, dziêki przybraniu i ³asce (qe,sei
kai. ca,riti). Poprzez nie On obdarza ich moc¹, aby siê stali synami Boga. Oto
dlaczego stawali siê synami Boga i teraz staj¹ siê synami Boga w ten sam sposób. Nigdy nie zaprzestan¹ tego czyniæ10.
W Chrystusie Bóg objawia siê jako mi³oæ. Cz³owiek, stworzony na obraz
i podobieñstwo Boga, jest równie¿ powo³any do mi³oci, która wyra¿a jego istotê. Chrystus jako idealny cz³owiek urzeczywistnia idea³ mi³oci rozumianej jako
jednoæ. Jednocz¹c w sobie to, co Boskie z tym, co ludzkie Chrystus objawia
przebóstwienie cz³owieka jako ostateczny cel mi³oci. Jednoæ, bêd¹ca jednoci¹
dwóch, rodz¹c¹ trzeciego, implikuje wyrzeczenie, ogo³ocenie, bez którego jednoæ nie by³aby mo¿liwa do urzeczywistnienia. Chrystus, w którym Bóg
objawia siê jako mi³oæ, ods³ania Boga, który siê ogo³oci³, uni¿y³11.

2. MA£¯EÑSKIE PRZEBÓSTWIENIE
W Ksiêdze Rodzaju (2,24) czytamy: [ ] staj¹ siê jednym cia³em. Ma³¿onkom w sakramencie ma³¿eñstwa zostaje nadana szczególna godnoæ, staje siê ono
przebóstwione w mi³oci. M¹¿ i ¿ona powinni byæ ma³¿onkami nie tylko wed³ug
cia³a i przepisów prawa, lecz tak¿e wed³ug duszy i serca. Pos³uszeñstwo ³asce
sakramentu otworzy przed nimi bramê do niewys³owionej radoci, jak¹ jest jednoæ ma³¿eñska zatopiona w Bogu. Tym samym sakrament ma³¿eñstwa wprowadza zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety w g³êbiê bóstwa i cz³owieczeñstwa Zbawiciela. Inaczej mówi¹c, ma³¿eñstwo mistycznie odzwierciedla Koció³, ¿yw¹ spójniê
mê¿a i ¿ony na wzór jednoci Bogocz³owieka i Jego Cia³a-Kocio³a12.
Ma³¿eñstwo nie mo¿e istnieæ, jeli ma³¿onkowie nie oddadz¹ w Chrystusie
ca³kowicie swego ¿ycia drugiemu. To w³anie znaczy: B¹dcie poddani w bojani Bo¿ej. Stosunek polubionych sobie mê¿czyzny i kobiety wpisuje siê w swo9
Symeon Nowy Teolog (949-1022), wiêty prawos³awny, mistyk i teolog bizantyjski; 9871005 igumen monasteru k. Konstantynopola; autor traktatów teologicznych i etycznych oraz hymnów; g³osi³ teologiê Ducha wiêtego, stanowi¹c¹ podstawê XIV-wiecznego ruchu mistycznego 
hezychazmu, za: Encyklopedia Internautica, www.encyklopedia.interia.pl (dostêp: 19.02.2009).
10
Cyt. za Basil Krivocheine, Przebóstwienie w nauce w. Symeona Nowego Teologia,
w: www.teofil.dominikanie.pl/test/index.php/content/view/315/116 (dostêp: 18.02.2009).
11
Por. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie wiata, Poznañ 1991, s. 157.
12
Por. Abp Sawa Hrycuniak, Prawos³awne pojmowanie ma³¿eñstwa, Bia³ystok 1994, s. 53.
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jej g³êbi w tajemnicê jednoci Chrystusa ze swym Kocio³em: prawdziwe ma³¿eñstwo musi byæ osadzone w Kociele. Jeli m¹¿ nie staje siê Chrystusem dla
swej ¿ony, a ona Chrystusem dla niego, nie zrealizuj¹ pe³ni swej duchowej istoty. Mê¿czyzna i kobieta w tej tajemnicy wzajemnie rodz¹ siê duchowo. W rzeczywistoci to Chrystus daje ¿ycie Kocio³owi, ale Koció³ – którego ikon¹ jest
Matka Bo¿a – rodzi Chrystusa w duszy cz³owieka wierz¹cego. Zatem mê¿czyzna i kobieta staj¹ siê w ma³¿eñstwie p³odni duchowo, ka¿dy rodzi drugiego
w Chrystusie i w Chrystusie drugiego otrzymuje13. W ten sposób urzeczywistniaj¹ oni swoj¹ jednoæ. Owa metafizyczna jednoæ ma³¿onków stanowi Misterium mo¿liwe do wyjanienia jedynie na p³aszczynie Trójcy wiêtej. Wzajemne stosunki ma³¿onków winny mieæ za wzór w³anie tê jednoæ, jaka panuje miêdzy Osobami Boskimi.
M¹¿ i ¿ona stanowi¹ wiêc jeden byt, jedno cia³o na wzór Syna Bo¿ego 
Boga, który zosta³ cz³owiekiem, aby jego naród móg³ staæ siê w Nim Jego Mistycznym Cia³em  Kocio³em. Za porednictwem sakramentu ma³¿eñstwa natura ludzka, nic nie trac¹c ze swej materii, uczestniczy, ³¹czy siê w realnoci Ducha wiêtego – ulega przebóstwieniu14.
Bóg objawiony w Chrystusie nakazuje ludziom, aby siê wzajemnie mi³owali. Mi³oæ jako jednoæ, pozostaj¹ca jednoci¹ dwóch, urzeczywistnia siê
w mi³oci mê¿czyzny i kobiety. Chrystus objawia jednoæ pierwiastka mêskiego
i kobiecego, odwzorowuj¹c¹ jednoæ Trójjedynego Boga. Myl tê wyra¿ono
w rosyjskim rytuale sakramentu ma³¿eñstwa pochodz¹cym z XIII wieku, w którym czytamy: Zjednocz ich Panie, w jedn¹ myl, w jedn¹ mi³oæ, zjednocz w jedn¹ p³eæ15. Zjednoczenie kobiety i mê¿czyzny dokonuje siê poprzez wyrzeczenie,
uni¿enie, rezygnacjê ze swojego ja, naladuj¹ce uni¿enie i wyrzeczenie samego Boga, dokonuj¹cego wyrzeczenia z mi³oci do cz³owieka, który jak powie w.
Pawe³ Aposto³: Uni¿y³ samego siebie, stawszy siê pos³usznym a¿ do mierci, i to
mierci krzy¿owej (Flp 2,8). Kobieta i mê¿czyzna, zjednoczeni dziêki wyrzeczeniu  rezygnacji ze swojego ja  upodabniaj¹ siê do Chrystusa, który jednocz¹c to, co ludzkie z tym, co Boskie, sprawia, ¿e zjednoczeni, kobieta i mê¿czyzna, osi¹gaj¹ stan przebóstwienia, staj¹c siê tym samym niemiertelnymi. Jak
powie Evdokimov, w ostatecznej instancji wyznaæ komu: «kocham ciebie» znaczy tyle, co powiedzieæ: «bêdziemy ¿yæ zawsze»16. Dziêki Chrystusowi, który
ogo³aca starego cz³owieka z jego grzesznych przywi¹zañ i odnawia na obraz
Tego, który go stworzy³, cz³owiek staje siê wieczny. Ma³¿eñstwo w sposób szczególny osadza cz³owieka w tym akcie odnowy i przemiany, umo¿liwiaj¹c mu owo
13
14
15
16

