
    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

Część Szósta

„WZAJEMNIE SOBIE PODDANI

W BOJAŹNI CHRYSTUSOWEJ ... ”
(Ef 5,21)

*       *       *

W łasce sakramentu
na co dzień

Wprowadzenia do części szóstej
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Po dwóch poprzednich częściach, w których mogliśmy zakosztować m.in. trudnej do pojęcia, a na
 wskroś rzeczywistej Bożej oblubieńczej propozycji, z jaką Trójjedyny wychodzi naprzeciw bez wyjątku
 każdego człowieka, nie wyłączając tego w upadku, wypada wrócić w obecnej części szczegółowiej do
 przedziwnego Bożego daru: samego już życia w małżeństwie. Wiemy i wierzymy, że Chrystus podniósł
 małżeństwo do rangi jednego z sakramentów założonego przez siebie Kościoła.
 – Wstępnie chcielibyśmy jeszcze raz podjąć zagadnienie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa,
 mianowicie czas narzeczeństwa. Temu okresowi poświęconych było już niemało rozważań w częściach
 poprzedzających. Tym razem chcielibyśmy przyjrzeć się okresowi narzeczeństwa od strony głównie
 pozytywnej.

Zasadnicza uwaga tej części będzie się zatem skupiała wokół zagadnienia małżeństwa jako
 sakramentu. Okazuje się, że jest ono wielorako złożone. Kierujemy się oczywiście pewnością Prawdy
 objawienia przyjmując bez wahania sakramentalność małżeństwa. Zdajemy sobie jednak sprawę, że
 teologia małżeństwa jako sakramentu wciąż jest otwarta na dalsze pogłębienia. Sądzimy, że będzie
 rzeczą pożyteczną przyjrzeć się historycznie coraz jaśniej kształtującej się świadomości Kościoła, że
 małżeństwo prawdziwie jest sakramentem, oraz co to znaczy, że jest ono  sakramentem.
 – Trudno też nie dotknąć w tej sytuacji chociażby pobieżnie form życia wypaczających rzeczywistość
 małżeństwa i rodziny. Dzięki uzyskanemu kontrastowi łatwiej będzie pojąć wzniosłość misji właściwej
 małżeństwu i rodzinie według Bożego zamysłu.

UWAGA 1. Problematyce etycznej związanej z okresem narzeczeństwa będzie jeszcze poświęcony długi rozdział (niemal
 odrębna książka): cz.VII, rozdz. 3. Zob.: Młodzi w drodze do małżeństwa: Sakramentu małżeństwa. Sygnalizujemy to już obecnie.
 – Wiele innych zagadnień etycznych związanych z małżeństwem i okresem ‘chodzenia-ze-sobą’ poruszonych jest również w
 artykule o „Spowiedzi świętej małżonków i partnerstw z grzechów popełnianych przy przeżywaniu intymności”, zob. PORTAL,
 kolumna 4, nr 3. Zob.: Spowiedź święta małżonków oraz partnerstw z grzechów popełnianych przy przeżywaniu intymności
 płciowej).
 – Ponadto zaś wracała ta tematyka już też na szeregu innych miejscach poprzednich części, zwłaszcza w cz.III, rozdz. 2-3; itd.
 Oraz w długim ważkim artykule, zamieszczonym na PORTALU, kolumna 4, pkt 10: „Wierność spowiednika wierze Apostolskiej:
 pod Piotrem i z Piotrem”.

Części VI nadajemy tytuł ogólny:

„Wzajemnie sobie poddani – w bojaźni Chrystusowej ...”
(Ef 5,21)

W łasce Sakramentu na co dzień

W treść tych słów, będących Słowem-Bożym-Pisanym, pragnęlibyśmy wniknąć głębiej w trakcie
 rozpoczynającej się niniejszej części.
 Dla przejrzystości podajemy tematy rozdziałów, na jakie wypada podzielić przewidywaną treść rozważań
 tej części:

DNI NARZECZEŃSTWA: BŁOGOSŁAWIONY DAR GORĄCEJ PRÓBY (r. 1)

HOMOSEKSUALIZM I WOLNE PARTNERSTWA HETEROSEKSUALNE: ŻAŁOSNA
 IMITACJA MAŁŻEŃSTWA

(r. 2)

WYMUSZANA IDEOLOGIA GENDER JAKO WSZECHOGARNIAJĄCY GENDER-
MAINSTREAMING

(r. 3)

W PRZYGOTOWANIU DO PEŁNI OBJAWIENIA SAKRAMENTALNOŚCI MAŁŻEŃSTWA (r. 4)

MAŁŻEŃSTWO JAKO PRA-SAKRAMENT SAKRAMENTU STWORZENIA:
 UWIDZIALNIENIE NIEWIDZIALNEJ MIŁOŚCI BOGA

(r. 5)

PRZYMIERZE MAŁŻEŃSKIE DWOJGA A PRZYMIERZE BOGA Z CZŁOWIEKIEM
 ODCZYTANE Z PENTATEUCHU MOJŻESZA

(r. 6)

javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p7_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)
javascript:view('ind2.htm#conf',850,650)


BOŻE ‘OBLUBIEŃCZE’ ZWIERZENIA MIŁOŚCI W KSIĘGACH PROROCKICH (r. 7)

ELEMENTY EWANGELII RZUTUJĄCE NA TEOLOGIĘ MAŁŻEŃSTWA JAKO
 SAKRAMENTU

(r. 8)

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA WSZCZEPIONY W DRZEWO ŻYCIA OBLUBIEŃCA-Z-
KRZYŻA

(r.9)

UWAGA 2: Wykorzystane ilustracje-zdjęcia do tej części. Zaczynająca się część jest w dużej mierze szczególnym echem
 nauczania Karola Wojtyły (* 18.V.1920 – + 2.IV.2005), późniejszego kapłana-biskupa-kardynała, po czym papieża Jana Pawła II,
 beatyfikowanego 1.V.2011, ogłoszonego jako święty 27.IV.2014 r. Wdzięczni jesteśmy Bogu za jego pontyfikat, beatyfikację i
 kanonizację. Zgodny ‘głos Ludu’ zgromadzonego na placu św. Piotra w dniu jego pogrzebu, 8.IV.2005 r. był swoistym wyrazem
 powszechnego ‘odczucia wiary’, że była to śmierć człowieka świętego.
 – Z tego względu Drodzy Czytelnicy zechcą przyjąć ze zrozumieniem, iż autor niniejszej strony zilustruje szczególniej tę właśnie
 część w pierwszym rzędzie zdjęciami z życia Jana Pawła II, szczególnie z zamachu na jego życie i ostatniej fazy jego choroby i
 śmierci. Sposób jego chorowania i przyjmowania cierpień, zwłaszcza gdy nie był już w stanie wydobyć z siebie żadnego
 słyszalnego głosu – i mógł się o tym przekonywać każdy, kto miał dostęp do telewizji, stawał się dla wielu chorych po świecie
 lekcją zachęcającą do łączenia swych cierpień z cierpieniami Chrystusa Odkupiciela.
 – W drugiej kolejności zamieścimy nieco zdjęć z pontyfikatu Benedykta XVI.
 – Inne zdjęcia ukażą kilka wybranych sanktuariów. Resztę pozostałego miejsca wypełnią zdjęcia zaczerpnięte z życia
 rodzinnego. W końcu znajdzie się jeszcze nieco wybranych zdjęć ukazujących cuda przyrody.
 – Podobnie jak w częściach poprzedzających, wszelkie ilustracje spełniają na niniejszej stronie internetowej rolę swoistych
 ‘przerywników’: by ulżyć w trudzie podejmowanej lektury. Stąd też ilość ‘kolorów’ na poszczególnych zdjęciach jest zredukowana
 z wielorakich względów internetowych do minimum.

Rozdział Pierwszy

DNI NARZECZEŃSTWA:

BŁOGOSŁAWIONY DAR GORĄCEJ PRÓBY

*       *       *

Jezu, Odkupicielu!
Czy na tym etapie naszego życia

trwasz w Duchu Świętym
w nas i z nami ?!



Chodzimy ze sobą ...

W przystępie szczerości zadają młodzi niekiedy w sposób zdumiewająco otwarty pytanie: jak
 właściwie należy twórczo układać wzajemne odniesienia na etapie narzeczeństwa, zwłaszcza gdy ci
 dwoje napatrzyli się już dobrze na siebie nawzajem i z całą powagą zaczynają odliczać dni dzielące ich
 od ślubu? Prócz wielu spraw ściśle związanych z przygotowaniami materialnymi i wielorakimi innymi do
 ślubu, na czoło wysuwa się zagadnienie ich obopólnych odniesień w chwilach, gdy pozostają sami ze
 sobą – i dla siebie. Czyżby nie wolno im było objawiać sobie wzajemnie miłości poprzez spontanicznie
 nasuwającą się pieszczotę i przytulenie? Czy istnieją jakieś granice, których przekraczać za żadną cenę
 nie można?

A co począć, gdy słabość moralna stała się niemal stałym obciążeniem sumienia tych dwojga tak w
 obliczu Boga, jak i siebie nawzajem? Gdy pomimo dobrze znanego i uznawanego Bożego przykazania –
 zaawansowana intymność, albo i współżycie stało się dla nich od dłuższego czasu chlebem
 powszednim, i ci dwoje nie mają siły dźwignąć się z tej dobrze sobie uświadomionej klęski moralnej ich ...
 miłości? Czy i w tej sytuacji muszą oni mimo wszystko dokonać radykalnego cięcia, by móc spojrzeć
 sobie w oczy wejrzeniem czystym i radosnym, bo promieniującym obecnością Chrystusa żywego w
 sercu?

Bo sam Odkupiciel nigdy nie pogodzi się z klęską moralną swego żywego obrazu: mężczyzny i
 kobiety. Jezus Chrystus czeka na tych dwoje wciąż od nowa. I pragnie umocnić ich w walce o
 zachowanie ich godności jako osób – i tak zarazem jako dzieci Bożych. Również wtedy, kiedy wycofanie
 się z nie-Bożego wyrażania sobie miłości wydaje się wręcz niemożliwe, a w każdym razie nad wyraz
 trudne.

C.   Z DŁUŻSZEJ HISTORII PEWNEJ PARY
NARZECZEŃSKIEJ



Objaśnienie

1. Zofia-Jurek: zmagania dni narzeczeństwa

Godne przeżywanie wzajemnej bliskości w okresie niekiedy przedłużającego się narzeczeństwa
 niesie z sobą wiele problemów. Są pary, które dochodzą do ślubu bez konfliktów sumienia. W innych
 wypadkach narzeczeni staczają trudne boje wewnętrzne, by nie dopuścić do umniejszenia się w oczach
 własnych – i Boga.

Dla wprowadzenia w klimat bieżących rozważań skorzystamy z obszernych fragmentów pewnego
 ciągu korespondencyjnego. Imiona zmienimy na Zofię i Jurka oraz wzmiankowanych w ich listach ich
 dwoje bliskich znajomych: Ireny i Krzysztofa. Listy zaczęły się od pewnego spotkania z Chrystusem, w
 którym piszący tu autor pośredniczył.
 – W 2 lata potem nadszedł list:

Początkowy okres chodzenia z sobą

[List 1: XI.1981] „... W toku dyskusji [na spotkaniu po-Oazowym II-go stopnia] nasz Ksiądz zwrócił się do mnie i do
 koleżanki tymi słowami: ‘Żebyście nie odpowiadały przed Bogiem za te wasze oazy!’
 – Wówczas, tj. 4 lata temu, słowa te mną wstrząsnęły, choć... nie zdawałam sobie tak bardzo sprawy z
 ich sensu. Teraz, po tylu latach, słowa naszego Księdza prześladują mnie na każdym kroku. Coraz
 bardziej zdaję sobie sprawę, że mam coś do wykonania, wypełnienia ... Bo to nie tylko oazy, ale też
 różnego rodzaju rekolekcje, uczestnictwo w duszpasterstwie akademickim, trzy pielgrzymki warszawskie
 ...
 – I cóż z tego, skoro moje życie duchowe jest coraz uboższe? Co z tego, skoro widzę, że na nic mi się to
 wszystko nie zdało? Sama niczego nie zyskałam i drugim niczego nie przekazałam. A jeśli przekazałam,
 to mi teraz nieswojo, bo sama postępuję przyziemnie. Chodzę coraz rzadziej do spowiedzi, bo wiem, że i
 tak grzeszyć będę dalej, choć przez krótki okres wydaje mi się, że poprawię się choć trochę.
 – Dwa lata temu... w czasie tej spowiedzi, poruszyłam problem współżycia przedmałżeńskiego. Sprawą
 tą byłam zainteresowana, choć nie stanowiła ona dla mnie wówczas problemu. Pamiętam, zadał mi
 Ksiądz [= piszący tu autor: PL] takie pytanie: ‘Czy możliwe będzie dla ciebie przeżycie narzeczeństwa w
 sposób czysty?’ Odpowiedziałam, że owszem, będzie to możliwe. Wówczas tak sądziłam.
 – Obecnie, gdy mam chłopaka na poważne, tamta odpowiedź wydaje mi się śmieszna. Współżyjemy ze
 sobą. I teraz wiem, że niemożliwe jest zerwanie z tym. Tylko naprawdę nie wiem do tej pory, dlaczego to
 jest grzechem? Przecież ma to w sobie tyle piękna!... Zdaję sobie sprawę z mojego prostactwa, ale cóż
 mam począć, skoro to wszystko staje się silniejsze ode mnie? I na cóż mi się zdały oazy, rekolekcje,
 dyskusje, trud pielgrzymkowy? ... Proszę, bardzo proszę mi powiedzieć, czy ja już jestem stracona? I czy
 Bóg nigdy nie wybaczy mi moich ‘oaz’...?”

