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ks. Marek Dziewiecki 

 

Miłość 
 

Kochać to tak odnosić się do drugiej osoby, 

że jej chce się przy nas żyć. 

 

1. Miłość i  szczęście 

 

 Każdy z nas chce być kimś szczęśliwym i radosnym. Do szczęścia potrzebujemy wielu 

rzeczy i umiejętności. Jednak tym, co decyduje o naszym losie, jest doświadczenie miłości. 

Nawiązując do myśli Kartezjusza można przyjąć zasadę: myślę, więc jestem; kocham, więc 

jestem szczęśliwy. Ludzie, którzy nie czują się przez nikogo kochani i którzy nie uczą się 

kochać, przeżywają rozczarowanie i cierpienie, stają się agresywni i okrutni nawet wobec 

samych siebie. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie szczęśliwego życia w samotności czy w 

nienawiści. Jeden z szesnastolatków zwierzył mi się z tego, że od roku regularnie pije piwo i 

że jest już chyba alkoholikiem. Na koniec rozmowy odsłonił swój największy dramat: „wiem, 

że wyrządzam sobie krzywdę, ale jest mi już zupełnie obojętne, co się ze mną stanie, gdyż 

moi rodzice mnie nie kochają i ja siebie też już nie kocham”. Gdy nie ma nikogo, kto troszczy 

się o nas, komu na nas zależy, kto cieszy się nami, wtedy nasze życie traci sens. Wtedy 

wpadamy w  rozpacz. Wtedy nie mamy siły, by normalnie uczyć się i pracować, by stawiać 

sobie mądre wymagania, by ocalić w nas wielkie marzenia i aspiracje, by przygotować sobie 

szczęśliwą przyszłość.  

 Miłość jest nam tak samo potrzebna do życia, jak pokarm i tlen. Jednak każdy z nas  

doświadcza, że nawet najbliższe nam osoby czasami nie potrafią nas zrozumieć i kochać. 

Innym znowu razem my sami zadajemy ból tym, których szczerze chcemy kochać. W takich 

chwilach pojawia się zwątpienie, czy miłość istnieje i czy na niej można zbudować ludzkie 

życie. Ze względu na te pytania i wątpliwości miłość kojarzy mi się nieraz z UFO. W obu 

bowiem wypadkach mamy do czynienia z tajemnicą, która nas fascynuje i niepokoi. Czujemy, 

że miłość – na podobieństwo nieznanych obiektów latających – krąży w nas i wokół nas. Z 

drugiej strony trudno jest ją nam zidentyfikować. Zdarza się, że – podobnie jak w przypadku 

UFO – bierzemy za miłość coś, co w rzeczywistości nie jest miłością, lecz jedynie nastrojem, 

popędem czy pożądaniem. Z drugiej strony – tak, jak w przypadku UFO – część ludzi uważa, 

że miłość w ogóle nie istnieje, że jest ona jedynie wyrazem naszych dziecięcych marzeń i 

naiwności. Takie przekonanie pojawia się zwykle w obliczu bolesnej krzywdy, w obliczu 

odrzucenia czy upokorzenia. Inni z kolei ludzie ręczą wręcz własnym życiem, że miłość 

istnieje, że oni ją spotkali i pokochali. Ci ludzie są szczęśliwi nawet wtedy, gdy brakuje im 

pieniędzy, gdy nie mają modnych ubrań czy gdy spotykają ich jakieś życiowe trudności.  

 

2. Podróż do krainy miłości 

 

Aby kogoś spotkać i pokochać,  

trzeba najpierw opuścić samego siebie. 

 

Patrząc na ludzi, którzy są krzywdzeni i którzy nie doświadczają miłości, widzimy jak bardzo 

oni cierpią, jak często są zalęknieni, zrozpaczeni, bezradni. Z drugiej strony jakże chętnie 

przebywamy w tych domach, grupach czy środowiskach, w których ludzie okazują sobie 

życzliwość, czują się bezpieczni, są ze sobą szczerzy i mogą liczyć na pomoc w każdej 

sytuacji. Takie doświadczenia sprawiają, że tęsknimy za prawdziwą i wierną miłością, a 
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jednocześnie małe i większe rozczarowania  uczą nas realizmu. Przekonujemy się, że miłość, 

za którą tęsknimy, to skarb, którego warto szukać, ale który nie łatwo jest znaleźć. 

„Mały Książę” – bohater znanej książki A. de Saint-Exupery’ego - to symbol każdego 

człowieka, który szuka miłości. Oto Mały Książę rodzi się zamknięty w granicach swej 

maleńkiej planety. Stopniowo odkrywa jednak, że niedobrze jest mu żyć w samotności. Na 

jego terytorium pojawia się wprawdzie róża, ale on nie potrafi jej jeszcze kochać. W tej 

sytuacji nie chce się jakoś „urządzić” i zadowolić swoim małym światem. Ryzykuje i 

opuszcza planetę własnego wnętrza w poszukiwaniu czegoś większego. Mały Książę poznaje 

najpierw tych, którzy żyją w samotności i którzy nie potrafią kochać. Bohater książki szybko 

przekonuje się, że tacy ludzie są godni współczucia, że skazują siebie na pozory szczęścia, że  

żyją w świecie złudzeń. Pyszny łudzi się, że do szczęścia wystarczy mu uznanie w oczach 

innych ludzi. Król ma nadzieję, że do szczęścia wystarczy mu posiadanie władzy. Pijak 

tworzy więzi z alkoholem, które okazują się  uwięzieniem. Geograf szuka sensu życia w 

odkrywaniu świata rzeczy, a Bankier w ich posiadaniu. Także planeta Latarnika jest zbyt 

mała, by ogarnąć przyjaźń. Mieści się w niej tylko troska o rozkazy, ale nie o ludzi.  