M.P. Laroche, Ma³y Koció³ , s. 36-37.
Por. Abp Sawa Hrycuniak, Prawos³awne , s. 52-53.
Cyt. za M. Gorczakow, O tajnie supru¿estwa, Sankt Peterburg 1880, s. 7.
P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie…, s. 157.
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ogo³ocenie w mi³oci i z mi³oci ze wzglêdu na dobro drugiego cz³owieka 
wspó³ma³¿onka, ze wzglêdu na ich jednoæ17.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, co podkrela Cerkiew, ¿e to nie mê¿czyzna i kobieta jednocz¹ siê przed Bogiem. Ani mê¿czyzna, ani kobieta nie maj¹ w sobie,
w swej naturze przypad³oci bycia jednym: nie mog¹ zatem obdarowaæ siê
czym, czego nie maj¹. To Bóg ich ³¹czy w sakramencie ma³¿eñstwa i stanowi
ich jednoæ. Jest mi³oci¹, która m¹¿ i ¿ona dziel¹ siê i w której jednocz¹ siê jedno w drugim18.
Przebóstwienie ma³¿onków jest wiêc konsekwencj¹ ich ogo³ocenia i zjednoczenia ze sob¹ nawzajem i z Chrystusem dzia³aj¹cym wraz z Ojcem i Duchem
wiêtym w sakramencie ma³¿eñstwa. wiêty Symeon Nowy Teolog, tak mówi
na ten temat: Ci, którzy zostali uznani za godnych w³¹czenia w Niego [Chrystusa] i posiadania Go jako G³owy tak¿e staj¹ siê bogami przez przybranie, podobni do Syna Bo¿ego. Co za cud! Ojciec odziewa ich w pierwsz¹ szatê, szatê,
któr¹ odziany by³ Chrystus zanim wiat powsta³. Gdy¿ jest powiedziane: «Wszyscy ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekli siê w Chrystusa», to
znaczy w Ducha wiêtego, który sprawia, ¿e ca³a nasza istota doznaje nies³ychanej, nieopisanej Boskiej przemiany, na sposób godny Boga19.
£aska otrzymana w sakramencie ma³¿eñstwa oraz wczeniejsze dary chrztu
wiêtego w³¹czaj¹ ma³y Koció³  rodzinê  do Kocio³a Chrystusowego,
czyni¹c ma³¿onków i ich potomstwo cz³onkami Chrystusa, Który tym samym
dopuszcza ich do wspó³udzia³u w swej boskiej naturze. Przebóstwienie jest
wiêc procesem ci¹g³ym, tak jak ci¹g³ym jest dzia³anie ³aski sakramentu ma³¿eñstwa. M¹¿ i ¿ona nieustannie oddaj¹c siê sobie wzajemnie, wyrzekaj¹c siê przy
tym w³asnych indywidualnych pragnieñ dla dobra wspólnego upodobniaj¹ siê
tym samym do Chrystusa, który w momencie Wcielenia uni¿y³ siê, w imiê
wy¿szego celu  zbawienia rodzaju ludzkiego. Cerkiew prawos³awna wskazuje w³anie na ten duchowy zwi¹zek sakramentu ma³¿eñstwa z Wcieleniem
Chrystusa. Ma³¿onkowie nieustannie celebruj¹ ten sakrament gdy zachowuj¹
przykazania, które s¹ drog¹ prowadz¹c¹ do przebóstwienia, przyjmuj¹c Cia³o
i Krew Chrystusa w Komunii w. oraz inne sakramenty Kocio³a. Tajemnica
przebóstwienia ma³¿onków wyra¿a siê tak¿e w ich nieustannej czujnoci, aby
byæ Chrystusem dla swojego wspó³ma³¿onka oraz aby dbaæ o swoje zbawienie
i zbawienie swoich dzieci.