W jakiś czas potem nadszedł następny list:

[List 2: I.1982] „W czasie, gdy współżyłam z Jurkiem, bardzo
 prześladowało mnie moje sumienie. I dzięki temu napisałam do
 Księdza. Wiedziałam, że dzieje się coś złego i że muszę coś z
 tym zrobić. Odpowiedź nadeszła w chwili koniecznej. I to co
 Ksiądz napisał, spowodowało, że zapragnęłam pojednać się z
 Bogiem. Przeczytałam uważnie list oraz tę ... pracę [=
 wcześniejszą redakcję części składowej niniejszej strony]. Doszłam do wniosku, że rzeczywiście możliwe jest,
 byśmy rozpoczęli nowe życie.
 – W czasie ferii spotykaliśmy się codziennie. Jednego wieczora postanowiłam, że porozmawiam z
 Jurkiem i pokażę mu tę Księdza pracę. Jurek był bardzo zdziwiony i zaskoczony moją nagłą zmianą.
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 Zapytałam, czy dla niego byłoby możliwe zerwanie z dotychczasowym życiem. – ‘Byłaby możliwa
 wstrzemięźliwość – powiedział – gdybyśmy niczego wcześniej nie podjęli’. W tej chwili wydaje mu się
 być dziwne, by zerwać z tym, co było. Oczywiście można by już nie współżyć, ale dlaczego odizolować
 się całkowicie, skoro to bardzo zbliża?
 – Proszę mi wierzyć, że dla mnie wszystko to, co Ksiądz napisał, było bardzo piękne i oczywiste do
 momentu spotkania z Jurkiem. Nie znaczy to jednak, że obecnie słowa te straciły dla mnie wartość.
 Nie! Słowa te mają olbrzymią wartość. Lecz jakże trudno wcielić je w życie! W życiu jest trudniej niźli w
 założeniach teoretycznych.
 – Proszę Księdza, nam obojgu jest trudno. Nie tylko Jurkowi, ale i mnie. I widzę, że małym jestem
 człowiekiem, skoro moje słabości są silniejsze ode mnie.
 – Za 10 dni ... spotkam się z Jurkiem. Przyjedzie do mnie. I wiem już teraz, że mimo wszystko
 będziemy spać razem. Oczywiście nie dojdzie do stosunku, to już postanowiliśmy.
 – Proszę mi nie poczytać moich wywodów za całkowite ignorowanie sobie wszelkich rad czy zasad.
 Jest mi naprawdę trudno i wiem też, że moje pojednanie z Bogiem w czasie świąt Narodzenia Pana
 nie miało sensu. Jeśli będzie Ksiądz tak łaskaw i napisze jeszcze raz do mnie, to będę bardzo
 wdzięczna i szczęśliwa. Może jest możliwa jakaś zmiana. Może za przyczyną Księdza będę mogła
 choć w 30% być dzieckiem Bożym ...”.

Ileż tu szczerości w przyznaniu się do wewnętrznej słabości! Zresztą List 2 zaczyna się od wyznania:

„... Czy to cecha każdego człowieka, że raz potrafi swoją wiarą i swymi postanowieniami góry
 przenosić, innym zaś razem gnie się pod bardzo nawet maleńkimi swoimi słabostkami? Dlaczego raz
 podjętego postanowienia nie można w pełni urzeczywistnić?”

Byłoby niezgodne z prawdą sądzić, że doświadczanie wewnętrznej walki dobra ze złem (Rz 7,14-25)
 jest ‘niepożądanym’ wyrazem wychowania chrześcijańskiego. Nie ma religii, która by zalecała współżycie
 przed ślubem. Niewątpliwie, wrażliwość sumienia wzrasta pod wpływem wychowania chrześcijańskiego
 w porównaniu do tych, którzy nie mają głębszego wglądu w kryteria pozwalające odróżniać dobro od zła
 moralnego. Jednym ze świadectw ogólnoludzkiego zjawiska ‘głosu sumienia’ jest świątynia pogańska
 wzniesiona w Japonii z okazji „Jubileuszu 25-lecia” liberalizacji ustawodawstwa o przerywaniu ciąży.
 Świątynię ciągle odwiedzają zastępy kobiet i mężczyzn NIE-chrześcijan. Trudno ich posądzać o wpływy
 chrześcijaństwa, które w Japonii stanowi znikomą mniejszość religijną.

Również w odniesieniu do kontaktów płciowych daje Bóg znać o sobie i ładzie miłości godnej osoby –
 w sercu każdego człowieka niezależnie od wyznawanej religii. Dziesięcioro Bożych przykazań otrzymali
 Hebrajczycy pod Synajem w połowie 13 w. przed Chr. Ale od początku zaistnienia człowieka, aż po dziś
 dzień, w sercu każdego jest wyryty Dekalog jako głos sumienia (Rz 2,15n; Lm 6; DeV 43; VSp 54. – Zob. także
 wyż. zob. dokładniej:  Intymność: czyżby mogła być wyjęta spod etyki? i cały ciąg dalszy; oraz: W poszukiwaniu Chrystusa – dziś,
 i cały ciąg dalszy aż do końca rozdziału: cz.2, r.2).

Bolesne upadki ale i zwycięstwa

W dwa miesiące po poprzednich listach pisze p. Zofia:

[List 3: III.1982] „Napisanie [dzisiejszego] listu do Księdza bardzo mi na sercu leżało. Nie pisałam jednak tak
 długo, bo nie mogłam; nie to, że nie potrafiłam, nie mogłam. Wiedziałam, że muszę napisać. Chciałam
 napisać, lecz nie mogłam. Wstydziłam się ..., ale przemogłam się. Dobrze, że ‘pismo nie rumieni się ze
 wstydu ...’
 – W ostatnim liście bardzo podziałało na mnie jedno Księdza zdanie: ‘Jezus nie mógłby tego
 pobłogosławić. Nie mógłby. Maryja także’. Wówczas zaniechaliśmy współżycia, jednak nie na długo.
 Chciałam i chcę bardzo, żeby to co robię, podobało się Panu [por. identyczne słowa u św.Pawła: „Dlatego też
 staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy ...”: 2 Kor 5,9; 1 Tes 4,1]. Niestety
 wiem, że nigdy tak nie będzie. Jestem taka słaba!
 – Jednak w takim rozumieniu... mało które małżeństwo uzyskało błogosławieństwo Jezusa i Maryi. Np.
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 w czasie ślubu mojego brata. Moja bratowa była już w ciąży, pierwszy miesiąc co prawda, ale była. I
 ksiądz im błogosławił w imieniu Boga. Po co więc była cała ta gra przed Ołtarzem, skoro Bóg im
 przecież nie błogosławił?
 – Obecnie co drugie narzeczeństwo wchodzi w związek małżeński nie będąc czystym. Co druga
 dziewczyna jest już w ciąży. Czy tych małżeństw Bóg nigdy nie pobłogosławi? Co znaczy wówczas
 spowiedź?
 – A my współżyjemy. Ja już naprawdę nie chciałam. Nie jest dla mnie problemem, by skończyć, jednak
 robię to dla Jurka. Jurek bardzo żałuje, że tak się stało, że w ogóle zaczęliśmy. Ale stało się i teraz jest
 mu bardzo ciężko ... Spotykamy się rzadko: raz na 2 tygodnie. Może gdybym nie mieszkała tutaj... i
 gdybym była w domu, nie byłoby tych problemów. Na pewno by nie było! A tymczasem tutaj są takie
 warunki!
 – Mieszkam tu na wsi wraz z koleżanką – Irką. Jesteśmy nauczycielkami. Często, bardzo często mam
 wyrzuty sumienia przed dziećmi. Dzieci myślą, są pewne, że ‘Pani’ wie wszystko, wszystko robi
 dobrze. A przecież w gruncie rzeczy tak nie jest.
 – Tak bardzo bym chciała, żeby nadeszła chwila, kiedy mogłabym napisać Księdzu: ‘Jest pięknie’.
 Pięknie – tak jak uczy i chce Chrystus. Czy taka chwila się spełni ...!?”

Tym razem odpowiedź księdza była mocna. Uprzytomnił obojgu, że doszli do stadium, w którym nie
 przyjmują już żadnych racji rozumowych. Wciągnięcie we współżycie stało się tak dalece ‘drugą naturą’,
 że trzeba sobie powiedzieć w imię Chrystusa: ‘Koniec z rozumowaniem, które już nie przemawia, a po
 prostu: Stop! Współżycie: nie!’ – bez dyskusji!
 – Na ten list nadeszła kolejna korespondencja od p. Zofii:

[List 4: V.1982] „Pierwszy raz zwrócił się do mnie ktoś w taki sposób. Napisał Ksiądz tak serdecznie,
 łagodnie, a przy tym jednoznacznie, konkretnie: NIE! W szkole zwracano się do nas również
 konkretnie, ale jakże często złośliwie, w formie rozkazu. Teraz też są polecenia. Trzeba je wykonywać
 ...
 – Podjęliśmy już decyzję: Nie! I oczywiście nie robimy tego z tego tylko względu, że to Ksiądz nam tak
 każe, czy też po to, by zrodziła się w nas miłość.
 – Może nasze rozumowanie jest dziwne, ale trochę inne niźli Księdza. My się kochamy. Nie dopiero
 teraz, kiedy podjęliśmy ową decyzję; kochamy się już bardzo długo – trzy lata. Wszystko zaczęło się
 od przyjaźni, kiedy nie było mowy o współżyciu, nawet nam to do głowy nie przyszło. Czy ludzie,
 którzy się przyjaźnią, nie kochają się? I wszystko jest jak dawniej. Gdyby nie było w nas miłości, to
 pewno teraz byśmy się rozeszli, albo nie podjęlibyśmy tej decyzji. Pewnie nie byłoby wyrzutów
 sumienia, wszystko byłoby normalne. Ale jest miłość. Musi być, skoro zdolni jesteśmy ją udoskonalać,
 zdolni jesteśmy zrezygnować ze współżycia, z tej sprawy, która tak wiele nas kosztuje, z którą jest
 nam ciężko zerwać.
 – I dzięki właśnie Panu, dzięki miłości, i Księdzu – zrozumieliśmy, że można żyć inaczej: lepiej,
 piękniej. Zrozumieliśmy. Zrozumieliśmy; ale czy wytrwamy?
 – Chcemy wziąć ślub w Częstochowie, w ostatnim dniu pielgrzymki. Też mam wyrzuty sumienia, że
 nie z czystym sercem pójdziemy do Pani Jasnogórskiej, ale chcemy tą pielgrzymką prosić o
 przebaczenie, i chcemy właśnie przed Jej Obliczem ...
 – Już za 3 miesiące mamy być małżeństwem. A ja się boję i martwię. Boję się wszystkiego: nowych
 warunków, jakichś nieoczekiwanych problemów. A najbardziej boję się, że może wyniknąć coś między
 nami, choć teraz nic na to nie wskazuje. Przecież prawie wszystkie narzeczeństwa są radosne i
 szczęśliwe. A skąd potem tyle nieporozumień, konfliktów, rozwodów?
 – Tak dużo rozmawiamy teraz razem o naszej przyszłości i zdajemy sobie sprawę z tego, co może
 nastąpić, wyniknąć. Oczywiście cieszymy się, że wreszcie będziemy razem, ale jest jakaś obawa: w
 Jurku mniejsza – we mnie duża ... W czasie rozmów ze starszymi dowiadujemy się tylko o konfliktach
 małżeńskich lub wręcz tragediach rodzinnych. Kobiety, które mają już za sobą kilka lub kilkanaście lat
 pożycia w małżeństwie, mówią nam: ‘Po co się tak spieszyć? Nie ma do czego! Po cóż tak wcześnie
 mieć już kłopoty?’ – Inne to nawet mówią: ‘Ja, gdybym była jeszcze raz młoda, to nie podjęłabym takiej
 decyzji. W narzeczeństwie zawsze jest różowo; a potem ...?’
 – Oczywiście nie chcę się sugerować tymi wypowiedziami, ale jest w nich przecież tyle przykrej
 prawdy, że nie sposób przymknąć na to oczy. Mam zresztą przykład własnej rodziny. Rodziny?! Ja



 wcale nie mam rodziny. Tak się jakoś złożyło, że żadne z nas: ani Irka, ani Krzysiek (narzeczony Irki), ani
 też Jurek, ja również – nie miało nigdy prawdziwego domu. Wszyscy marzymy o prawdziwym,
 przytulnym kątku, gdzie panowałaby radość i miłość i gdzie do wspólnego ogniska każdy dorzucałby
 drew.
 – Czy dam radę? Czy będziemy potrafili, skoro żadne z nas nie wyniosło przykładu z domu ...!”

Ostatni okres przed ślubem i dni po nim

Po dalszych 2 miesiącach nadchodzi kolejny list od p. Zofii:

[List 5: 6.VII.1982] „To nie z lenistwa, ani zapomnienia. To po prostu tyle spraw, zajęć, kłopotów małych i
 większych. To wszystko sprawiło, że nie pisałam. A tak dużo chciałabym teraz Księdzu napisać,
 powiedzieć ...
 – Nasza decyzja będzie wkrótce urzeczywistniona. Jesteśmy szczęśliwi, aczkolwiek pełni obaw,
 strachu, który pewnie nigdy nie minie. Przecież całe życie pełne jest nieoczekiwanych zajść i sytuacji.
 – Ślub nasz będzie niestety nie na Jasnej Górze, jak planowaliśmy, będzie w mieście moim
 rodzinnym. I to ze względów czysto organizacyjnych.
 – Jeśli chodzi o pielgrzymkę, to oczywiście planujemy iść znowu w warszawskiej, w grupie ‘13’.
 – To wszystko, o czym chciałam, chcę napisać i napiszę. Jednak dopiero po naszym ślubie. Teraz ten
 gorączkowy okres nie pozwala na wiele innych zajęć. Napiszemy.
 – Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za pamięć. Swą wdzięczność wyrażamy w modlitwie. Zofia i
 Jurek”.

Na dwa dni przed ślubem posyła p. Zofia kolejny list:

[List 6: 22.VII.1982] „Wszystko między nami układa się dobrze. Teraz, po ostatniej spowiedzi – tej
 pierwszej [= przedślubnej] – nawet bardzo dobrze. Muszę szczerze stwierdzić, że mogło być zawsze tak
 dobrze między nami, gdybyśmy częściej, a nawet bardzo często spowiadali się.
 – Pracy mam moc. Teraz jesteśmy tu w... Przyjechaliśmy po kaczki na wesele! Ludzie ofiarowali je
 nam szczerym sercem, bez pieniędzy. Oni są cudowni!! Wszyscy!!
 – O wszystkim napiszemy, powiadomimy po weselu. Zofia i Jurek.
 PS. Listy może Ksiądz wykorzystać do swoich publikacji”.

List w dwa miesiące po ślubie:

[List 7: IX.1982] „Niespełna rok temu pisałam pierwszy raz do Księdza. I od tamtego czasu wiele się
 zmieniło. Wówczas nie myślałam nawet, że za rok będę już mężatką, że będę spodziewała się
 dziecka. Wszystko obecnie przybrało inny obrót i jakby inny wymiar.
 – Jestem już teraz naprawdę z Jurkiem i jestem naprawdę szczęśliwa. Nie mam jeszcze
 doświadczenia małżeńskiego, ale podzielę się z Księdzem moimi obecnymi odczuciami. Otóż mimo
 wszystko piękniejsze jest życie w małżeństwie, niźli w narzeczeństwie. Jeszcze wtedy gdy mieszkałam
 w X, a Jurek w Y, było mi ciężko, kiedy odjeżdżał. Żyłam ciągłym niepokojem o niego. Martwiłam się,
 czy nie bywa głodny, czy nie ma jakichś innych problemów, z którymi nie od razu mógł się ze mną
 podzielić, gdyż byłam daleko.
 – Teraz sama mogę o wiele rzeczy i spraw zadbać. Mam więc pewność, że jest dobrze. Możemy
 prawie w każdej chwili powiedzieć sobie wszystko. Razem się śmiać, razem smucić. Razem też
 znajdować wyjście z trudniejszych sytuacji.
 – Te nasze pierwsze miesiące poświęcamy na to, by zgrać się. Zgrać się pod każdym względem.
 Nauczyliśmy się szczerości. Mówimy sobie o wszystkim, choćby to było przykre czy bolesne.
 Nauczyliśmy się też wybaczać sobie każde nawet głupstwo. Chcemy, żeby w przyszłości było to już
 tylko odruchem bezwarunkowym. Żeby po każdym drobnym nieporozumieniu (a nawet po tym
 najgorszym i wielkim) zdobyć się na uśmiech, miłe słowo i bezwzględne zapomnienie.
 – Było już kilka naprawdę głupich i bzdurnych nieporozumień, ale udało się nam zwyciężyć je. Chcemy
 dobrze opanować sztukę przebaczania.