             Mały  Książę  pospiesznie opuszcza wszystkie planety, na których nie ma miłości. 

Jednak dzięki  takim  bolesnym spotkaniom upewnia się, że także on nie może być 

szczęśliwy, dopóki nie nauczy się kochać i dopóki nie doświadczy  przyjaźni. Odtąd nie 

cofnie się już przed żadną podróżą, póki nie spotka przyjaciela. I wtedy pojawia  się  lis.  W 

kontakcie z nim Mały Książę odkrywa trudne reguły tworzenia więzi. Najpierw trzeba być 

bardzo cierpliwym. Z początku nie  można  podchodzić zbyt blisko. I lepiej nic nie mówić. 

Mowa jest przecież źródłem nieporozumień. Ale każdego dnia można siadać  coraz bliżej, a 

radość spotkań będzie stawała się coraz większa. Aż któregoś dnia zniknie już strach i 

niepokój. Dokona się proces  oswojenia  i zaufania. Odtąd stanie się widzialne to, co 

niewidzialne  dla  oczu.  Odtąd zwykła róża stanie się jedyną na świecie. Odtąd wierność i 

odpowiedzialność stanie się ważniejsza niż własne bezpieczeństwo i życie. Odtąd nawet w 

obliczu śmierci najważniejsza jest świadomość, że ma się przyjaciela.  

             Teraz  Mały Książę może już wrócić na swoją planetę. Postronnemu obserwatorowi 

wydałaby się ona taka sama jak przed jego podróżą: ta  sama  róża, to samo krzesełko, te 

same wulkany. Ale przecież najważniejsze  jest  niewidoczne  dla  oczu. Oto sam Mały 

Książę jest  już zupełnie inny. On już wie, że jego szczęście  nie  jest zależne od czasu, miejsc 

czy planet. Zależy od  jakości spotkań z samym sobą i z drugim człowiekiem. Mały Książę 

umie już kochać i rozumieć  różę  swego  życia, umie być wiernym i pozostając na małej 

planecie, uczestniczy w miłości, która nie ma granic. On już wie, że nie ma drogi do miłości. 

To miłość jest drogą. Przyjrzyjmy się teraz tej  niezwykłej podróży,  która  nazywa się 

podróżowaniem drogą miłości.  

  

3. Rozwój prenatalny – początek historii miłości 

 

          Dzieci mogą przyjść  na świat wtedy, gdy ktoś je kocha, 

a nie wtedy, gdy ktoś jedynie współżyje. 

 

Życie człowieka zaczyna się w niezwykły sposób. Zanim dziecko spotka się  z samym 

sobą, zanim siebie zobaczy, to przez dziewięć miesięcy spotyka się ze swoją mamą  wewnątrz 

jej organizmu. Ciąża to początek  historii miłości. Gdyby rodzice nie pokochali swojego 

dziecka, to ono w ogóle nie pojawiłoby się w łonie matki, albo zostałoby stamtąd usunięte. 

Poczęcie i urodzenie dziecka jest wyrazem  niezwykłej miłości macierzyńskiej, dzięki której 

mama daje dziecku kawałek własnego ciała i część swojej krwi. Nie ma tu analogii do świata 

zwierząt, gdyż pojawienie się potomstwa u zwierząt nie jest konsekwencją świadomego 

wyboru i miłości, lecz jedynie efektem działania instynktów. Początek naszego życia to zatem 
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spotkanie z kochającą nas mamą. Dziecko karmi się tym samym pokarmem, co jego mama, 

oddycha tym samym powietrzem i przeżywa to samo, co ona.  Jeszcze nic nie wie o miłości, 

ale jest już włączone w historię miłości. Nie jest to miłość doskonała, ale przecież na tyle 

silna i prawdziwa, że skłania rodziców, by przekazać życie dziecku oraz by podjąć się trudu 

wychowania.  

Ciąża kończy się porodem, który dla przychodzącego na świat dziecka jest bolesnym 

doświadczeniem. Poród to jakby „wyrzucenie z domu” i „wrzucenie” w nowe środowisko, w 

którym dziecko czuje się całkowicie bezradne, i w którym nie może przetrwać o własnych 

siłach. Swoim płaczem i całym zachowaniem noworodek woła o kontakt z matką. Uspakaja 

się tylko wtedy, gdy jego wołanie zostanie wysłuchane. Dzieje się tak wtedy, gdy mama lub 

tata z miłością i czułością bierze swoje dziecko w ramiona, gdy je przytula, głaszcze, gdy 

czułym głosem wypowiada uspakajające słowa. Wszystko to zostaje zarejestrowane w 

organizmie dziecka, powodując uspokojenie, wyciszenie bólu i lęku oraz nadzieję na 

przetrwanie.  Jeśli więź dziecka z rodzicami jest prawidłowa, to po szoku związanym z 

urodzeniem i opuszczeniem organizmu matki, noworodek stopniowo coraz bardziej uspokaja 

się i upewnia, że ktoś się nim opiekuje. Dzięki temu odkryciu powoli zaczyna akceptować 

nowe środowisko życia i odzyskiwać poczucie bezpieczeństwa, jakie miał przed urodzeniem. 

Ponadto, w miarę upływu kolejnych miesięcy życia dziecko odkrywa i doświadcza, że staje 

się coraz bardziej niezależne od innych osób. Coraz łatwiej porusza się, sięga po pokarm, 

porozumiewa z otoczeniem. Jest jednak nadal ogromnie przywiązane emocjonalnie do swoich 

rodziców. 