17
18
19

Por. ten¿e, Sakrament mi³oci, Bia³ystok 2007, s. 127-128.
Por. M.P. Laroche, Ma³y Koció³…, s. 22-23.
Cyt. za Basil Krivocheine, Przebóstwienie w nauce w. Symeona Nowego Teologia….
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3. EUCHARYSTIA A PRZEBÓSTWIENIE MA£¯ONKÓW
Zw³aszcza rola Eucharystii w procesie przebóstwienia ma³¿onków zas³uguje
na szczególne uwypuklenie, gdy¿ to w³anie Eucharystia czyni mê¿a i ¿onê
cz³onkami Cia³a Chrystusa. Zwi¹zek pomiêdzy ma³¿eñstwem i Eucharysti¹ jest
widoczny ju¿ w perykopie opisuj¹cej wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11). Jak
woda zosta³a przemieniona przez Chrystusa w wino radoci, tak grzeszna ludzka
natura, dziêki obecnoci w niej Eucharystycznego Chrystusa, zostaje przemieniona w now¹ rzeczywistoæ  zostaje przebóstwiona20.
Na przebóstwienie, jakie dokonuje siê w cz³owieku przyjmuj¹cym Cia³o
i Krew Chrystusa wskazywa³, uznawany równie¿ przez Koció³ prawos³awny, w.
Augustyn z Hippony, Doktor Kocio³a, który pisa³: Ten Chleb, który widzicie na
o³tarzu, uwiêcony S³owem Bo¿ym, jest Cia³em Chrystusa. Ten Kielich, a raczej
to, co jest w kielichu, uwiêcone S³owem Bo¿ym, to Krew Chrystusa. W ten sposób Chrystus Pan chcia³ nam daæ Cia³o i Krew swoj¹, któr¹ wyla³ za nas na
odpuszczenie grzechów. J e  l i d o b r z e t o p r z y j m u j e c i e , s a m i
s t a j e c i e s i ê t y m , c o p r z y j m u j e c i e. Powiada bowiem Aposto³: «Jeden jest Chleb, zatem my  liczni  jestemy jednym cia³em» (1 Kor 10,17).
W tym Chlebie zawiera siê nauka, jak powinnicie kochaæ jednoæ. Bo czy ten
Chleb zosta³ sporz¹dzony z jednego ziarna? Czy nie z wielu ziaren pszenicy?
Zanim sta³y siê one Chlebem, by³y oddzielnie. Z³¹czy³a je woda, a przedtem zosta³y zmielone. Równie¿ wy zostalicie zmieleni upokorzeniem postu i obrzêdem
egzorcyzmu. Nast¹pi³ chrzest  i woda, któr¹ zostalicie pokropieni, nada³a wam
kszta³t chleba. Ale ¿eby by³ chleb, trzeba go upiec. Gdzie zatem jest ogieñ? To
jest bierzmowanie, czyli namaszczenie Ogniem, sakrament Ducha wiêtego. I stajecie siê Chlebem, który jest Cia³em Chrystusa21.
Przebóstwienie, do jakiego jest wezwana ka¿da wspólnota ma³¿eñsko-rodzinna, jest stanem ca³kowitej przemiany, której dokonuje w niej przez ³askê Duch
wiêty. Ma³¿onkowie, którzy rozpoczêli ten proces, s¹ w stanie lepiej, wierniej
zachowywaæ Bo¿e przykazania, doskonal¹ swoj¹ mi³oæ i jednoæ ma³¿eñsk¹.
Duch wiêty daje im boski rozum i wyzwolenie od zepsucia. Nie otrzymuj¹ oni
nowej duszy, lecz Duch wiêty jednoczy siê z nimi istotowo, z ich cia³em
i z dusz¹. Czyni z nich dzieci Bo¿e, bogów przez przybranie i choæ nie przestaj¹
byæ ludmi, stworzeniem, to jednak duchowo przenosz¹ siê na innym poziom,
ich relacja Bogiem staje siê g³êbsza, bardziej za¿y³a.
Podstaw¹ przebóstwienia jest Wcielenie. Przebóstwienie sta³o siê mo¿liwe od
czasu, gdy S³owo przyjê³o cia³o, przyjê³o nasze cz³owieczeñstwo i da³o nam
20