 – Mieszkamy na wsi ... W naszym skromnym mieszkanku czujemy się dobrze. Doszły nowe obowiązki,
 ale nie stanowią one dla nas ciężaru. Wszystko nas cieszy.
 – Jednak największą naszą radością jest to, że jestem w ciąży. Jestem już w piątym miesiącu. Zatem
 stało się to już przed ślubem. A jednak stało się ... Nie chcę tak bardzo i dogłębnie wracać do tamtych
 spraw, ale jedno chcę Księdzu napisać. Otóż zaszłam w ciążę wówczas, gdy stosunek NIE odbył się
 do końca, ale były to dni płodne. Słuszna zatem rzecz, że w taki właśnie sposób można zajść w
 ciążę...
 – Czujemy się winni wobec Bozi, ale teraz chcemy robić wszystko, żeby już Go tyle nie obrażać.
 Chcieliśmy choć w części zadośćuczynić, idąc w pielgrzymce warszawskiej. Byliśmy. Doszliśmy. Nie
 był to najlepszy okres dla mnie, by iść w taką długą i ciężką podróż, ale doszłam. Czułam się
 znakomicie. Może Pani Jasnogórska wstawiła się za nami u Syna, by On chociaż po części nam
 wybaczył? Jurek przez całą drogę grał w zespole. My z Irką (ona szła również, z Krzychem)
 śpiewałyśmy trochę przy mikrofonie. Pielgrzymka w tym roku miała bardzo swoisty charakter, była
 wielką sprawą [NB.: rok 1982: wojna polsko-polska!!]. Żałujemy, że nasze spotkanie nie doszło do skutku ...”

2. Teraz już jako małżeństwo sakramentalne

Retrospekcja na ostatni okres przed ślubem

Oto następny list po dalszych 2 miesiącach:

[List 8: XI.1982] „Jesień pomimo swych kolorów, robi się już coraz bardziej szaro. Za to w mojej sali, gdzie
 prowadzę zajęcia, jest ciepło, wesoło i przytulnie. Dzieciaczki bawią się. Obecnie prowadzę Ognisko
 Przedszkolne. Dzieci są bardzo kochane. Nie będę jednak z nimi do końca, gdyż ... w końcu stycznia
 urodzi się nam Dzidziulka. A jest ona już teraz bardzo kochana. Dokazuje sobie: kopie, skacze.
 Cudowne są te chwile, kiedy możemy być tak razem w trójkę i cieszyć się ...
 – Do ostatnich naszych zajęć należy robienie zakupów z myślą o tej małej osóbce. Cieszymy się
 każdym małym drobiazgiem i już sobie wyobrażamy, jak to będzie, gdy ona już będzie z nami.
 Miewam niekiedy takie chwile, kiedy wydaje mi się, że jestem pokrzywdzona przez los, gdyż jest mi
 niedobrze, bądź ciężko. Te stany jednak nawiedzają mnie rzadko i za chwilę już jestem dumna, że
 będę matką. Jurek pomaga mi przetrwać ten okres. Może on nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ale
 pomaga mi. W jego towarzystwie nie dostaję szarych myśli, nie jestem smutna. W trudnych chwilach
 pociesza mnie, i wówczas czuję się bardzo bezpieczna. Muszę się Księdzu przyznać, że jeszcze w
 narzeczeństwie nie pomyślałam nawet, że Jurek będzie taki dobry. Najbardziej szczęśliwa jestem
 wówczas, gdy widzę, jak Jurek się cieszy, że będziemy rodzicami. To mnie bardzo podbudowuje.

 – Kiedyś obiecałam Księdzu napisać, jak było między nami w ostatnich dniach narzeczeństwa. Otóż te
 ostatnie dni były dosyć nerwowe (ze zrozumiałych względów), związane z tymi wszelkimi
 przygotowaniami do wesela. Ową uroczystość weselną urządzała nam moja matka chrzestna. Mamy
 jej tak wiele do zawdzięczenia, gdyż prócz pomocy materialnej dała nam tak dużo serca. W tym czasie
 byliśmy dość zagubieni, mieliśmy masę problemów różnej natury, a ciocia otwarła się dla nas i
 poświęcała nam swój czas na rozmowy, niekiedy bardzo długie. Nastawiała nas na trudności,
 doradzała, pocieszała. I tak jest do tej pory. Lecz w tamtym czasie nie mieliśmy nikogo bliższego.



 – A jak było między nami? Po przystąpieniu do pierwszej spowiedzi zmieniło się wiele rzeczy. Już nie
 współżyliśmy, odnosiliśmy się do siebie z wielką serdecznością. Oczekiwaliśmy z biciem serca tego
 momentu, kiedy naprawdę będziemy razem. A największe przeżycie było wówczas, kiedy wysiedliśmy
 z bryczki ... i weszliśmy do kościoła. Czekali tam już na nas znajomi, krewni, przyjaciele. Błogosławił
 nasz związek nasz bliski przyjaciel - ks. Janusz. Do tej uroczystości przygotowaliśmy się już wcześniej
 z naszym Księdzem. Omówiliśmy liturgię, rozdzieliliśmy między siebie czytania, przygotowaliśmy się
 do duchowego przeżycia tej Mszy świętej. Słowa, które skierował do nas w czasie krótkiej homilii ks.
 Janusz, były bardzo swoiste. Mówił do nas ktoś, kto nas dobrze zna, kto nas rozumie i pragnie
 naszego szczęścia.
 – I pomimo tej całej oprawy: gry organowej, blasku kandelabrów, czuliśmy się mali, cisi. Czuliśmy Go i
 chcieliśmy, by został zawsze z nami.
 – W czasie tej uroczystości nie mieliśmy wielkiej tremy, gdyż byliśmy przygotowani, nastawieni,
 wiedzieliśmy, co i jak. To były cudowne chwile!
 – Myśleliśmy też o Księdzu, jako że mamy względem Księdza wielki dług wdzięczności. Przede
 wszystkim ja. Gdyby nie te słowa, które Ksiądz do mnie (do nas) pisał, ciężka by była walka ze
 sumieniem. I teraz, chociaż wiem, że tyle zła wyrządziłam Panu, odnajduję Go wszędzie, na każdym
 kroku, w przydrożnym kamieniu, a nawet w uśmiechu dziecka.
 – Zasyłam Księdzu szczere pozdrowienia i zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie. Zofia i Jurek”.

Czas po pierwszym dziecku

Korespondencja z obecnie już małżeństwem Zofia-Jurek ciągnie się nadal. Oto jeszcze parę dalszych
 fragmentów z wielu listów p. Zofii. Niejedno jej spostrzeżenie może przydać się przyszłym małżonkom-
rodzicom. M.in. wiadomość o przyjściu na świat oczekiwanej ‘dzidziulki’:

[List 10: I.1983] „...7 stycznia... urodził się nam syn. Urodził się wcześniej. Być może z powodu tej
 przeprowadzki ... Dzięki znajomościom mojej najukochańszej cioci, interesowali się mną wszyscy
 lekarze ... W tym czasie, kiedy ja leżałam, rodziły dwie kobiety – było to dla mnie niesamowitym
 przeżyciem, gdyż pierwsza miała poród kleszczowy i rodziła pod narkozą; druga zaś miała poród
 wywoływany. Rodziła 15 minut przede mną. To co wyprawiała było straszne. Wykrzykiwała, jęczała ...
 To jest nie do opisania. Lekarz i położna denerwowali się niesamowicie. Padały z ich ust słowa: ‘Babo,
 nie drzyj się, to jest poród, a nie cyrk!’
 – Ja już od dawna wszczepiłam sobie do świadomości myśl, że muszę urodzić z pełną świadomością
 (o ile wszystko będzie dobrze). Tak też się stało. Wszystko odbywało się prawidłowo (z tym tylko że
 byłam cięta). Lekarz w nagrodę za dobre sprawowanie dał mi takie znieczulenie, że szycia w ogóle nie
 czułam. Był zdziwiony, że jestem nauczycielką. W szpitalu na położnictwie panuje takie przekonanie,
 że najgorzej jest z nauczycielkami – te najbardziej wrzeszczą ...
 ... Dzisiaj już jest 12 dzień po porodzie. Rafałek śpi sobie ślicznie i od czasu do czasu mruczy sobie
 przez sen ... Karmię go piersią. Na razie pokarmu mam dosyć.
 – Mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej ... Jeszcze nie mogę sobie zakodować w świadomości, że
 to moje, naprawdę moje dziecko. Taka jestem szczęśliwa! Jurek też bardzo się cieszy ... Wszystko
 przy nim robi. Przewija go, daje mu herbatkę ..., pierze pieluszki. Trochę nie może przyzwyczaić się do
 nocnego wstawania. Jest zdenerwowany, ale jak weźmie go na ręce, to od razu złość mu minie. Zaraz
 słodko do niego mówi i całuje go w czółeczko...!”

[List 11: III.1983] „... Rafałek rośnie w oczach... Gdy się do niego
 mówi, to śmieje się ślicznie i robi różne śmieszne minki ...
 Jest taki kochany. Czasem mogłabym go ‘zjeść’ ... Jest z
 niego mały żarłoczek. Karmię go nadal piersią ... 20 lutego
 Rafałek był ochrzczony. Była bardzo piękna Msza św.
 Chrzestnymi byli świadkowie na naszym ślubie. Od tego
 czasu co niedzielę chodzimy z nim na Mszę św. ...



Objaśnienie  – ... Nie wiem, czy pisałam Księdzu, że Irka zaszła w ciążę. Z
 wielkim trudem zaszła w ciążę, gdyż ma tyłozgięcie szyjki

 macicy. W 12 tygodniu tej ciąży zaczęła krwawić ... Poroniła ... Zatem 5 tygodni płód był już martwy.
 Teraz Irka jest w domu i bardzo to przeżywa. Gdy byłam u niej z Rafałkiem, to cały czas miała go obok
 siebie ...
 – ... Muszę się pakować i jechać z Rafałkiem do Jurka. Nie ma innej rady ... Chyba do końca będziemy
 takimi koczownikami: ciągle zmieniamy miejsce pobytu – w związku z pracą męża ...”.

[List 12: V.1983] „... Zawsze pragnęłam, by w moim domu panowała zgoda ... Mimo wszystko dochodziło
 do konfliktów i to z byle jakiego powodu. Nie często, ale było już tak. Zawsze jednak udało nam się
 szybko nawiązać kontakt i o sprzeczce zapominaliśmy ... Dochodzi do konfliktów na tle naszego
 Brzdąca! Wynika to przeważnie z przesadnej troskliwości Jurka i mojej. Czasem są też inne
 przyczyny. Jednak jest inaczej niż na początku. Oczywiście nie jesteśmy ze sobą skłóceni, ale
 zauważyłam, że nasza rozmowa po takiej ‘wymianie zdań’ jest bardzo służbowa. Brak wówczas
 serdeczności. To mija, ale obawiam się, że kiedyś – tam w przyszłości, może dojść do tzw. cichych
 dni. Czy już tak być musi, że w miarę upływu lat coś się knoci i psuje? ...
 – Otrzymałam list od Irki i Krzysia ... Irki list jest pełen goryczy. Pisze: ‘Pamiętasz ... o moim strasznym
 przeczuciu, a mianowicie obawiałam się, przeczuwałam, że nie będę mogła mieć dzieci ... Zrobię
 wszystko, żeby mieć dziecko. Swoje własne dziecko. Ale gdyby się nie udało? Co wtedy? Boję się
 myśleć o przyszłości. Mam słabą wiarę. Nie mogę zrozumieć tych dziewczyn, które usuwają ciąże,
 zabijają swoje dzieci ...”

Życie małżeńsko-rodzinne toczy się dalej. Z powodów służbowych, pracy męża – oboje wciąż są ‘w
 drodze’, wiodąc życie cygańskie:

[List 14: III.1984] „...Teraz mam urlop wychowawczy... A potem? ... Poważnie teraz myślimy o drugim
 dziecku. Bo chcemy mieć dwoje. Jednak nie wszystko jest takie proste. Problemem największym jest
 to nasze mieszkanie ... Jest za małe, by wstawić jeszcze jedno łóżeczko, czy nawet wózek ...
 – W ostatnim numerze ‘Zorzy’ w artykule o przerywaniu ciąży wyczytałam: ‘Podobnie rzecz ma się ze
 znakomitą większością środków antykoncepcyjnych, które w istocie są środkami wczesno-poronnymi
 ... Istota zjawiska przy przerywaniu ciąży – i stosowaniu środków antykoncepcyjnych, jest ta sama, a
 różnica polega jedynie na stopniu brutalności dokonywanego zabójstwa’. – Podumałam nad tym i mam
 pewne wątpliwości, jako że w wielu innych czasopismach mówi się, iż środki owe zabezpieczają przed
 zapłodnieniem. Sama nie wiem, co o tym sądzić.
 – My nie stosujemy żadnych środków, choć w czasie ostatniej mojej wizyty u lekarza, pani ginekolog
 sama zaproponowała mi, czy nie chciałabym jakiegoś środka. Powiedziałam, że nie. Jakoś radzimy
 sobie bez niczego. Proszę nam wyjaśnić (pytam z ciekawości), jak to jest naprawdę ...
 – Rafałek nam rośnie i broi coraz więcej ... Śmiejemy się z tych jego dziwolągów językowych ...
 – W ostatnich dniach stycznia Irka urodziła córeczkę: miała cięcie cesarskie. Jest bardzo szczęśliwa!
 ...”

Pani Zofii i Jurkowi nadarza się sposobność budowy domu:

[List 16: XII.1985] „... Podjęliśmy decyzję, by budować domeczek ... – Rafałek chodzi do przedszkola. 7
 stycznia skończy 3 latka. Jest bardzo samodzielny. Rano często chodzimy na Mszę św. ...
 – Bardzo mnie martwi (już od dawna) postawa Jurka, który nie czuje konieczności bycia na niedzielnej
 Mszy św. Jeżeli nic w daną niedzielę nie zaplanował, nie ma np. jakiegoś meczu, czy też innej imprezy
 sportowej czy programu w telewizji, wówczas idziemy i Jurek uważa, że jest to normalny nasz
 obowiązek. Jeśli natomiast coś z tych rzeczy przypada na niedzielę, Jurek zawsze kościół odrzuca –
 idę więc tylko z Rafałkiem. Nie potrafię na niego wpłynąć. Ma on swoje zdanie w tej sprawie ...”