W miarę upływu lat dziecko odkrywa w sposób coraz bardziej świadomy, że im 

bardziej cieszy się obecnością rodziców, tym intensywniej cierpi, gdy oni chociaż na chwilę 

je opuszczają. To właśnie cierpienie – związane z zazdrością o rodziców i z lękiem, że może 

ich kiedyś zabraknąć – sprawia, że dany chłopiec czy dziewczynka zaczyna się stopniowo 

uniezależniać emocjonalnie od swoich rodziców, rodzeństwa i innych krewnych. Pójście do 

przedszkola i szkoły powoduje konieczność przebywania bez mamy i taty przez wiele godzin 

dziennie. Początkowo wiąże się to z poczuciem zagrożenia i z silną tęsknotą za rodzicami. 

Jednak w miarę upływu czasu niepokój i tęsknota maleją.  Kilkunastoletni chłopcy i 

dziewczęta potrafią być wiele godzin dziennie poza domem rodzinnym. Potrafią wyjechać 

nawet na kilka tygodni (np. w czasie wakacji), bez popadania  w lęk czy wielką tęsknotę za 

najbliższymi. Zaczynają wtedy wierzyć, że są już ludźmi dorosłymi i niezależnymi. Wtedy 

pojawia się kolejne doświadczenie, które pomaga im odkryć, że się pomylili, że przecenili 

własną autonomię. Doświadczenie to określamy mianem zakochania. Przyjrzyjmy się bliżej 

tej ważnej fazie uczenia się miłości. 

 

4. Zakochanie: lekcja miłości 
 

Zauroczenie emocjonalne 

 nie jest dobrym sposobem na całe życie. 

 

Zakochanie polega na związaniu się silnym uczuciem z kimś spoza grona rodzinnego. 

Wynika ono nie tylko z potrzeb emocjonalnych, ale także z fascynacji osobą drugiej płci, z 

pragnienia, by ją poznać i zrozumieć, z budzących się potrzeb seksualnych, a także z marzeń 

o założeniu własnej rodziny. Zakochanie – podobnie jak  więź dziecka z rodzicami - to 

potrzebna i ważna faza dorastania do miłości.  Trzeba jednak czuwać, by przeżyć zakochanie 

w sposób mądry, by nie wyrządzić wtedy krzywdy ani samemu sobie, ani osobie, w której się 

zakochamy.  W książce „Ziemia, planeta ludzi” A. de Saint-Exupery wspomina wieczór 

spędzony u znajomych, którzy mieszkali „gdzieś na odludziu” w Argentynie, w starym, 

pełnym uroku i tajemnic domu. Dwie nastoletnie córki gospodarzy uważnie przyglądały się 
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pisarzowi i we wnętrzu dziewczęcego serca stawiały mu raczej negatywne oceny. Saint-

Exupéry domyślał się tego, gdyż w dzieciństwie jego siostry wtajemniczyły go w podobne 

zwyczaje. Wspominając spotkanie z tamtymi dziewczętami, pisarz snuje następującą 

refleksję: Nadchodzi dzień, kiedy w dziewczynie budzi się kobieta. Marzy, by wreszcie 

postawić komuś piątkę. Ta piątka leży na sercu. Wtedy właśnie zjawia się jakiś głupiec. Po 

raz pierwszy przenikliwe oczy mylą się i stroją przybysza w piękne piórka. Jeśli głupiec mówi 

wiersze, dziewczyna ma go za poetę. I oddaje serce, które jest zdziczałym sadem temu, kto lubi 

tylko strzyżone parki. I głupiec bierze księżniczkę w niewolę. Na szczęście nie zawsze 

zakochani mają takiego pecha, a ponadto, nawet jeśli zakochanie jest pewnego rodzaju 

niewolą, to przecież tego typu niewola emocjonalna nie trwa wiecznie.  

Początkom zakochania towarzyszą niezwykle radosne przeżycia i wzruszenia. Oto on i 

ona czują się coraz lepiej w obecności tej drugiej osoby. Chcą o niej coraz więcej wiedzieć, a 

jeszcze bardziej pragną z nią coraz dłużej przebywać. Gdy zakochanie osiąga szczyt 

zauroczenia emocjonalnego, wtedy osoba zakochana czuje się szczęśliwa i wręcz „porażona” 

zależnością emocjonalną od drugiej osoby. Potrafi już tylko o niej myśleć, tylko za nią 

tęsknić, a największym marzeniem jest pozostać z tą osobą na zawsze. Ta intensywna więź 

emocjonalna owocuje wielkim entuzjazmem, wielką energią psychiczną. Zakochany chłopak 

może nagle zacząć solidnie się uczyć, słuchać poważnej muzyki albo pisać wiersze – w 

zależności od tego, czego oczekuje jego wybranka lub czym może jej zaimponować. Z kolei 

zakochana dziewczyna może nagle porzucić swe serdeczne przyjaciółki czy wejść w bolesny 

konflikt z rodzicami, byle tylko być blisko swego chłopaka.  

Z czasem jednak zakochanie odsłania inne, bolesne oblicze, które rzadziej ukazywane 

jest na ekranach kin czy w czasopismach dla młodzieży. Stopniowo zakochany odkrywa ze 

zdumieniem, że zakochanie nie oznacza jedynie wzruszeń i godzin szczęścia. Zakochani 

przeżywają pierwsze nieporozumienia i rozczarowania. Pojawiają się wzajemne pretensje i 

emocjonalne zranienia. Zakochany ma coraz większą świadomość, że ta druga osoba wcale 

nie jest ideałem i samą doskonałością. Następują pierwsze sprzeczki, łzy i groźba rozstania. 

Pojawia się bolesna huśtawka nastrojów. Największym źródłem cierpienia jest zazdrość o 

osobę, w której ktoś się zakochał oraz lęk, że ta osoba może nie odwzajemnić miłości i 

odejść. Czasem cierpienie to jest aż tak bolesne, że prowadzi zakochanego do załamania 

psychicznego i do stanów samobójczych. W ten sposób odsłania się analogia między 

zakochaniem a zależnością emocjonalną dziecka od rodziców. Ono także chce mieć rodziców 

tylko dla siebie i staje się zazdrosne o każde ich słowo czy gest skierowany do kogoś innego. 