s. 27.
21

Por. J. Meyendorf, Ma³¿eñstwo w prawos³awiu  liturgia, teologia, ¿ycie, Lublin 1995,
w. Augustyn, Sermo. 227 (PL 38,1099n).
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swoj¹ boskoæ, i od momentu, gdy cz³owiek przyoblek³ Chrystusa we chrzcie.
Dokonuje siê ono przede wszystkim przez udzia³ w ¿yciu sakramentalnym Kocio³a. Bêd¹c stanem wiadomym duchowo i jasno odczuwanym przez tego, który go otrzymuje, przebóstwienie pozostaje zawsze misterium, przewy¿szaj¹cym
wszelkie ludzkie zrozumienie i niedostrzeganym przez wiêkszoæ ludzi. Rzeczywicie ci, którzy zostali nim obdarzeni, s¹ nieliczni, chocia¿ wszyscy ochrzczeni
s¹ do niego powo³ani22. Jeli go nie dost¹pili, to ich wina, ¿e sami pozbawiaj¹ siê
przebóstwienia, gdy¿ przebóstwienie jest czêci¹ zbawczego dzia³ania Boga.
W³aciwie jest samym jego celem.

ABSTRACT
Marriage as a Place of Divinization
Christian marriage is a mystery of love which makes marriage and family a community of
a very special kind. Marriage and family, as a basic unit of the universal Church, derives its worth
and power from the Holy Trinity. All the deeds of spouses must be directed at realization of true
love and unity between themselves, their children and God, all these deeds are participation in the
love that unites the Holy Trinity itself. Only the power of love allows human beings to practice
self-denial and totally give themselves to the other one, to unite with them. The look of love shows
the prospect of real spiritual transformation  divinization, as it is the look of God himself and
constitutes for the other one  husband or wife  a constant call for care of their spiritual
transformation as well as transformation of their spouses, which, in turn, is to bear fruit as
divinization of themselves and their family. Divinization is the task and duty of members of the
family community which, not without reason, is called «little Church« by St. John Chrysostom.
Divinization (Greek theosis, theopoiesis) is a theological term, which originated in the East
and was developed by Orthodox theologians. It is the state in which God allows a human being to
participate in His divine nature by way of certain participation through similarity. It is the
penetration and transformation of the whole human being by the supernatural power of Divine
grace. The sense of divinization lies in its being a calling and the ultimate goal, i.e. conscious and
voluntary submission to the grace of God which makes a human being and God alike.
Each marriage and family community is called to such divinization which is the state of a total
transformation accomplished by the Holy Spirit through the grace of sacrament. Spouses, who have
begun this process, are able to follow the commandments of God more faithfully and in a better
way, and subsequently they perfect their love and marital unity.
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