Problemy z wdrażaniem czystości małżeńskiej

Zaczynają się problemy ze współżyciem małżeńskim: trudności z okresowym wyłączaniem zbliżeń ze
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 względu na planowanie poczęć. Niedobrze, gdy małżonkowie nie wypracowali przed ślubem
 niezbędnych postaw, które by w małżeństwie owocowały wewnętrzną wolnością!

[List 17: I.1987] „... Cały czas jestem pod wrażeniem ‘Miłości otwartej na życie’ [= jednej z nie wydanych książek
 piszącego tu autora: ks. PL]. Nie skończyłam wprawdzie jeszcze ... Jednak to co przeczytałam, dało mi
 wiele do zastanowienia się nad dotychczasowym życiem i postępowaniem ... Muszę się przyznać, że
 moja dotychczasowa wiedza na temat współżycia była bardzo nikła. I teraz po przeczytaniu tych ...
 stronic okazało się, iż nasze dotychczasowe współżycie było grzeszne. Nie stosowaliśmy i nie
 stosujemy środków antykoncepcyjnych, ale często stosunki przerywane. Zaskoczeniem jest dla nas to,
 że grzeszne są też pieszczoty ‘zastępcze’.
 – Na lekcjach religii nie dostarczono nam tego typu wiedzy. Nauki przedmałżeńskie: też tego problemu
 nie naświetlano tak dokładnie jak teraz zrozumiałam po przeczytaniu tej pracy.
 – I teraz kiedy chciałabym zerwać z grzechem (bo do tej pory dość często było to grzeszne), zaczęły
 się problemy. Nie mogę znaleźć wspólnego języka z Jurkiem. Trudno mi o tym pisać, wolałabym, aby
 on swoje spostrzeżenia napisał Księdzu ... Widujemy się (z mężem) mało. Nawet noce spędza poza
 domem – w trasie. Gdy przyjedzie późnym wieczorem, ... dla nas niekiedy nie starcza już czasu na
 rozmowę. Ciężko mi teraz żyć z tą świadomością, że problem ten ‘dźwigam’ sama. Rozmowa nasza
 na ten temat kończy się zwykle takim stwierdzeniem Jurka: ‘Nie interesuje mnie to. Nie mam na to
 czasu’.
 – Martwi mnie ten fakt, bo Jurek jest dobrym mężem. Dlaczego jednak nie chce mi w tym pomóc – nie
 wiem. Po rozmowie z innymi osobami na temat tej lektury stwierdziłam, że i ich wiedza najlepsza nie
 jest. Kilka osób chce to przeczytać. Czy jednak zmieni się ich życie? A ja? Nie wiem jak wyjść z tego.
 Chcę, ale nie wiem jak. Proszę o pomoc ... Codziennie dziękuję Bogu za to, że na mojej drodze
 postawił Księdza. Jestem szczęśliwa, że jest ktoś, kto rozjaśnia mój mroczny umysł. Jednakże ciężej
 mi teraz żyć ...”.

W międzyczasie urodziło się drugie dziecko – Sabinka. Problemy pożycia małżeńskiego wyłaniają się
 całkiem od nowa:

[List 18: IV.1987] „... Od tamtego listu Księdza ... chodzę z tymi moimi problemami i jest mi bardzo ciężko.
 Kiedy rozmawiam z koleżankami lub innymi bliskimi osobami, okazuje się, że nie jestem odosobniona.
 Kilku bliskim osobom pokazałam nawet list Księdza ...
 – Listu tego nie czytał jednak Jurek. Jeszcze przed jego otrzymaniem próbowałam z nim rozmawiać.
 Nie wiem, czy nie mam daru tłumaczenia, czy też nie mam tyle siły? A może wina tkwi w moim
 zachowaniu?
 – Muszę Księdzu napisać, że nasza bliskość seksualna nie wygląda tak jak kiedyś. Ja po całym dniu
 ... jestem tak zmęczona, że nie mam ochoty na zbliżenie z Jurkiem. Lubię być koło niego, ale nie
 odczuwam potrzeby stosunków seksualnych. To moje nastawienie do współżycia zmieniło się już po
 urodzeniu Rafałka. Nie wiem, czy jest to objaw chorobowy, ale od tamtego czasu do tej pory
 współżycie jest dla mnie tylko spełnieniem obowiązku wobec Jurka.
 – Po przeczytaniu ‘Miłości otwartej na życie’ dowiedziałam się, że powinno to wyglądać inaczej.
 Chciałabym uporządkować to nasze pogmatwane życie, ale jest mi trudno. A teraz kiedy karmię
 Sabineczkę (ur. 17.X.1986) piersią, nie mam okresu i nie wiem, jak jest z tą płodnością. W dostępnych
 publikacjach nic na ten temat nie mogę znaleźć, tzn. można wyczytać to, że okres karmienia piersią
 nie gwarantuje bezpłodności i należy stosować środki antykoncepcyjne. – My żadnych środków nie
 stosujemy i dlatego odbywamy stosunki przerywane. Tak więc znowu zrzucam z siebie te wszystkie
 problemy i obarczam nimi Księdza ...”

Dochodzi do decydującej rozmowy na temat pożycia małżeńskiego:

[List 19: IV.1987] „... Zacznę chyba od wielkanocnej spowiedzi. Postanowiłam, że już odtąd nie będzie
 grzechu. Wieczorem, gdy byliśmy już z Jurkiem razem, zaczęłam z nim rozmawiać. Okazało się, że on
 (był też u spowiedzi) nie spowiadał się ze współżycia przerywanego. Wywiązała się burzliwa dyskusja
 między nami, którą Jurek zakończył: ‘Jestem zmuszony poszukać sobie kogoś’. Odwróciłam się od
 niego nic nie mówiąc. W duchu modliłam się do Boga: ‘Jeśli nie chcesz, żebym grzeszyła, to oświeć



 go Ty, Boże, jeśli tego nie zrozumie, to niech odejdzie, a ja i tak postawiłam na swoim’.
 – Z lekką duszą zasypiałam, gdy w pewnej chwili Jurek przytula mnie do siebie i mówi: ‘Przepraszam’!
 Zapytałam się, czy zgadza się, by więcej już nie grzeszyć? – Zgodził się i powiedział, że pójdzie
 jeszcze raz do spowiedzi. Byłam bardzo szczęśliwa.
 – Postanowiłam, że będę jeszcze codziennie rano mierzyć temperaturę. Cały czas jednak jestem w
 błędnym kole, bo naprawdę nie wiem kiedy mam dni płodne ...
 – Wszystko było dobrze do wczoraj. Wieczorem Jurek mówi do mnie niecierpliwym i gniewnym tonem:
 ‘To jak długo ja mam jeszcze czekać? Moi koledzy to by mnie wyśmiali, gdyby wiedzieli, co tu u nas
 jest za sytuacja’. – Próbowałam mu spokojnie tłumaczyć, ale nie pomogło. Na koniec naszej dyskusji
 Jurek stwierdził: ‘Gdyby nie dzieci, to nie miałbym po co wracać do domu’. I dzisiaj rano wyszedł z
 domu bez pożegnania.
 – Widzę, że w tym wszystkim jest moja wina. Zabrakło mi kiedyś stanowczości. Teraz jednak wiem, że
 nie ulegnę. Tymczasem naprawdę nie wiem i nie mam żadnej pewności co do współżycia. 17 kwietnia
 minęło 6 miesięcy od porodu i okresu nie mam ... Czy teraz, kiedy cały czas karmię piersią i nie mam
 okresu, jest możliwe, byśmy znaleźli na podstawie tych zapisków dni niepłodne i zaczęli współżyć ...?
 – ... Tak oto wyglądają moje zapiski [NB.: posyła zapisy wg metody termicznej – i jednocześnie metody Billingsa]. Są
 skąpe. Cały czas sądziłam, że skoro nie mam okresu, to na nic one się zdadzą. Dopiero po spowiedzi
 16 kwietnia zaczęłam notować ... Temperaturę mierzę w jamie ustnej. Czy w taki sposób mam te
 notatki prowadzić? W jaki sposób mam rozpoznać dni niepłodne? Teraz liczę tylko na pomoc Księdza.
 W literaturze, którą posiadam, nie ma w ogóle mowy o okresie, w którym karmi się dziecko piersią ... Z
 niecierpliwością czekam na list i wskazówki od Księdza ... I pamiętam w modlitwie”.

Trwa walka o czystość małżeńską:

[List 20: 14.VIII.1987] „... Dziękuję za list. Listy Księdza dodają mi sił i bardzo utwierdzają w wierze. Od
 kwietnia skrzętnie notuję obserwacje objawu śluzu (wg metody owulacji Billingsa). Od wielkanocnej
 spowiedzi, kiedy to podjęłam decyzję: ‘Grzechu już nie będzie’ – współżyjemy tylko w dni niepłodne.
 Najtrudniej jest w dalszym ciągu dogadać się z Jurkiem. Są dni, kiedy opowiada się za ‘TAK’ – innym
 zaś razem, w dni płodności, na nowo przedstawia swoje racje. Ja wówczas mam jednak w sobie tyle
 sił (nie wiem nawet, skąd się to bierze), że trwam uparcie przy swoim ‘nie grzeszyć’! Przedwczorajszej
 nocy rozmawialiśmy bardzo długo z Jurkiem, gdyż znowu był oburzony. Powiedział, że nie potrafię go
 zrozumieć. On zaś twierdzi, że takiego współżycia nie jest w stanie przyjąć. Powoływał się na
 wszystkie znajome małżeństwa, które ‘nie robią sobie problemów’. W trakcie rozmowy obiecał mi, że
 pójdzie do naszego księdza proboszcza i na ten temat z nim porozmawia. Sądzi on, że ksiądz...
 zrozumie go i jego poglądy nie będą aż tak rygorystyczne... – Każdego dnia pamiętam o Księdzu w
 modlitwie różańcowej ...”

Zwycięstwo w Chrystusie

Wytrwałość w walce o Chrystusa Żywego w sercu wydaje owoce:

[List 21: 19.XII.1988] „... Ponad rok już chyba milczałam. Lecz przecież pamiętam codziennie o Księdzu w
 modlitwie różańcowej. Wiele prawd, zasad, które zostały nam przekazane przez Księdza, udaje mi się
 wcielić w życie. Niektórymi podzieliłam się z innymi. Tyle u nas wydarzyło się! Podczas wakacji
 mieliśmy to szczęście być uczestnikami oazy rodzin ... Przeżyliśmy tam 15 wspaniałych dni wśród
 wspaniałych ludzi: było nas 12 rodzin. Tam odkryliśmy na nowo Bożą obecność. Obecność w każdej
 chwili. Jurek mógł być z nami tylko 7 dni ...
 ... Od września należymy do Kręgu Rodzin w naszej parafii ...
 – Po powrocie z oazy, ks. proboszcz zaproponował mi udział w kursie poradnictwa
 przedmałżeńskiego. Drugi miesiąc już uczestniczę w tym kursie...
 – Na koniec najważniejsza wiadomość: jestem w 5 miesiącu ciąży. Rafałek i Sabinka nie mogą
 doczekać się Dzidziusia. Już teraz często pytają: ‘Czy dzidzia śpi, czy skacze u mamusi w brzuszku?’
 ... Wiem, że będzie nam ciężko i ciasno w tym jednym pokoiku, ale wierzę, że radość którą wniesie w



 nasz dom to dziecko, przysłoni wszystkie trudności ...”

Dalszy list, po porodzie 3 dziecka. Można dowiedzieć się i o tym, jak nie powinno być na
 położnictwie. Matka i dziecko mają niezbywalne prawo do bycia-przy-sobie od samego porodu. Dziecko
 powinno znaleźć się przy piersi matki zaraz po porodzie: ze względów medycznych, a tym bardziej
 psycho-fizjologicznych. Matki powinny upominać się o prawo swoje i dziecka do pokarmu, który Bóg
 dobrze obmyślił, wbrew temu, co matkom próbują wmówić niektórzy lekarze, czy pewne położne:

[List 22: 2.IV.1989] „... Trzeci dzień jesteśmy obie w domu. Nasz upragniony syneczek Wojtuś przyszedł
 na świat 28 marca ... Poród trwał bardzo krótko ... i o 15.20 mogłam już zobaczyć i przytulić naszego
 syneczka. Oczywiście trwało to tylko kilka sekund. Przełożono mnie na inne łóżko i odstawiono w kąt
 na 2 godziny ... Te 2 godziny i po nich kolejne następne ciągnęły się dla mnie w nieskończoność. Tak
 źle czułam się psychicznie... Rozdzielono nas aż do godz. 24.00 ... Kiedy po 17.00 byłam już na sali
 poporodowej, to prosiłam pielęgniarkę, aby przyniosła mi dziecko. Odmówiła. Słyszałam wówczas
 płacz dzieci i nie mogłam być spokojna. Musiałam ‘przepisowo’ odczekać do 24.00. Potem byłyśmy już
 ciągle razem ... Kiedy przystawiłam go do piersi, to nie chciał się oderwać przez blisko 2 godziny ...
 Teraz jesteśmy w domu. Rafałek i Sabinka sami chcieliby go przebierać, nosić ...”.

Posługa w Poradnictwie Małżeńskim

„ ...Muszę teraz napisać Księdzu o mojej pracy w poradnictwie rodzinnym ... Kurs zakończył się
 dwuetapowym egzaminem ... – Zgodnie z sumieniem i tymi wiadomościami, które otrzymałam od
 Księdza – mówię o Billingsie jako metodzie najbardziej specyficznej. Sama na początku kursu byłam
 zniechęcona, bo zadaniem naszym było prowadzić zapis 3 metod równocześnie. Ja byłam w ciąży ...
 – Mówię o Billingsie, a o pozostałych metodach odsyłam do broszur i literatury (jeśli mają ochotę coś
 więcej wiedzieć) ...
 – Pomimo mojej opieszałości pamiętam codziennie o Księdzu w modlitwie różańcowej ... Zofia, Jurek i
 dzieci: Rafał, Sabinka, Wojtuś”.