Ponadto zakochany bardzo się boi, że osoba, w której się zakochał, odpowie obojętnością, że 

przestanie kochać, że odejdzie czy porzuci. Tego typu lęki są podobnie silne, jak lęk dziecka, 

które spodziewa się, że zostanie porzucone przez własnych rodziców. 

Pod wpływem bolesnego cierpienia zakochany uświadamia sobie stopniowo, że nie 

może w tym stanie pozostać do końca życia. Nie może przecież pogodzić się z tym, że do 

końca życia będzie normalnie funkcjonować jedynie w obecności osoby, w której się 

zakochał. Nie może być tak, że już do śmierci nie będzie umiał bez tej osoby uczyć się, 

pracować, a nawet spożyć posiłku. W obliczu rosnącego cierpienia, zakochany próbuje 

zwykle uniknąć prawdy o swym emocjonalnym uzależnieniu od drugiej osoby. Swoje 

cierpienie tłumaczy tym, że ta druga osoba nie kocha go w wystarczający sposób, że go nie 

rozumie, że nie odpowiada miłością na miłość. Z czasem jednak cierpienie staje się na tyle 

mocne i bolesne, że zakochany nie ma innej możliwości, jak tylko uświadomić sobie któregoś 

dnia całą prawdę: „Cierpię głównie dlatego, że uzależniłem się emocjonalnie od drugiej osoby 

tak intensywnie, jak w dzieciństwie byłem przywiązany do mojej mamy czy taty. Teraz – 

podobnie jak wtedy – mam do wyboru: albo nadal cierpieć, albo stopniowo się uniezależniać 

emocjonalnie.” 
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W ten sposób zakochanie staje się drugą, obok więzi dziecka z rodzicami, ważną lekcją 

uczenia się miłości. Zakochany wcześniej czy później odkrywa, że pomylił się sądząc, iż jest 

już całkiem dorosły i niezależny. Jego rosnąca niezależność emocjonalna od rodziców 

okazała się raczej pokonaniem pewnego etapu zależności niż osiągnięciem niezależności. 

Cierpienie, którego doznał w drugiej fazie zakochania, pozwala mu odkryć tę prawdę, która 

znajdowała się poza jego zasięgiem, gdy był jeszcze dzieckiem. Prawdę, że więzi oparte na  

zauroczeniu emocjonalnym nie przyniosą mu nigdy pełnego szczęścia. Fascynacja 

emocjonalna. drugą osobą jest świetnym sposobem na przeżycie dzieciństwa i okresu 

zakochania. Byłaby natomiast fatalnym sposobem na resztę życia.  

Pozostawanie na etapie zakochania nie jest więc sposobem na osiągnięcie trwałego 

szczęścia. Jednak nie wszyscy dokonują tego odkrycia. Niektórzy ludzie – po rozczarowaniu 

zakochaniem - szukają kolejnych więzi, które nadal oparte są głównie na zauroczeniu  

emocjonalnym. Początkowo znów przeżywają fascynację, a następnie jeszcze większe 

rozczarowanie niż w poprzednim zakochaniu. Jeszcze bardziej niebezpieczna jest sytuacja 

wtedy, gdy ktoś zakochuje się nie w jakiejś osobie, lecz w jakiejś rzeczy, np. w pieniądzach 

czy w substancjach chemicznych. W tym ostatnim przypadku chodzi o substancje 

psychotropowe, które – podobnie jak osoby – mają silny wpływ na nasze emocje. W Polsce 

najczęściej jest to uzależnienie się od alkoholu. Alkoholizm można określić jako „zakochanie 

się” w tej substancji.. O ile jednak zakochanie się w jakiejś osobie jest potrzebnym etapem 

rozwoju, o tyle „zakochanie się” w alkoholu czy narkotyku nie jest już fazą rozwoju, lecz 

przejawem śmiertelnej choroby. Alkohol czy narkotyk to substancja, która oszukuje, 

uzależnia i zabija większość swoich ofiar. 

 

5. Miłość a uczucia 

 

Gdyby miłość była jedynie uczuciem,  

to by nie wolno było jej ślubować. 

 

 Miłość to postawa. To sposób odnoszenia się człowieka do Boga, do bliźnich i do 

samego siebie. Miłość to postawa całego człowieka. To postawa, która integruje wszystko, co 

składa się na rzeczywistość człowieka, czyli jego ciało, myślenie, emocje, uczucia, sferę 

moralną, duchową, religijną i społeczną, wolność, sumienie, ideały, aspiracje. Miłość to 

postawa, która wymaga mądrego myślenia, podejmowania roztropnych decyzji, kierowania 

się wiernością i odpowiedzialnością, pracowitością, wytrwałością, stanowczością w dobru. 

Mimo to w codziennych rozmowach wiele osób kojarzy miłość przede wszystkim z 

uczuciami, które jej towarzyszą. Niektórzy wręcz twierdzą, że miłość jest uczuciem. Czynią 

tak mimo tego, że znają osobiście osoby, które zraniły innych ludzi lub pozwoliły sobie zadać 

bolesne cierpienia właśnie dlatego, że kierowały się uczuciami zamiast prawdą, mądrością, 

sumieniem, Dekalogiem, zdrowym rozsądkiem. Gdyby miłość była uczuciem, to 

musielibyśmy uznać, że kocha każdy człowiek, który kieruje się uczuciami. Doświadczenie 

mówi, że tak nie jest.  