Jeszcze list, obecnie zaangażowanej w prace Poradnictwa Rodzinnego:

[List 23: 28.VII.1989] „... Dziękuję za wszystkie listy i materiały ... Nie wiem dlaczego tak trudno zawsze jest
 mi się zmobilizować do pisania. A przecież tyle myśli zawsze kieruję do Księdza. Jest tyle momentów,
 kiedy wydaje mi się..., że ktoś mi pomaga, ktoś się za mną wstawia ... Dziękuję ... A teraz coraz
 częściej potrzeba mi takiej modlitewnej pomocy, duchowego wsparcia. Wydaje mi się często, iż
 wszystkie problemy zbiegły się razem teraz, że wszystko runęło na nas: ciasne mieszkanie [jeden
 pokoik dla 5 osób], budowa domu w takich trudnych czasach, trudniejsza sytuacja finansowa (nie
 mogę teraz podjąć pracy) i moja praca w poradnictwie rodzinnym ... Wiem, że ciężar tych wszystkich
 obowiązków daje nam dużo szczęścia, radości, choć może zmartwienia mocno je przysłaniają. Wojtuś
 zajął łóżeczko po Sabince. Jest więcej prania, i trzeba być ciągle z nim. Ale ile radości wniósł w ten
 ciasny pokój! Jest bardzo, bardzo ładny (śliczny!) i bardzo, bardzo grzeczny. Niekiedy aż jest mi go
 żal, że tak ciągle tylko leży i leży. Nie wymaga od nas wiele. Tak jakby rozumiał sytuację, bo przecież
 potrzebuję czasu, aby zrobić zakupy, pranie, przygotować jedzenie nie tylko dla nas, ale również i dla
 murarzy na budowę ... A te wszystkie prace na budowie bardzo się ciągną. Za murarzem trzeba
 chodzić, prosić go ... O materiały jeszcze trudniej ...
 – Moja praca w poradnictwie rodzinnym też jest pewnym obciążeniem. Ksiądz proboszcz zwolnił mnie
 co prawda z obowiązku prowadzenia spotkań z narzeczonymi, ale przychodzą do mnie. – Pary jakoś
 najchętniej przychodzą do mnie. Nie mogłabym odmówić. Młodzi przychodzą do nas do domu, bo
 przecież ja nie mogę wziąć dzieci i dyżurować w biurze parafialnym. Najczęściej umawiam się po
 godz. 20.00. Dzieci już wówczas śpią. Czas ten byłby mi bardzo potrzebny: pranie, prasowanie itp., ale
 wiem też, że czas ten dał mi Bóg. Proszę Go, by przyjął ten mój trud. Mam za co przepraszać. Przed
 każdym spotkaniem modlę się do Ducha Świętego. Każda para jest inna. Mamy konspekty trzech
 spotkań z narzeczonymi. Dotyczą one jednak idealnych warunków (narzeczeni powinni przyjść na 3
 miesiące przed ślubem, z czystym sercem...). A życie jest inne. Dziewczyny są już w ciąży. Miałam też



Objaśnienie

 przypadek młodych z 2-miesięcznym dzieckiem, którzy przyszli tydzień przed ślubem. Nie jestem
 fałszywie zgorszona, bo przecież sama byłam jedną z takich.
 – Mój problem (i koleżanek, które w tej poradni pracują) polega na tym, że nie przygotowuje się nas do
 takich sytuacji. Pamiętam jedno zdanie naszej instruktorki: ‘Gdy narzeczona będzie w ciąży, to już
 trzeba pominąć ten temat miłości, a mówić z nią o płodności po porodzie’. Przypominam sobie moje
 narzeczeństwo i moje problemy. Dobrze, że wówczas był ze mną Ksiądz. Dobrze, że mieliśmy się do
 kogo zwrócić. Ja też chciałabym teraz pomóc, ale nie tylko w sensie tłumaczenia metody regulacji
 poczęć. Chciałabym przybliżyć tym młodym Boga. A przychodzą najczęściej z takim zdaniem-prośbą:
 ‘Czy nie dałoby się załatwić tej pieczątki?’
 – Widzę, jak wielkie zadanie Bóg postawił przede mną i jak małym jestem człowiekiem, bym mogła mu
 sprostać. Nie chcę obciążać swojego sumienia tym ‘załatwianiem pieczątki’. Chciałabym to swoje
 zadanie wykonać jak najlepiej. Mnie jednak (może bardziej niż kiedykolwiek) potrzeba umocnienia w
 wierze, wsparcia duchowego ...
 – Pozdrawiamy. Dziękujemy za wszystko. Pamiętam w modlitwie...”.

Tyle z tej serii listów byłych narzeczonych – obecnie
 rodziny. Kontakty listowne co prawda osłabły z biegiem
 dalszych lat. Samo jednak to małżeństwo nabywa tężyzny
 duchowej. Coraz bardziej rozwija się tam duchowy wymiar
 małżeństwa przeżywanego jako SAKRAMENT – równolegle do
 zagadnień wychowywania dzieci oraz zaangażowanej posługi
 na rzecz zawierzonych przez Bożą Opatrzność.

Listy ukazują od czasu do czasu napięte zmagania ze
 słabością i wadliwym pojmowaniem miłości z okresu
 narzeczeństwa. Początkowo, w narzeczeństwie, za miłość uchodzi nierzadko zapewnianie sobie
 samozadowolenia przy pomocy tego drugiego. Potem pojawiają się częściowo podobne problemy w
 małżeństwie. Jednakże równolegle do chwil słabości zaznacza się stopniowe pokonywanie boleśnie
 przeżywanych momentów upadku w oczach Bożych – i w obliczu obopólnej godności ślubowanej sobie
 miłości. Widzimy coraz czystsze pojmowanie i przeżywanie miłości dzięki zwycięstwu, jakie w sercu
 obojga odnosi Chrystus i Maryja, którym oboje pragną ‘podobać się w swych czynach’. Oboje dojrzewają
 w przyspieszonym tempie do roli nie tylko małżonków, lecz i coraz bardziej ... rodziców. Podejmują
 twórczo podstawowy wymiar życia w komunii osób: wypracowanie odruchu przebaczania. Rozwija się
 radość w gościnnym otwieraniu się na kolejne dzieci. A przy tym tyle pokornego upraszania sobie
 Bożego przebaczenia i opieki Chrystusa i Maryi!

Z listów p. Zofii wyłania się też dalszy krzepiący rys: otwartość otoczenia na takich dwoje, którzy w
 pewnej chwili mogą czuć się bardzo zagubieni. Widzimy pomoc świadczoną tym dwojgu przed ich
 ślubem przez 'przypadkowych' bliźnich, a przede wszystkim przez ową kochaną matkę chrzestną.
 Czynna, życzliwa miłość, która umie odłożyć zgorszone zdziwienie, staje się cudownym lekiem i posługą
 świadczoną ostatecznie samemu Chrystusowi (Mt 25,40). Z kolei zaś stała wrażliwość na obecność Bożą
 w sercu prowadzi do wyrażenia wdzięczności za doznane miłosierdzie poprzez zaangażowaną posługę
 bliźnim w sprawach, związanych z przeżywaniem miłości i przyszłego rodzicielstwa.

B.   BOŻE PRZYKAZANIA: CZY TO ‘COŚ’ – CZY TO ‘KTOŚ’ ?
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1. Boży styl wydawania Przykazań

Założenie wstępne: czy w obliczu słabości moralnej – kapitulować

Po tym ciągu bogatych wyznań wypada wrócić do niektórych bardziej charakterystycznych
 sformułowań, jakie w nich występują. Najpierw jednak wypada dopowiedzieć jeszcze ważne wyjaśnienie.

Czyżby dopiero co przytoczony, pięknym językiem pisany, długi ciąg korespondencyjny miał
 oznaczać, jakoby piszący tu autor wychodził z założenia, że podejmowanie współżycia już przed ślubem
 jest w końcu dobrze ustabilizowaną ‘normą-zwyczajem’? Normy tej nikt i nic już nie zmieni. Trzeba się z
 nią w końcu pogodzić i nie robić tragedii z faktu, że ... ‘wszystkie pary współżyją’. Nie ma co
 podtrzymywać ideału, którego i tak nikt nie zachowuje. W obliczu faktów trzeba po prostu zgodzić się na
 kapitulację i nie mnożyć młodym konfliktów sumienia. Kolejnym zaś młodym dwojgu trzeba tylko doradzić
 rozwiązanie mniej więcej takiego rodzaju:

Jeśli Wam trudno dochować czystości przed-małżeńskiej, przejdźcie na współżycie. Rozwiązanie to nie
 jest wprawdzie cudowne, ale ... ponieważ i tak wszyscy w ten sposób postępują, wolno i Wam
 skorzystać z takiego praktykowania wzajemnej bliskości. Wystarczy, że po jakimś czasie, gdy
 osiągniecie już nieco wprawy, sami dojdziecie do rozeznania, że najlepiej jednak było kierować się od
 samego początku Bożym Słowem: ‘Nie będziesz cudzołożył’ – i nie rozpoczynać współżycia przed
 ślubem. Ale teraz, gdy podejmowanie stosunków stało się faktem dokonanym, mówi się już: ‘Trudno!
 Stało się! To się już nie odmieni! Trzeba się z tym pogodzić ...’.
 – W każdym razie chyba dopiero z biegiem czasu sami zaczniecie dochodzić do właściwszego
 zrozumienia waszej sytuacji. A może zdobędziecie z biegiem dalszych miesięcy, po dotąd regularnie
 podejmowanym współżyciu, zdolność zapanowania nad sobą. Sami zobaczycie, że bez wypracowania
 w sobie niezawodnych hamulców trudno będzie liczyć na zgodne życie z sobą w przyszłości
 małżeńskiej. W tej sytuacji nie będzie już rzeczą trudną wypracować w sobie wymaganej czystości
 zgodnie z Bożym przykazaniem, chociaż stanie się to po być może długotrwałej serii grzeszenia ze
 sobą.
 – Poniesione zaś klęski-upadki, a z kolei odniesione zwycięstwa – doprowadzą praktycznie do
 ‘wyzerowania’ dotychczasowego negatywnego bilansu waszych sumień przed Bogiem. Z tego
 względu nie ma się co za bardzo przejmować, bo Bóg i tak grzesznikowi przebacza. Jak Go tylko
 szczerze przeprosicie i poprosicie o przebaczenie, na pewno wam przebaczenia udzieli. I wyrozumie z
 całą pewnością upadki, które były wynikiem wewnętrznej słabości, jakiej przy najlepszej dobrej woli nie
 zdołaliście się przeciwstawić. A jak wam Bóg przebaczy, przyjmie was także i udzieli w obfitości
 dalszych bogactw swego Odkupienia ...

A przecież nie skażony ‘zmysł wiary’ podpowiada coś innego. Chociaż Bóg istotnie przyjmuje
 każdego grzesznika i „obfite u Niego odkupienie” (Ps 130 [129],7), opisana postawa w Obliczu Bożego
 miłosierdzia może łatwo stać się grzechem przeciw Duchowi Świętemu (zob. wyż.: Grzechy przeciw Duchowi
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 Świętemu). Jednym z takich grzechów jest: „Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego”. W
 nawiązaniu zaś do grzeszenia głównie ze ‘słabości ludzkiej” dobrze będzie przypomnieć jedną z
 miarodajnych wypowiedzi Jana Pawła II z jego encykliki Veritatis Splendor [‘Blask Prawdy’: 1993]:

„... Podczas gdy bardzo ludzka jest postawa człowieka, który zgrzeszywszy uznaje swą słabość i prosi
 o przebaczenie winy, to nie sposób zgodzić się z rozumowaniem kogoś, kto z własnej słabości czyni
 kryterium prawdy o dobru, tak że może czuć się usprawiedliwiony przez samego siebie bez uciekania
 się do Boga i Jego miłosierdzia. Tego rodzaju postawa prowadzi do rozkładu moralności całego
 społeczeństwa, ponieważ podaje w wątpliwość obiektywność prawa moralnego w ogóle i neguje
 absolutny charakter moralnych zakazów, dotyczących określonych czynów ludzkich, a ostatecznie
 wprowadza zamęt w dziedzinę wszelkich sądów o wartościach” (VSp 104).

Innymi słowy nie wolno czynić ze swojej ‘słabości moralnej’ miarodajnej wytycznej dla własnego
 postępowania moralnego, z góry kapitulując w obliczu pokusy, poddając się jej i usprawiedliwiając
 wymówką: ‘Słaby jestem, wiem z góry, że i tak upadnę. Wobec tego rezygnuję z wszelkiej walki’.
 – Jak się na froncie wojennym nie postawi żadnej zapory przeciw wojskom nieprzyjacielskim, nie
 rozmieści się drutów kolczastych, nie wykopie rowów obronnych itd., nieprzyjaciel zagarnie całe połacie
 kraju bez walki. Tym byłaby postawa z góry przyjętej kapitulacji wobec naporu pokus.

Gorzej by było, gdyby ci dwoje nie tylko nie stawiali sobie żadnych dobrze przemyślanych zapór,
 które by chroniły przed zagrożeniem pokusy i upadkiem, ale przeciwnie, świadomie wytwarzali między
 sobą sytuacje bliskie upadku. Zakochani doskonale zdają sobie z tego sprawę. Wiedzą też aż nadto
 dobrze, jaki sposób ubierania się stwarza pokusę której potem trudno się oprzeć. Zdają sobie bardzo
 dobrze sprawę, jakiego typu wyrazy czułości niemal w 100% doprowadzą do ‘dalej-i-dalej’. Wiedzą też
 dobrze, który rodzaj przytulenia i jaka sytuacja pozostawania ze sobą sam-na-sam prawie z całą
 pewnością stanie się początkiem kolejno powtarzającej się klęski moralnej ich obojga w Obliczu Boga – i
 siebie nawzajem. Jeśli tych sytuacji sobie nie przemyślą, albo co gorsza: nie chcą dopuścić do
 wzniesienia wobec nich jakiejkolwiek ‘zapory’, tj. decyzji rzeczywistego NIE-grzeszenia, nic nie
 usprawiedliwi ich słabości w Obliczu Boga – i siebie nawzajem.

W związku zaś z ‘żalem za grzechy’ przy przystępowaniu do sakramentu pojednania, oraz ‘decyzją
 nie-grzeszenia’, m.in. w poczuciu rzeczywistej własnej słabości moralnej, odsyłamy do tego, co zostało
 napisane na niniejszej stronie już wcześniej – przy omawianiu warunków dobrej, ważnej spowiedzi
 świętej (zob. wyż.: Decyzja nie-grzeszenia więcej – i cały dalszy ciąg tego §). Znaczy to, że ci dwoje muszą podjąć
 przemyślane decyzje – i nie zadowalać się samymi jedynie chęciami-dla-chęci, które by ostatecznie nie
 zobowiązywały. Chociażby skądinąd mieli niemal 100% pewność, że w postawie podjętej rzeczywistej
 decyzji długo nie wytrwają. Trzeba podjąć rzeczywistą walkę, która w każdym razie nie pogodzi się –
 mimo boleśnie doświadczanej słabości – z własną słabością. Nie do przyjęcia jest postawa biernej
 kapitulacji i nie-czynienie zupełnie nic, żeby grzech skutecznie wyeliminować.

W tej sytuacji należy jeszcze raz podjąć wyżej postawiony problem: czy rzeczywiście wszystkie pary
 narzeczeńskie współżyją i czy wobec tego należy ‘nie robić z tego tragedii, a przyjąć ten fakt z całym
 spokojem, z góry godząc się na ludzką słabość’?
 – Odpowiedzią na tak postawione zagadnienie będzie jeszcze dalszy ciąg niniejszego rozdziału. Wypada
 tu jednak z góry powiedzieć, że chociażby w jakiejś grupie ‘przypadków’ narzeczeństw, czy koleżeństw,
 bez wyjątku wszystkie pary podejmowały współżycie przed zawarciem małżeństwa, nie wyniknie z tego
 faktu zupełnie nic, jeśli chodzi o nadal w pełni aktualne przykazanie Boże. Nie jest to zatem przykazanie
 utworzone przez Kościół, ani księży, ani nawet samego papieża.

Pozostaje też tylko jeszcze jedno przypomnienie: Bóg naprawdę jest Miłością. Do tego wątku zaraz
 jeszcze przejdziemy. Dotyczy to bowiem w bardzo szczególny sposób właśnie aktualnie poruszanej
 problematyki. Bogu trzeba zawierzyć – również w tych, trudniejszych sprawach. On dobrze wie, co i
 dlaczego proponuje – również tym dwojgu.
 – Przykazania Boże są zawsze jedynie naglącą propozycją i gorącą prośbą, jaką Bóg kieruje do swego
 umiłowanego żywego Obrazu: mężczyzny i kobiety, by przyjęli i opowiedzieli się za Bożym rozwiązaniem
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 również w tej dziedzinie. Bóg ponad wątpliwość nigdy swojego stworzenia nie zmusi do przestrzegania
 swych Przykazań. On jedynie nakazuje – i prosi. Ukazuje też uczciwie konsekwencje – wieczne –
 przyjęcia względnie odrzucenia Jego miłością podyktowanych rozwiązań.
 – Reszta to już sprawa nie Boga, ale człowieka: tych dwojga. Łącznie z wszystkimi konsekwencjami ich
 świadomego i dobrowolnego wyboru.

W formie dopełnienia może jeszcze kapłan – w tym wypadku autor który pisze niniejsze słowa,
 wyznać właśnie w obliczu par narzeczeńskich z całą szczerością serca kapłańskiego, któremu raz po raz
 dana jest z Bożej dobroci możliwość pełnienia posługi w sakramencie pojednania. Oczywiście: istnieje
 tajemnica spowiedzi świętej – i ta w pełni zostaje dochowana. Niemniej to co jest radosnego, może
 kapłan wyznać – jako fakty anonimowe. Ku pokrzepieniu serc wielu, a i ku własnej radości i wdzięczności
 w obliczu Odkupiciela, a także Maryi, Matki Odkupiciela.

Z kolei zaś ten tutaj piszący chciałby zapewnić: jeśli penitent wyzna przy spowiedzi świętej m.in. taki
 właśnie grzech: współżycia płciowego, kapłan ponad wątpliwość nigdy tym faktem się nie zgorszy, nie
 zdziwi – ani nie oburzy. Kapłan jest w konfesjonale nie od ‘gorszenia się’ ludzkim grzechem, lecz zostaje
 wtedy w sposób sakramentalny – bardziej niż w innych okolicznościach swego występowania jako
 ‘kapłana’ dopuszczony do utożsamienia się z samym Odkupicielem, Jezusem Chrystusem. Jego
 radością jako kapłana jest każdorazowo chwila, gdy w konfesjonale może stać się pośrednikiem hojności
 Syna Bożego Jezusa Chrystusa oraz dokonanego przez Niego odkupienia. Kapłan też podejmuje
 wszelkie kroki, żeby spowiedź święta była ważna – i skuteczna. Uczyni wszystko, żeby Trybunał
 Miłosierdzia wiódł do ‘pocałunku pokoju’, który Jezus jako Dobry Pasterz ofiaruje zabłąkanej, poranionej
 owieczce, względnie kolejnemu synowi marnotrawnemu.

W tej sytuacji kapłan wyznaje również wobec Ciebie, Drogi Czytelniku. Uwierz, że raz po raz
 przystępują do konfesjonału m.in. tego tutaj kapłana pary narzeczeńskie – dajmy na to do spowiedzi
 świętej bezpośrednio poprzedzającej ich ślub małżeński. I stwierdzają z rozpierającą ich szczerą
 radością i wdzięcznością, że od samego początku umówili się oboje, że cały zakres intymności płciowej –
 tzn. nie tylko samo w sobie współżycie, zostawiają nie tknięty, zastrzegając go na dni następujące
 dopiero po zawartym ślubie sakramentalnym.
 – A nie są to pary odosobnione. Piszący tu kapłan żyje podarowanym sobie sakramentem kapłaństwa już
 60 lat (święcenia kapłańskie: 1956 r.: obecny rok: 2016). Ileż radosnego zdumienia i szczerej radości przeżywa on
 w takich momentach wraz z owymi parami narzeczeńskimi, uwielbiając Bożą łaskę i współpracę z nią ze
 strony tych dwojga.

Takie chwile stają się każdorazowo zarazem startem do tym gorętszej modlitwy w intencji tych, którzy
 ulegli słabości, a obecnie nie mają siły powstać. Wspominaliśmy już o tym, co powtórzyć tu wypada
 jeszcze raz: pary narzeczeńskie, które ulegają pokusie przed ślubem, gotują sobie niemal ze 100%
 pewnością klęskę swego pożycia płciowego na czas, jaki się zacznie po zawartym ślubie. Odbije się to
 złowrogo niestety przede wszystkim na kobiecie, która potem będzie już żoną, matką. Mąż będzie raz po
 raz domagał się – w imię jej uległości sprzed ślubu, by mu pozwoliła ... na praktykę samogwałtu, bardziej
 atrakcyjnego poprzez ciało kobiece – w tym wypadku jego ‘tzw.’ żony. Małżonka zejdzie w jego życiu
 małżeńskim do roli jedynie ‘tak zwanej’ żony, której on już poprzednio nie kochał, ani jej tym bardziej
 teraz nie kocha jako człowieka-osobę. Mąż sprowadził ją sobie do roli łatwo dostępnego żywego ciała
 kobiecego, które istnieje po to, by jemu jako mężczyźnie świadczyło ‘seks-usługi’ dla uzyskiwania
 maximum własnej, tzn. czysto samolubnej i tym samym grzesznej przyjemności seksualnej. Jego
 odniesienia intymne nie będą miały nic wspólnego z jakąkolwiek miłością ...

Oby tak jednoznaczny osąd aktów, które mąż usiłuje przedstawiać żonie jako wyrazy jego ‘miłości’,
 nie uraziły godności jego jako człowieka, ani jej – żony, która bardzo często tak czy owak jest
 współwinna takiego pożycia ich obojga (zob. do tego jeszcze raz m.in.: Spowiedź święta małżonków oraz partnerstw z
 grzechów popełnianych przy przeżywaniu intymności płciowej). Jedno i drugie traktuje wtedy siebie wzajemnie
 typowo ‘instrumentalnie’. Nikt nie zdoła zaprzeczyć, że wszelkie stosunki przerywane, stosunki
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 podejmowane z użyciem jakichkolwiek środków przeciw-rodzicielskich, wszelkie pettingi, czy tym bardziej
 działania wynaturzone – nie mają z miłością zupełnie nic wspólnego. Stają się one każdorazowo jedynie
 uprawianiem samogwałtu. Z tym tylko, że masturbacja staje się dodatkowo bardziej ‘atrakcyjna’, gdy się
 to dzieje poprzez ciało tego drugiego. Osoba ‘żony’ jest w tej sytuacji o tyle ‘wygodniejsza’, że mąż
 traktuje ją jako narzędzie ... ‘zakontraktowane’: łatwo i stale dostępne, które w razie nie-subordynacji
 potrafi skutecznie szantażować i groźbą wymusić uległość.

Bywają oczywiście sytuacje również odwrotne: gdy osobą szantażującą jest ... żądna seksu
 kobieta-żona. Przy czym zabezpiecza się ona systematycznie w ‘skuteczne’ środki przeciw-rodzicielskie
 (tzn. z góry akceptując ich działanie poronne). Jeśli mąż nie chce plamić swego sumienia grzechem i zbrodnią-
za-zbrodnię, zmuszony jest ... całkowicie zaniechać przeżywania intymności. Małżonka bowiem za żadną
 cenę nie zamierza rezygnować ze stosowania środków poronnych, a z kolei za żadną cenę nie chce
 zadać sobie trudu nauczenia się Bożego daru biologicznego rytmu płodności.

Wymóg wyrastający z natury człowieka: Bożego Obrazu

Czas wyłuskać z poprzednio przytoczonego ciągu wyznań narzeczeńskich (zob. wyż.: Zofia-Jurek:
 początkowy okres chodzenia ze sobą) pewne bardziej charakterystyczne określenia, które proszą się o zajęcie
 postawy, ewentualnie słówko komentarza. Jednym z szczególnie znamiennych jest zapewne nie
 odosobnione stwierdzenie-pytanie:
 – „Dlaczego odizolować się całkowicie, skoro to bardzo zbliża?” (List 2. – Zob. wyż.: Dlaczego odizolować się
 skoro to bardzo zbliża?).

Chodzi o odwieczny problem młodych: czy współżycie oraz inne sposoby wyrażania intymności
 płciowej – tych dwoje na etapie przed-ślubnym do siebie prawdziwie ‘... zbliża?’ Z dotychczasowych
 rozważań naszej strony wynika, że stosunki przedmałżeńskie mimo wszystko nie są wyrazem miłości-
daru. Chociażby ci dwoje z naciskiem twierdzili, iż jest odwrotnie. Zagadnieniem tym zajmowaliśmy się
 stosunkowo obszernie już na wielu miejscach poprzednich części, szczególnie zaś – w sposób
 skonkretyzowany – w dwóch rozdziałach części III:
(zob. wyż. cz.III, cały rozdz.3: Kochamy się – tylko że ... Dziecko. – Tamże, cz.III, cały rozdz.4: „Współżycie przedmałżeńskie: czy
 naprawdę miłość?”.
 – Zob. ponadto cz.VII, rozdz. 3, zwł. § G: Czystość wystawiona na próbę w działaniach u chłopców; tamże, cz.VII, rozdz. 3 § J:
 Czystość wystawiona na próbę w działaniach u dziewcząt; oraz tamże, cz.VII, rozdz. 3 § L: Na etapie poprzedzającym
 małżeństwo: Sakrament Małżeństwa).

Wbrew pozorom, współżycie przedmałżeńskie nie jest w stanie jednoczyć w tym, co stanowi istotę
 prawdziwej miłości: być „darem osoby – dla osoby” (LR 11; dokładniej zob. z cz.VII, rozdz.3: Jeszcze raz z rozważań
 Papieża Wojtyły na temat miłości). Przy uprawianiu intymności przed ślubem ci dwoje udostępniają sobie
 wzajemnie swój ‘seks’, zdając sobie sprawę, że dokonują w tej chwili kradzieży owocu, który nie jest ich
 własnością; oraz że będą musieli rozliczyć się z tej kradzieży do grosza. Intencją ich eksperymentów jest
 samolubne, chociażby za obopólną zgodą dokonywane zagarnięcie przyjemnych doznań seksualnych,
 do których jednak nie mają żadnego prawa.

Działania ich ponad wątpliwość nie mają nic wspólnego z oddaniem swojej osoby – całej, osobie całej
 tego drugiego: ku jej dobru definitywnemu. Osiągnięcie prawdziwego zjednoczenia ich osób musiałoby
 iść w parze z otwarciem się na oścież na potencjalność rodzicielską. Tymczasem tę z zasady oboje
 stanowczo wykluczają. Tym samym nie wdrażają oni rzeczywistość, której wielkim imieniem winna być
 całkowitości osoby-daru dla siebie nawzajem.
 – Takie jest podstawowe wyjaśnienie nie-miłości przy obopólnym udostępnianiu sobie swego ciała w
 przypadku dwojga partnerów nie-małżeńskich. Chodzi m.in. wyraźnie o pary narzeczeńskie na etapie
 zdecydowanego zdążania do ślubu.
 – Do zrozumienia tego ciągu argumentacji nie jest wymagana ani ‘wiara’, ani chrześcijaństwo. Wystarczy
 w pełni najzwyczajniejsza uczciwość w myśleniu.
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Miłość prawdziwa staje się ‘sobą’ w miarę jak odzwierciedla styl miłowania, jaki życiem swym ukazał
 Syn Boży Jezus Chrystus, będący jednocześnie Synem swej dziewiczej Matki Maryi. Wypada jeden raz
 więcej zaznaczyć, że nie chodzi tu o siłowe narzucanie komuś religii chrześcijańskiej. Stajemy natomiast
 wobec obiektywnego stwierdzenia, które wyrasta wprost z osobowej natury człowieka: z prawdy bytu,
 tzn. że człowiek nigdy nie jest ‘rzeczą’, lecz osobą – wielorako wezwaną. Mimo iż nie ulega wątpliwości,
 że dzięki wierze staje się to wszystko łatwiejsze do zrozumienia.

Człowiek jest stworzony nie inaczej, lecz jako Obraz Boga: Boga-Miłości – Boga-Życia. Znaczy to
 przez zaprzeczenie, że nie ma człowieka, który by w swym istnieniu nie był Bożym Obrazem.
 Konsekwentnie zaś: jest rzeczą z góry niemożliwą, żeby człowiek mógł stać się ‘sobą’ w sytuacji, gdy
 przez grzech odcina się od tegoż Boga, którego Obrazem jest, wolno mu nim być, i na którym całym
 sobą ... ‘wisi’. Chodzi z jednej strony o niezbywalny Boży akt stworzycielski, a z drugiej o naglącą
 oblubieńczą propozycję tego Boga, który człowieka prosi o jej przyjęcie i podjęcie świadomego wysiłku
 wzrastania w byciu-Bożym-Obrazem: Bożą Oblubienicą.

Fakt ten jest całkowicie niezależny od tego, czy ktoś konkretny o tym wie czy nie, czy w to wierzy czy
 nie. Innymi słowy wiązanie ‘miłości’ z Chrystusowym ‘stylem’ miłowania jako całkowitości daru swojej
 osoby (a nie samego ciała) – osobie kogoś drugiego i ku jego dobru w sensie spraw definitywnych, dotyczy
 wszystkich ludzi. Chodzi zatem również o tych, którzy o Chrystusie nigdy nie słyszeli, względnie
 wmówiono im całkowicie wypaczony obraz Boga Wcielonego, Jezusa Chrystusa. Bo i w ich sercu-
sumieniu przemawia jednoznacznie właśnie On: Boży Syn, Boże Słowo. Chociażby ktoś usiłował głos
 Jego ignorować, a nawet otwarcie go w sobie zagłuszał.