 Uczucia skupiają nas na sobie 

 To nie przypadek, że wielu ludziom miłość kojarzy w pierwszym rzędzie z uczuciem, 

a nie z myśleniem, decydowaniem, odpowiedzialnością czy wiernością. Nazywanie miłości 

uczuciem wynika po pierwsze z tego, że w dorastaniu do miłości ważna rolę odgrywa 

zakochanie, a zakochanie to głównie kwestia uczuć i emocjonalnego zauroczenia. To stan, 

który przeżywamy wyjątkowo intensywnie i o którym zwykle pamiętamy do śmierci. Po 

drugie, przekonanie, że miłość to uczucie wynika z tego, że kto kocha, ten traktuje kochaną 

osobę jak bezcenny skarb i w konsekwencji przeżywa wobec niej wyjątkowo silne uczucia. A 

takie uczucia skupiają na sobie niemal całą naszą uwagę. Łatwo wtedy zapomnieć o tym, że 
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miłość to świadoma i dobrowolna troska o dobro i rozwój kochanej osoby. To troska 

niezależna od tego, jakie uczucia towarzyszą w danym momencie temu, kto kocha. Gdy - 

wbrew poruszeniom serca i wszystkim przeżywanym uczuciom – ktoś przebacza 

krzywdzicielowi, czy gdy kochający rodzice bronią się przed agresywnym synem-

narkomanem do wezwania policji włącznie, albo gdy kochająca żona broni się przed mężem-

alkoholikiem do separacji małżeńskiej włącznie, to wtedy już nie mamy wątpliwości, że to nie 

uczucia stoją w centrum miłości i że to nie one są kryterium postępowania dla tych, którzy 

kochają na wzór Jezusa. 

Nie jesteśmy powołani do jakiegoś stanu uczuciowego, lecz do naśladowania słów i 

czynów Jezusa. „W uczuciach jako poruszeniach wrażliwości nie ma ani dobra, ani zła 

moralnego” (KKK 1773.), tymczasem miłość to największe dobro moralne. W odróżnieniu 

od radości, gniewu czy lęku, miłość nie wiąże się z jakimś jednym tylko uczuciem, 

specyficznym dla miłości, który z tego powodu moglibyśmy nazwać uczuciem miłości. 

Przeciwnie, gdy kochamy, wtedy doświadczamy różnych uczuć – nierzadko sprzecznych ze 

sobą - w zależności od tego, co dzieje się z nami oraz z tymi, których kochamy. Miłości 

towarzyszą niemal wszystkie uczucia, jakie są udziałem człowieka: od wielkiej radości, 

wzruszenia, zachwytu, wdzięczności i poczucia bezpieczeństwa do ogromnego cierpienia, 

niepokoju, obaw i smutku. Bolesnych uczuć doświadczamy w miłości na przykład wtedy, gdy 

kochana przez nas osoba odchodzi od Boga, lub gdy jest krzywdzona przez tych, którzy nie 

kochają. Miłość wiąże się z całym bogactwem uczuć, ale żadnym z nich się nie utożsamia. 

 Człowiek, który kocha na wzór Jezusa – w przeciwieństwie do osób zakochanych czy 

zrozpaczonych – nie kieruje się uczuciami, lecz mądrością, odpowiedzialnością, wiernością, 

ofiarnością, wytrwałością. Gdyby miłość była uczuciem, to by jej nie wolno było ślubować. 

Nie możemy bowiem ślubować czegoś, co nie zależy od naszej świadomości i wolności. Nad 

uczuciami możemy panować, ale mocą świadomości czy wolności nie możemy ich sobie 

nakazać czy zakazać. Tę prawdę potwierdza przysięga małżeńska. Gdyby miłość była 

uczuciem, to tak ważny fakt musiałby znaleźć wyraz w tejże przysiędze. Tymczasem 

narzeczeni ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość oraz wzajemne wspieranie siebie w 

dobrej i złej doli. Nie ślubują sobie natomiast uczuć. Nie ślubują na przykład tego, że będą się 

zawsze lubić, że będą sobą zawsze emocjonalnie zauroczeni czy że nigdy nie poczują żalu 

albo rozgoryczenia w kontakcie ze sobą.    

 Człowiek jest w stanie kochać nawet wbrew przeżywanym przez siebie uczuciom. 

Dzięki temu możemy kochać wszystkich ludzi, a zatem także tych, którzy wzbudzają w nas 

emocjonalną niechęć, smutek, niepokój czy gniew. Potrafimy kochać nawet nieprzyjaciół, 

którzy prowokują w nas poczucie krzywdy, strach czy przerażenie. Miłość panuje nad 

uczuciami, gdyż jest główną cnotą, a cnoty „są trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, 

przymiotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują 

naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą” (KKK 1804). Czasami słyszymy 

twierdzenie, że jacyś małżonkowie zerwali ze sobą, bo wygasło uczucie miłości, które ich 

wiązało. To prawda, że uczucia mogą słabnąć. W niektórych sytuacjach mogą się zupełnie 

wypalić i wygasnąć. Na szczęście miłość nie wygaśnie nigdy, gdyż to nie uczucia 

podtrzymują miłość, lecz to miłość podtrzymuje uczucia. To właśnie dlatego ten, kto kocha, 

w najtrudniejszej nawet sytuacji kochać nie przestaje, ani nie traci radości istnienia. 