Do tej sytuacji nawiązuje w znanej wypowiedzi św. Paweł, Apostoł Narodów:

„Wykazują oni (= poganie, nie znający Bożego objawienia), że treść Prawa (= etyczne prawo moralne naturalne =
 Dekalog) wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie
 ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym Bóg sądzić
 będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie ...” (Rz 2,15n; por. DeV 43).

Przykazania: najpierw Osoba-Miłość – potem polecenie

Pytamy zatem: w jaki sposób sam Jezus Chrystus jako Boży Syn Wcielony – miłował, w swej miłości
 wcielając w życie zlecone sobie polecenie od Ojca?
 – W miarę jak wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa, możemy się jedynie zdumiewać, jak bardzo On cały
 żyje Ojcem. Dopiero niejako wtórnie, poprzez kochające Go ‘Serce’ Ojca, żyje On z kolei Jego wolą (J
 4,34). Jezus żyje świadomością, że Ojciec Go miłuje (J 5,20). Miłuje Go wobec tego również w
 przerażająco straszliwych chwilach, jakie stają na Jego drodze wypełnienia zleconego sobie zadania:
 dzieła odkupienia.

W odpowiedzi na Miłość, jaką Go darzy Ojciec, On z kolei: Syn – Ojca nawzajem nad życie własne
 miłuje. Jezus jest wciąż wpatrzony w Oblicze Ojca. Jedynie w tym świetle widzi Jego życzenia-polecenia:

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

W świadectwie swej odwzajemnionej miłości przyjmuje niezwykle trudną wolę Ojca: odkupienia
 człowieka. Dla ceny, za jaką to się ma stać, nie zakreśli żadnej górnej granicy (por. J 10,17n).

Tym samym ukazuje Jezus swemu żywemu Obrazowi: mężczyźnie i kobiecie – miarodajny
 sprawdzian wszelkiej miłości. Jest nim bezgraniczne zawierzenie Bożej miłości we wszelkich
 okolicznościach: zarówno łatwych, jak i może nad wyraz trudnych. Niepodważalnym wyrazem
 rzeczywistego zawierzenia miłości Ojca staje się kochające wypełnianie Jego przykazania.
 – Taką właśnie postawę: niezłomnego wprowadzania w czyn każdego z przykazań Ojca, ukazuje Jezus



 bez niedomówień – jako warunek wyjściowy dla osiągnięcia życia – wiecznego. Nawiązywaliśmy do tego
 wielokrotnie. Wola zaś Ojca jest stale ta sama: u Ojca i u Syna, i u Ducha Świętego: Boga Trójjedynego.
 Boża Natura jest przecież jedna jedyna.

Rozumiemy więc, że zanim Jezus przypomni słuchaczom treść któregokolwiek z dziesięciorga
 Bożych przykazań, przywoła dobitnie Boga jako Osobę. Jako Miłość jest Bóg tym „Jedynym Dobrym” (Mt
 19,17). Wszelkie ludzkie ‘dobro’ jest tylko uczestnictwem w Dobru-Miłości, jakim jest Trójjedyny. Znaczy
 to, że gdy ten „Jeden Dobry” cokolwiek poleci, nakaże lub zakaże, jest rzeczą z góry niemożliwą, żeby
 chciał i był w stanie skrzywdzić człowieka w jakikolwiek sposób.

Przykładowe cztery ‘przykazania’ Chrystusa

Niechby dla przypomnienia tego podstawowego stwierdzenia posłużyło parę wypowiedzi samego
 Chrystusa, Odkupiciela mężczyzny i niewiasty. Widzimy w nich niedwuznacznie najpierw tego Boga,
 który nie jest ‘rzeczą-czymś’, lecz Osobą-Kimś, a dokładniej Osobą-Miłością. Znaczy to, że Bóg zawsze
 najpierw ukazuje się jako Osoba, która ponad wątpliwość miłuje. Dopiero wtórnie, w formie niejako
 wniosku płynącego z faktu, że jako Miłość – Bóg ponad wątpliwość nie jest w stanie wyrządzić
 jakiejkolwiek krzywdy, przedkłada On jakieś polecenie do wypełnienia. Oto parę takich sytuacji:

1) „A oto zbliżył się do Niego (= Jezusa] pewien człowiek i zapytał:
 ‘Nauczycielu, co Dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne’ ?
 Odpowiedział mu: ‘Dlaczego Mnie pytasz o Dobro? Jeden tylko jest Dobry.
 A jeśli chcesz osiągnąć Życie, zachowaj przykazania.
 Zapytał go (bogaty Młodzieniec): ‘Które’?
 Jezus odpowiedział: ‘Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż ...’ ...” (Mt 19,17n).

Jezus kieruje tu niemal jaskrawo uwagę młodzieńca najpierw na Boga jako Osobę tego, który sam
 Jeden jest ‘Dobry’. Dokładniej mówiąc, ponieważ pytanie młodzieńca było skierowane właśnie do Niego
 – Jezusa, i Jezus wyraźnie podejmuje sposób rozumowania młodzieńca, przedstawia mu Osobę siebie
 samego jako Boga, tj. jako tego który „Jeden tylko jest Dobry”. W takiej dopiero sytuacji, po ‘złapaniu
 gruntu pod nogami’, ukazuje konsekwencję tak uzyskanego stopnia świadomości: „... zachowaj
 przykazania”.

A oto dalsze jeszcze trzy tego rodzaju przykłady:

2) „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę (= przykazanie),
 a Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać.
 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów Moich.
 A nauka, którą słyszycie, nie jest Moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca” (J 14,23n).

 3) „Słyszeliście, że powiedziano: ‘Nie cudzołóż’.
 A Ja wam powiadam:
 Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,27n).

 4) „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
 I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien ...” (Mt 10,37).

Spostrzeżenie, na które staramy się zwrócić uwagę, jest znamienne. Boże przykazania, w tym
 również ‘Dziesięcioro Bożych Przykazań’, nie są ‘rozkazywaniem-dla-rozkazywania’. Nie są one
 wyżywaniem się Wszechmogącego Boga na bezbronnym ‘pyłku’ w kosmosie, jakim jest człowiek. W
 religii Objawienia nie ma miejsca na rozkazy-zakazy jako bezdusznych przepisów. Nie ma też
 bezwolnego podlegania człowieka ‘rozkazom’ przerastających go, bezosobowych sił ‘natury’, tzn. nie-
osób.



Bo ilekroć Bóg-Miłość wydaje jakiekolwiek przykazanie, nigdy nie wymusza jego przestrzegania. Bóg
 pierwszy honoruje do ostateczności – rozumność i wolność woli swego żywego Obrazu: człowieka.
 Natomiast Bóg nagląco prosi o przyjęcie proponowanego przykazania i wprowadzenie go w życie.
 Uświadamia zarazem definitywne konsekwencje w razie jego nie-posłuchania. Ale i wtedy ustawia się
 zawsze w pozycji tego „kołaczącego do drzwi serca każdego człowieka” (DiM 8e), który czeka cierpliwie na
 decyzję jego wolnej woli.

RE-lektura: część VI, rozdz. 1a.
 Stadniki, 8.II.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 4.,15.XII.2015.
 Tarnów,26.IX.2016.
 Tarnów, 17.I.2017.

              

Część 6. „WZAJEMNIE SOBIE PODDANI W BOJAŹNI CHRYSTUSOWEJ ... ” (Ef 5,21).
 W łasce sakramentu na co dzień

Wprowadzenia do części szóstej
Przegląd tytułów rozdziałów w cz.VI

Rozdz. 1. DNI NARZECZEŃSTWA: BŁOGOSŁAWIONY DAR GORĄCEJ PRÓBY.
 Jezu, Odkupicielu! Czy na tym etapie naszego życia trwasz
 w Duchu Świętym w nas i z nami?

Chodzimy ze sobą ...

A. Z DŁUŻSZEJ HISTORII PEWNEJ PARY NARZECZEŃSKIEJ
Uwaga. Wykorzystane w tej części zdjęcia ...

1. Zofia-Jurek: zmagania dni narzeczeństwa
Początkowy okres chodzenia z sobą
Dlaczego odizolować się skoro to bardzo zbliża?
Bolesne upadki ale i zwycięstwa
Ostatni okres przed ślubem i dni po nim

2. Teraz już jako małżeństwo sakramentalne
Retrospekcja na ostatni okres przed ślubem
Czas po pierwszym Dziecku
Problemy z wdrażaniem czystości małżeńskiej
Zwycięstwo w Chrystusie
Posługa w poradnictwie małżeńskim

B. BOŻE PRZYKAZANIA: CZY TO ‘COŚ’ – CZY TO ‘KTOŚ’ ?

1. Boży styl wydawania przykazań
Założenie wstępne: czy w obliczu słabości moralnej – kapitulować
‘... To bardzo zbliża ...’
Wymóg wyrastający z natury człowieka: Bożego Obrazu
‘... Dlaczego się odizolować, skoro to bardzo zbliża ...’
Przykazania: najpierw Osoba-Miłość – potem polecenie
Przykładowe cztery ‘przykazania’ Chrystusa
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Obrazy-Zdjęcia

R6-1. Pierwsze wystąpienie kard. Karola Wojtyły jako Jana Pawła
 II
R6-2. Jodlerzy w Tyrolu: podziw dla bydła
R6-3. Pierwsze błogosławieństwo z Loży po konklawe



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

2. Zestawienie dwóch grup religii

Religia Bożego Objawienia a systemy religijne ludzkie

Dopiero co omówione spostrzeżenie: że Bóg zawsze najpierw wychodzi naprzeciw jako OSOBA, a
 potem dopiero – jako tego konsekwencja, formułuje jakieś przykazanie-polecenie, nasuwa mimo woli
 zestawienie ze stylem wydawania przykazań-poleceń w innych religiach, ewentualnie innych systemach
 filozoficzno-religijnych.

Istnieje wiele religii na świecie. Jest rzeczą bezdyskusyjną, że ich wartość jako właśnie ‘religii’ nie
 może być jednakowa. Prawdziwa religia nie może być irracjonalna i nie może cechować się brakiem
 wewnętrznej spoistości. Uwagę na to zwraca chociażby św. Paweł Apostoł (Rz 12,1; zob. encyklika Jana Pawła
 II: FR).

Przede wszystkim zaś kryterium prawdziwości danej religii nie może nie być jej pochodzenie – czy to
 wprost od Boga, czy też jako jedynie tworu ludzkiego.

  W religii pochodzenia Bożego, sam Bóg-Prawda objawia się (= przedstawia siebie) człowiekowi.
 Objawienie to zawiera dwie sprzężne celowości:
 – Bóg ukazuje się jakiemuś wybranemu przez siebie człowiekowi, czyniąc go pośrednikiem swego
 objawienia. Polega ono na pokazaniu niejako swego ‘dowodu osobistego’ i wielorakim uwierzytelnieniu
 prawdziwości zainicjowanego objawienia.
 – Ponadto jednak Bóg ukazuje wtedy bardzo precyzyjny zamysł, z jakim nosi się w stosunku do
 rodziny ludzkiej całej. Dotyczy on zaofiarowanego człowiekowi przymierza we wspólnocie życia i
 miłości z sobą, czyli tego, co stanowi istotę przymierza oblubieńczości.

 Z tego względu z autentycznego objawienia trzeba z góry wykluczyć wszelkie ‘religie’, których logika
 rozumowania prowadziłaby do wniosku, że objawiający się ‘Bóg’ sam właściwie nie wie, po co się
 objawia i z czym wychodzi do człowieka.
 – Tak jest m.in. w przypadku świadków Jehowy w ich paru odmianach. Nie widzą oni i nie chcą uznać
 żadnego dzieła odkupienia.

  Istnieje z kolei wiele religii, które nie pochodzą od objawiającego się Boga. Są one wytworem
 wyłącznie człowieka. Określony człowiek wymyśla pewien system na modłę swej subiektywnej wizji
 rzeczywistości. Jeśli to ma być system religijny, musi na wstępie ‘stworzyć’ coś w rodzaju ‘boga’
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 sztucznego i dorobić do utworzonej przez siebie ‘religii’ zespół twierdzeń o charakterze sformułowań
 dogmatycznych, ubogacając powstałą całość nakazami i zakazami etycznymi oraz mniej lub więcej
 rozbudowanym systemem przepisów rytualnych.

W tym drugim przypadku ‘religia’ jest sztucznym tworem człowieka. Tym samym będzie dzieliła losy
 wszystkiego, co jest wyłącznie ‘ludzkie’. Bóstwo nie będzie tu miało nic wspólnego z jakąkolwiek
 rzeczywistością Boga-Prawdy. Będzie ono produktem rozbudowanej wyobraźni człowieka, twórcy danej
 ‘religii’. Bóg sztuczny ani nie istnieje, ani nie jest w stanie obdarzyć jakimkolwiek dobrem.
 Bezprzedmiotowe jest spodziewanie się od ‘boga’ będącego produktem człowieka – jakiejkolwiek ‘łaski’.
 Tym bardziej zaś bezsensowną rzeczą byłoby lękać się takiego bóstwa.

Na tym jednak w przypadku religii sztucznej się nie kończy. W miejsce ‘boga’ sztucznego, który jest
 nie-bytem, wkracza natychmiast władczo ten, który jest Zły: szatan, anioł ... upadły. Ten zaś „krąży”
 nieznużenie „jak lew ryczący, ... szukając kogo pożreć” (1 P 5,8).
 – Szatan ponadto „zwodzi całą zamieszkałą ziemię ...” (por. Ap 12,9). Na tym polega jego wypróbowana
 strategia. Jest on kłamcą – i zabójcą: „Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w
 nim nie ma ...” (J 8,44).

Nic dziwnego, że religie ludzkiego pochodzenia systematycznie pochłaniają ofiary ludzkie, siejąc
 grozę i domagając się krwi coraz innych niewinnych ofiar. Taką ‘religią-sektą’ jest m.in. Satanizm.
 Jednym z przerażeniem napawających tego przykładów była przede wszystkim pierwotna religia
 Azteków dzisiejszego Meksyku. W końcu dotarła tam religia Prawdy Objawienia – niewątpliwie za
 macierzyńską interwencją u Boga Maryi – w Guadalupe (zob. do tego wyjaśnienie zamieszczone pod obrazem MB z
 Guadalupe, zob.: Matka Boża z Guadalupe). Bogu Prawdy nigdy by nie przeszło ‘przez myśl’ żądać krwawej
 ofiary z człowieka (por. Kpł 18,21; Pwt 12,31; 18,9; 2 Krl 16,3; 17,17; Jr 7,31; itd.). Natomiast Bóg nie zawaha się
 złożyć siebie samego w krwawej ofierze na krzyżu – w Synu Bożym Jezusie Chrystusie. Nie dla
 zaspokojenia swoich ‘krwiożerczych’ żądań, lecz żeby stać się ofiarą przebłagalną za człowieka:
 mężczyznę i kobietę. By człowiek został odkupiony i „nie zginął, ale miał życie – wieczne” (J 3,16).