 

 

6. Kolejność więzi 

Każdy potrafi całować,  

ale nie każdy umie kochać.  
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            Jest rzeczą pozytywną, że obecnie  chłopcy  i  dziewczęta  już od dzieciństwa mogą ze 

sobą przebywać, razem się bawić, uczyć się i współpracować. Współcześni  rodzice 

zostawiają młodym znacznie większą niż dawniej swobodę  w  dobieraniu  sobie  kolegów i 

koleżanek oraz w kontaktowaniu się  z  osobami  płci odmiennej. Z reguły młodzi sami 

wybierają sobie tych, z którymi wiążą się uczuciowo. Jednocześnie  obserwujemy  negatywne 

aspekty tej sytuacji. Część chłopców  i  dziewcząt  spotyka  się w sposób zły, np. oparty na 

poszukiwaniu  jedynie  cielesnej  przyjemności  czy  na sięganiu  po  substancje  

uzależniające. Ponadto pomimo tego, że chłopcy  i  dziewczęta  sami  wybierają sobie 

partnerów, że mają wiele okazji i czasu na wzajemne poznawanie się i pokochanie, to jednak 

często boją się głębszych więzi, a tym bardziej decyzji  o  nierozerwalnym  małżeństwie.  

Nieraz w ogóle  taką  ewentualność wykluczają! Tłumaczą to zwykle „ochroną” własnej  

wolności.  W  rzeczywistości chodzi raczej o to, że nie umieją  pokochać  drugiej osoby na 

tyle, by połączyć na stałe swoje losy. W konsekwencji nie wierzą też, że ta druga osoba może 

ich pokochać miłością wierną i nieodwołalną.  

W wieku rozwojowym istotną rolę w uczeniu się miłości pełnią zatem kontakty między 

chłopcami a dziewczętami. Kontakty te mogą być źródłem wielkiej radości i stać się lekcją 

dojrzałej miłości. Zdarza się jednak niestety i tak, że więź chłopaka z dziewczyną staje się 

miejscem rozczarowań a nawet krzywd i dramatycznych cierpień. Wiele w tym względzie 

zależy od kolejności więzi, które pojawiają się w relacji chłopak - dziewczyna. Największym 

zagrożeniem jest zaczynanie od więzi, która koncentruje się na cielesności i na popędzie 

seksualnym. Trudno wtedy – zwłaszcza chłopcom – o rozwijanie więzi w pozostałych 

wymiarach. W przeciwieństwie do dziewcząt chłopcy żyją bowiem bardziej w świecie rzeczy 

niż osób, a przez to grozi im, że będą traktować dziewczęta i ich ciało jak jeszcze jedną rzecz, 

która do nich należy.  

Dojrzałość oznacza, że młodzi zaczynają kontakt ze sobą od więzi poznawczej; od 

rozmowy, opowiadania o sobie, o własnych przekonaniach i poglądach, o zainteresowaniach, 

o radościach i troskach, o rodzinie i środowisku, w którym żyją. Wzajemne poznawanie 

powinno dokonywać się w sposób stopniowy i zrównoważony. Niepokojąca jest sytuacja, w 

której jedna ze stron, lub obie strony, niemal nic o sobie nie mówią. Jednak równie 

niepokojąca jest sytuacja, w której jedna ze stron, lub obie strony, mówią o sobie od razu zbyt 

wiele. W pierwszym przypadku dużo jest niedomówień, błędnych domysłów i oczekiwań. 

Natomiast w drugim przypadku łatwo o rozczarowania i zranienia, gdy ktoś odsłonił siebie 

wobec drugiej osoby, zanim wystarczająco upewnił się, na ile ta osoba jest taktowna i 

dyskretna.  

Więź poznawcza umożliwia budowanie więzi emocjonalnej. Młodzi zaczynają się coraz 

bardziej sobą cieszyć, czują się ze sobą bezpieczni i szczęśliwi, ufają sobie i tęsknią za sobą 

wtedy, gdy chociaż na krótki czas muszą się rozstać. Zaczynają się coraz bardziej zwierzać ze 

swoich nastrojów oraz z przeżyć, o których dotąd nikomu nie mówili. W ten sposób rodzi się 

opisana wcześniej intensywna więź emocjonalna, zwana zakochaniem.  

W miarę rozwoju więzi poznawczej i emocjonalnej, gdy chłopiec i dziewczyna coraz 

lepiej siebie rozumieją i coraz bardziej się sobą cieszą, pojawia się szansa zbudowania więzi 

duchowej. Duchowość to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie, do poznania 

własnej tajemnicy. Innymi słowy duchowość to ta sfera, w której człowiek poszukuje 

odpowiedzi na najważniejsze pytania: kim jestem i po co żyję? Tworzenie więzi duchowej 

oznacza sytuację, w której chłopiec i dziewczyna zaczynają rozmawiać o własnym spojrzeniu 

na siebie i świat, o podstawowych wartościach i zasadach moralnych, którymi się kierują, o 

najgłębszych pragnieniach i aspiracjach życiowych, o wizji szczęścia, miłości, małżeństwa i 

rodziny. Bez zbudowania więzi duchowej, kontakt między dwojgiem młodych ludzi pozostaje 

kruchy i powierzchowny. Nie sięga głębi tajemnicy człowieka. Jest kontaktem koleżeńskim i 

niczym więcej.  
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 Poważne różnice w spojrzeniu na człowieka i na sens jego życia, a także w spojrzeniu 

na podstawowe wartości i zasady moralne uniemożliwiają zbudowanie więzi typu przyjaźni 

czy małżeństwa. Można i należy respektować w człowieku, odmienne spojrzenie na sens 

życia czy na podstawowe normy moralne, można z nim życzliwie i owocnie współpracować 

w ramach grupy rówieśniczej czy jakiejś organizacji społecznej, ale nie można z taką osobą 

budować więzi, które wymagają wzajemnego zawierzenia się sobie, intymności i budowania 

wspólnej przyszłości. Jest to niemożliwe właśnie dlatego, że obie strony mają odmienne 

przekonania na temat tego, na czym polega bycie razem i budowanie wspólnej przyszłości. 

Nie można założyć szczęśliwej i trwałej rodziny, gdy jedna ze stron chce budować 

małżeństwo w oparciu o miłość, wierność i uczciwość, a druga strona kieruje się egoizmem, 

akceptuje zdradę małżeńską i nieuczciwość.  

 Z wymienionych wyżej względów budowanie więzi duchowej w oparciu o podobną 

wizję życia oraz o podobną hierarchię wartości staje się zwykle momentem przełomowym i  

decydującym o tym, czy rozwijająca się znajomość między chłopcem a dziewczyną okaże się 

jeszcze jedną z powierzchownych znajomości i zwykłych więzi koleżeńskich, czy też 

przekształci się w więź wyjątkową i bardzo osobistą. W tym drugim wypadku kolejną fazą 

rozwoju wzajemnych więzi powinno być weryfikowanie zbudowanej dotąd więzi przez 

kontakt z innymi osobami. Budowanie więzi poznawczej, emocjonalnej i duchowej z natury 

rzeczy koncentrowało dwoje młodych ludzi na świecie ich prywatności i na kontakcie we 

dwoje. Była to faza izolacji, a nawet ucieczki – czasem w sensie zupełnie dosłownym – od 

najbliższego środowiska i od kontaktów społecznych. Dojrzały rozwój więzi między 

chłopcem a dziewczyną prowadzi od wyłącznego zapatrzenia się w siebie do fazy, w której 

możliwy i staje się powrót do społeczności oraz kontakt z innymi ludźmi. Oczywiście, nie jest 

to powrót do poprzedniego stanu, gdyż teraz jest to już powrót we dwoje.  

 Nie przestając się dalej poznawać, cieszyć sobą i dzielić własnym światem duchowym, 

dwoje młodych powraca do życia społecznego i odzyskuje nadwątlone w okresie zakochania 

więzi z innymi ludźmi. Młodzi mają wtedy szansę, by sprawdzić we wspólnym działaniu, czy 

to wszystko, co sobie wzajemnie o sobie mówili i co sobie obiecywali, jest prawdą czy też 

jedynie iluzją albo obietnicą bez pokrycia. Odwiedzając się wzajemnie, rozmawiając z 

rodzicami i rodzeństwem drugiej strony, działając razem w klasie czy grupie rówieśniczej, 

wspólnie z innymi bawiąc się i rozwiązując problemy, obserwując się wzajemnie na tle 

kontaktów z innymi ludźmi, młodzi mogą przekonać się, czy rzeczywiście znają się i 

rozumieją, czy wzajemnie szanują się i respektują, na ile podobne są ich hierarchie wartości i 

normy moralne, co naprawdę znaczą dla nich takie słowa, jak: miłość, wierność, uczciwość, 

odpowiedzialność. W czasie spotkań we dwoje młodzi wydają się sobie najdoskonalszymi 

przyjaciółmi. Jednak czy to jest prawda, czy też jedynie iluzja, albo świadome oszustwo  

jednej ze stron, można odkryć jedynie wtedy, gdy dwoje młodych obserwuje swoją więź na 

tle kontaktu z innymi ludźmi.  

 

 

7. Miłość a małżeństwo 

 

Małżeństwo sakramentalne to najbardziej niezwykła miłość  

między kobietą a mężczyzną. 

 

           Po zweryfikowaniu wzajemnej więzi w kontakcie z innymi ludźmi oraz w realiach 

codziennego życia, chłopak i dziewczyna mogą się upewnić, że to, co ich łączy, jest już 

czymś więcej, niż jedynie emocjonalnym zauroczeniem. Można wtedy mówić o więzi na tyle 

sprawdzonej, że zasługuje ona na miano przyjaźni. Przyjaciel to ktoś, kto potrafi nas kochać 

niezależnie od tego, czego się o nas dowie. Więź między chłopakiem a dziewczyną może 
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pozostać na etapie przyjaźni aż do końca życia, przynosząc obu stronom wiele radości i 

wzajemne wsparcie. Może też przerodzić się w więź jeszcze bardziej wyjątkową i niezwykłą, 

w więź jedyną i niepowtarzalną – w więź małżeńską. Dzieje się tak wtedy, gdy dwoje 

zaprzyjaźnionych już ludzi, którzy się wzajemnie poznali i polubili, którzy mają podobną 

wizję życia i szczęścia, potwierdzoną we wspólnym działaniu i zweryfikowaną w kontakcie z 

innymi osobami, decyduje się na coś jeszcze większego – na całkowite zawierzenie się 

drugiej osobie i na wspólne budowanie życia aż do śmierci, w ramach małżeństwa i rodziny. 

Po podjęciu tego typu decyzji potrzebny jest jeszcze pewien czas, by wzajemnie ze sobą 

rozmawiać i współdziałać z nieznanej dotąd perspektywy: z perspektywy myśli o małżeństwie 

i o założeniu rodziny. Chłopiec patrzy wtedy na dziewczynę jako na przyszłą żonę i matkę 

swoich dzieci, a ona obserwuje go jako kandydata na przyszłego męża i na ojca ich 

potomstwa. Jeśli obydwie strony ocenią zgodnie, że ten okres, zwany tradycyjnie 

narzeczeństwem, potwierdził ich wzajemną miłość i zaufanie, to nadchodzi czas ostatecznej 

decyzji o zawarciu małżeństwa i o założeniu rodziny. Podjęcie takiej decyzji jest jednak 

odpowiedzialne wyłącznie wtedy, gdy kandydaci na małżonków i rodziców nie tylko 

obdarzają się wzajemną miłością, ale wykazują jednocześnie duży stopień osobistej 

dojrzałości. 

Pamiętajmy, że sama miłość nie wystarczy, aby założyć szczęśliwą rodzinę. Sama 

miłość może wystarczyć do nawiązania przyjaźni, lecz udane życie małżeńskie i rodzinne 

wymaga dojrzałej osobowości. Można być przyjacielem np. alkoholika czy narkomana, który 

nadal sięga po substancje uzależniające, ale nie można go wybrać na współmałżonka i 

rodzica, bo dopóki trwa w nałogu, dopóty nie może dojrzale wypełnić obowiązków 

małżeńskich i rodzicielskich. Nawet wtedy, gdy bardzo szczerze deklaruje swoją miłość. 

Egoizm, uzależnienia, niezdolność do panowania nad sobą i do zachowania wierności, 

nieuczciwość czy lenistwo to cechy, które wykluczają daną osobę z kręgu kandydatów na 

współmałżonka. Zawierane małżeństwa byłoby w takiej sytuacji przejawem dużej naiwności i 

nieodpowiedzialności 

Większość ludzi zgadza się, że do szczęśliwego życia we dwoje potrzebna jest nie tylko 

miłość, lecz także dojrzałość. Niektórzy jednak sądzą, że jeśli się kochają, to nie potrzebują 

zawierać małżeństwa. Mogą żyć w tak zwanym „wolnym związku”. Jest to niebezpieczna 

iluzja. Po pierwsze, „wolny związek” to zupełnie nielogiczna i myląca nazwa. Nie można 

przecież być związanym z jakąś osobą, a jednocześnie pozostawać kimś zupełnie 

niezależnym od tej osoby. Wyrażenie „wolny związek” jest tak samo absurdalne jak 

wyrażenie „Sucha woda”. Używanie wyrażenia „wolne związki” mimo jego wewnętrznej 

sprzeczności  ma na celu ukrycie faktu, że chodzi tu o związki powierzchowne i nietrwałe. Po 

drugie, wspólne życie dwojga ludzi jest sprawą zbyt ważną, by pozostawiać ją jedynie 

spontaniczności i  dobrej woli obu stron. Gdy kupujemy kawałek gruntu, to żądamy podpisów 

i sporządzamy odpowiednie dokumenty. Małżeństwo i rodzina to coś znacznie ważniejszego 

od kupna kawałka ziemi i dlatego odpowiedzialny człowiek rozumie, że potrzebna jest tutaj 

oficjalna decyzja, wyrażona publicznie i zapisana w odpowiednich dokumentach.  

Małżeństwo to niezwykła miłość między kobietą a mężczyzną. To miłość, która nas 

zdumiewa i fascynuje swoim pięknem. To właśnie w małżeństwie i rodzinie człowiek uczy 

się tej miłości, która jest cierpliwa, łaskawa, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi 

się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu. W małżeństwie i rodzinie człowiek dorasta do 

miłości, która nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, która wszystko znosi, wszystkiemu 

wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, która wszystko przetrzyma i nigdy się nie skończy 

(por. 1 Kor 13, 4-8). To właśnie dzięki wiernej i nierozerwalnej miłości małżonkowie mają 

odwagę przekazywać nowe życie oraz znajdują siłę i wytrwałość potrzebną, by chronić i 

wychowywać swoje dzieci.  
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Niezwykła i fascynująca miłość małżeńska niepokoi wielu młodych ludzi, gdyż stawia 

wielkie wymagania. Wymaga od niedoskonałych przecież mężczyzn i kobiet złożenia 

najbardziej zdumiewającej przysięgi, jaką można sobie wyobrazić: „biorę Cię za męża / za 

żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do 

śmierci”. To są najwspanialsze słowa, jakimi mężczyzna i kobieta mogą siebie nawzajem 

obdarować. Współczesny człowiek nadal zafascynowany jest taką miłością. Ale coraz więcej 

ludzi lęka się zobowiązań, które płyną z takiej miłości. Obserwujemy tendencję, by podważać 

potrzebę życia małżeńskiego i rodzinnego. W filmach, radiu i telewizji, w gazetach i 

książkach spotykamy się z propozycjami więzi między kobietą a mężczyzną opartej na 

znacznie mniejszej „miłości”, która okazuje się „miłością” niewierną, odwołalną i niepłodną.  

Tego typu więzi nie zaspokajają największych marzeń i pragnień ludzkiego serca, ale 

pociągają tym, że nie stawiają żadnych wymagań. Ukazują bowiem rozrywkową wizję 

kontaktu między kobietą a mężczyzną według zasady: „bawimy się sobą, żyjemy na luzie, do 

niczego się nie zobowiązujemy, nie dzielimy się naszą miłością z dziećmi. A jeśli pojawią się 

jakieś trudności, to się rozstaniemy i spróbujemy zbudować równie wygodne więzi z inną 

osobą”. „Rozrywkowa” wizja życia, pozbawiona miłości wiernej i odpowiedzialnej, może być 

kusząca, ale jest jedynie utopią. I to bardzo groźną, toksyczną utopią. Życia na tej ziemi nie 

da się przeżyć w rozrywkowy sposób, unikając poważnych więzi i zobowiązań. Nie można 

bawić się samym sobą i innymi ludźmi, jeśli chcemy być szczęśliwi. Nikt z nastolatków nie 

chciałby, aby jego rodzice żyli według „rozrywkowej” wizji małżeństwa i rodziny. Łatwo 

sobie wyobrazić, jaki byłby los ludzkości, gdyby większość ludzi uległa pokusie takiego 

bawienia się sobą i drugim człowiekiem. Na świecie byłoby jeszcze więcej ludzi samotnych, 

rozgoryczonych, uzależnionych od alkoholu i  narkotyków, od instynktów i popędów, ludzi 

agresywnych, zalęknionych, ludzi z zaburzeniami psychicznymi. Świat dotknęłoby 

największe kalectwo, jakie może spotkać człowieka: niezdolność, by kochać. Tylko w 

trwałych małżeństwach i w szczęśliwych rodzinach można uczyć się tej miłości, którą jako 

pierwszy pokochał nas Chrystus.  