Przeciwnie zaś, nieomylnym znakiem, że w danym wypadku chodzi o religię ‘ludzką’, będzie posiew
 anty-przymiotów Boga prawdziwego w postaci nie-miłości i nie-życia: obficie przelewana niewinna krew
 ludzka.

Stwierdzenie to jest bardzo nośne. Sprawdza się ono nieustannie po dziś dzień na różnych
 kontynentach i w dziejach wyznawców szczególnie pewnych religii w coraz innych krajach. Jednym z
 typowych przykładów anty-religii jest satanizm w swych coraz innych ‘odsłonach’. Nie ma roku, żeby w
 ramach ‘kultu’ szatana nie ginęli ludzie. Dzieje się to z zasady przez ich zabijanie w szczególnie okrutny
 sposób: ‘na raty’ – ku ‘czci’ szatana; by wydobyć z ‘ofiary’ jak najwięcej żywej krwi i zadać jej jak
 najwięcej wyrafinowanych katuszy. Religie te szerzą się poprzez terror przymusu, palenia i zabijania
 tych, którzy ośmielają się prezentować inny pogląd.

Uwaga. Krwiożercze bóstwa u Azteków.
 – Wierzenia plemion wędrujących przez Wyżynę Meksykańską w okresie odkrycia Ameryki i wiekach poprzedzających były
 wielowątkowe. Były one częściowo sprzeczne ze sobą. Brak przekazów pisemnych, albo też do dziś nie znaleziono klucza do
 odczytania pomników utrwalonych w tajemnych dokumentach, które by pozwalały na jednoznaczną ocenę podań religijnych
 owych plemion. Z zasady przejmowały one i przystosowywały wierzenia lokalne do ogólniejszych, własnych wierzeń, tworząc z
 nich barwną mozaikę.
 – Istnieje natomiast pewność co do faktu, że zgodnie z przekonaniami wiodącego plemienia: Azteków jako narodu ‘wybranego’,
 spoczywał na nim odpowiedzialny obowiązek karmienia Słońca, żeby miało siłę wędrować po niebie. Mogło ono być karmione
 jedynie krwią ludzką i jeszcze bijącymi sercami, wycinanymi z żywych ludzi – zwykle jeńców wojennych, albo i dziewcząt-dziewic.
 Aby ich ilość była wystarczająca, Aztecy organizowali nieustannie tzw. ‘wojny kwietne’.
 – Z kolei zaś boga deszczu można było napoić jedynie życiem dzieci. Łzy dzieci sprowadzały deszcz na ziemię.
 – Według relacji biskupa Zumarraga, jednego z pierwszych biskupów Meksyku, przed wizerunkami azteckich bóstw ginęło
 rocznie ok. 20 tys. ludzi. Hiszpanie naliczyli w jednej tylko ze zdobytych świątyń 130 tys. ludzkich czaszek.
 – Zob. do tego m.in. w: ‘google.pl’ – hasło: Aztekowie. Np.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Aztekowie .
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Objaśnienie

Buddyzm: system a-teistyczny – a chrześcijaństwo

Na tym tle wypada spojrzeć ze wznowioną uwagą na religię
 chrześcijańską i ocenić ją obiektywnie. Chrześcijaństwo cechuje się m.in.
 pełnią właściwie pojętego humanizmu. Jest to jeden z nieodłącznych znaków
 religii Bożego objawienia. Uwagę na to zwrócono już dawno i ujęto chociażby
 w znane łacińskie powiedzenie: „Gratia supponit naturam – Łaska (Boża)
 wzrasta na bazie natury” (zob. do tego m.in.: FR 43, przyp. 45).

Tym samym trzeba stwierdzić, że chrześcijaństwa nie da się pogodzić z
 niektórymi ‘religiami’ Wschodu, które nie wyznają wiary w Boga Osobowego.
 Gdy na to zwrócił uwagę Jan Paweł II w swej książce „Przekroczyć Próg
 Nadziei”, napisanej w odpowiedzi na pytania postawione mu przez historyka i
 dziennikarza w jednej osobie – Vittorio Messori, wywołało to głośne
 oburzenie w świecie buddyzmu. Trzeba było dopiero odwagi Jana Pawła II,
 człowieka nauki i głębokiej wiary, filozofa i zarazem teologa-mistyka (nie
 mówiąc już: Papieża), żeby sami wyznawcy buddyzmu jasno to sobie
 uświadomili. Papież sformułował w przytoczonej książce istotę buddyzmu –
 zapewne ku ‘ontologicznemu’ zdumieniu samych buddystów, których
 widocznie nie stać było na aż tak ‘ostre-jasne myślenie’, w następujących słowach:

„Buddyzm jest w znacznej mierze systemem (= określenie charakterystyczne: buddyzm nie jest religią!)
 ‘ateistycznym’ (= buddyzm jest nie-religią, gdyż nie wyznaje żadnego boga-osoby). Nie wyzwalamy się od zła
 poprzez dobro, które pochodzi od Boga, wyzwalamy się tylko poprzez zerwanie ze światem, który jest
 zły. Pełnia tego zerwania to nie zjednoczenie z Bogiem, ale tak zwana Nirwana, czyli wejście w stan
 doskonałej obojętności względem świata. Zbawić się to znaczy przede wszystkim uwolnić się od zła,
 zobojętnieć na świat, który jest źródłem zła. Na tym cały proces duchowy się kończy ...” („Przekroczyć
 Próg Nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittorio Messori”, Red. Wyd. KUL, Lublin 1994, Pyt. 14: Budda?, s. 78).

Jakże diametralnie inna jest religia, która nie jest wytworem człowieka, lecz wyrasta z rzeczywistego,
 historycznie sprawdzalnego samo-objawienia się Boga Osobowego!
 – Tutaj Trójjedyny, Stworzyciel i Odkupiciel jednocześnie, najpierw przedstawia rodzinie człowieczej
 siebie samego – już od samego „pra-początku zaistnienia na ziemi człowieka” (por. DV 3a), którego
 stworzył jako swój żywy Obraz.
 – Począwszy zaś od chwili, „gdy nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4; por. Mk 1,15; itd.), tenże Bóg pozwala
 ponadto dotknąć siebie namacalnie w swym Synu Jezusie Chrystusie (zob. 1 J 1,1nn). On to „dla nas ludzi i
 dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, ... narodził się z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem” (Wyznanie
 Wiary Mszy św.; J 1,14), nie przestając być „Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego” (Wyznanie Wiary z Mszy
 św.).

Od tego momentu zaistniała możliwość ‘dotykania’ Boga i – co więcej – poddawania wyszukanym,
 przerażającym eksperymentom (por. 1 J 1,1.3; itd.) tego Boga, który sam z siebie jest Duchem (por. J 4,24; 2
 Kor 3,17). Stało się to możliwe w Chrystusie Jezusie, Bogu Wcielonym.

Na co dzień Jezus określał siebie mianem „Syn Człowieczy”. Zapewne po to, by wielkością swego
 majestatu nie przerażać. Gdy jednak okoliczności będą tego wymagały, nie ukryje On swojej Boskiej
 tożsamości: swego Bożego Synostwa. Mimo iż to właśnie stanie się bezpośrednią przyczyną skazania
 Go na śmierć.

Taka sytuacja zaistniała podczas Jego przesłuchania przed Sanhedrynem:

„... A najwyższy kapłan (= Kajfasz) rzekł do Niego:
 ‘Poprzysięgam Cię na Boga Żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?’
 – Jezus mu odpowiedział: ‘Tak, Ja Nim Jestem.
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 Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i
 nadchodzącego na obłokach niebieskich’ (= Jezus stwierdza tu jednoznacznie, że jest Mesjaszem-Namaszczonym i
 że na Nim spełniają się proroctwa mesjańskie, m.in. Ps 110 (109),1; Dn 7,13n).
 – Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł:
 ‘ Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? ...” (Mt 26,63nn).

W Jezusie Chrystusie Bóg przedstawia swemu żywemu Obrazowi nie tylko siebie samego, ale
 ponadto językiem bezpośrednio zrozumiałym – swój zamysł względem rodziny człowieczej: wybawienia
 człowieka z niewoli grzechu. Tak to Bóg wychodzi naprzeciw człowieka, by „przez swą wielką miłość,
 jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków” (Ef 2,4), umożliwić mu już tu na ziemi, a tym
 bardziej po znalezieniu się po przekroczeniu progu wieczności w Domu Ojca – bezpośrednie
 uczestnictwo w życiu i miłości z samym Trójjedynym.

 Jaśniej się wyrażając, Boży zamysł zmierza do ‘oblubieńczego’ zjednoczenia Bożego Obrazu ze
 swym Stworzycielem i Odkupicielem. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, m.in. w części IV (zob. Oblubienico! Ty
 Moja, Ukochana! Żyj! Rośnij ...! – i tamże, zwł. r.1; ponadto w niniejszej cz.VI – zob. r.9; a poniżej zob. cz. VII, zwłaszcza rozdz.1-
szy: Boży Oblubieniec w oddaniu Oblubienicy na Krzyżu – siebie „do końca”).

Bóg-Osoba wyzwalający zawierzenie

W religii Objawienia możemy nieustannie ‘podpatrywać’ Boży styl wydawania wszelkiego rodzaju
 nakazów czy zakazów. Najpierw pojawia się zawsze Bóg jako Osoba. W trudny do wytłumaczenia sobie
 sposób okazuje się On zainteresowany ‘aż do bólu’ doczesnym i wiecznym losem człowieka, swego
 żywego Obrazu. Praktycznie biorąc, Bóg nie ma z człowieka w ogóle żadnej ‘korzyści’ ani ‘pociechy’.
 Konsekwentnie powinien by dawno pozostawić go samemu sobie, z chwilą gdy ten zaczyna zdążać
 dobrowolnie do własnego wiecznego potępienia. Tego przecież człowiek w grzechu wyraźnie sobie życzy
 ...

Tymczasem Bóg nieustannie ‘żyje’ człowiekiem i wyborem, jakiego on z chwili na chwilę dokonuje: za
 „życiem czy śmiercią” (por. Pwt 30,15.19). Żeby go uchronić od zguby wiecznej w przypadku, gdyby uległ
 „uwodzicielskim sztuczkom” (zob. Ef 4,14; 2 Tes 2,10; 2 P 3,3; Ap 2,14), zastawionym na niego przez szatana,
 „kłamcę i mordercę od początku” (por. J 8,44), Bóg staje przed nim wciąż na nowo jako Osoba-Miłość, a od
 chwili Wcielenia Syna Bożego z zasady w Osobie Jezusa Chrystusa. Trójjedyny „stara się z ... ludzkiej
 wolności wyzwolić miłość” (DiM 8f) oraz zawierzenie sobie jako Bogu. A Bóg z samych podstaw swego
 bytu nie jest w zdolny wyrządzić swemu żywemu Obrazowi krzywdy.

Dopiero na drugim planie wydaje Bóg naglące propozycje, sformułowane niekiedy również językiem
 wyraźnych przykazań. Są one jednak pomyślane zawsze jako dramatyczne światła ‘czerwone’
 ostrzegawcze, które mają uchronić przed ześliźnięciem się w bezpowrotną przepaść, a pozytywnie jako
 jedyna droga wiodąca do osiągnięcia życia – wiecznego, w oblubieńczym zjednoczeniu z samym
 Bogiem-Miłością.

Dotyczy to w całkiem szczególny sposób wszelkich zakazów. Bo i wtedy na miejsce czołowe wysuwa
 się nie ‘COŚ’: ślepy przepis-dla-przepisu, względnie prawo-dla-prawa. Spoza każdego wymagającego
 polecenia spoziera każdorazowo ten Ktoś, który cały jest Miłością i który naprawdę ukochał człowieka –
 ponad siebie samego, bo go przecież stworzył „dla niego samego” (GS 24).
 – Taki styl wydawania poleceń obserwujemy chociażby w wyżej przytoczonych czterech autorytatywnie
 sformułowanych wypowiedziach Chrystusa. W Nim zaś, Jezusie Chrystusie, cały Trójjedyny zbliżył się do
 człowieka aż po ostateczne możliwości (zob. wyż.: Przykładowe cztery ‘Przykazania’ Chrystusa).

Nie na darmo powraca na łamach naszej strony w coraz innym kontekście przytaczane Słowo Boże,
 sformułowane przez samego Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa o Jego i naszym Ojcu:

„Bóg (= Ojciec) ... tak umiłował świat (= świat ludzi),
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że Syna swego Jednorodzonego dał,
 aby każdy, kto w Niego wierzy (= Jemu całego siebie zawierzy),
 nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Owo „zginąć” względnie na odwrót: „mieć życie wieczne” musi widocznie dotyczyć rzeczywistości
 niezwykle dramatycznej, skoro ten właśnie wzgląd skłonił Boga do podjęcia „wstrząsającego” (por. DiM 7)
 kroku: Ojciec wysyła swego Syna-Słowo do człowieka – upadłego żywego Obrazu Boga wobec
 kosmosu. Co Bóg mógłby uczynić jeszcze więcej, by tego zagrożonego – uratować? Pewne zaś jest
 jedno: Bóg-Miłość za bardzo szanuje siebie – a z kolei człowieka, którego wyposażył m.in. w wolną wolę,
 by go zmusić do podjęcia jakiegokolwiek działania etycznego. Toteż Bóg człowiekowi jedynie nagląco
 proponuje to co jest dobre, jednocześnie nie wymuszając przyjęcia owej propozycji.

Byłoby bluźnierstwem i sprawiłoby Bogu niewyobrażalnie dojmujący ból, gdyby człowiek Boga
 posądził, iż przez naglącą prośbę przyjęcia i wdrożenia (a nie wymuszenia) Dziesięciorga Przykazań chciał
 człowieka upokorzyć, albo wręcz ‘wyżyć się’ na nim swoją wszechmocną władzą. Bóg jest przy całej swej
 Wszechmocy w sensie najdosłowniejszym zbyt delikatny i prawdziwie niezdolny do tego, by stworzeniu
 swojej miłości wyrządzić jakąkolwiek krzywdę.

Jeśli posłany przez Ojca Jego Jednorodzony Syn, który jednocześnie jest rzeczywistym Synem swej
 Niepokalanej Matki Maryi, zdecydował się nawet na krzyż i nie uchylił się przed grozą owego ‘horrendum
 supplicium’ (= przerażającej kaźni) – jedynie „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia” (Credo ze Mszy św.), stając
 się na krzyżu „ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i ... za grzechy całego świata” (1 J 2,2), uświadamia
 On tym samym swym ludzkim braciom i siostrom, którzy często bardzo nie lubią zastanawiać się nad
 konsekwencjami swych zachowań moralnych, jak straszliwą rzeczywistością jest każdy grzech.
 Odkupieńcza męka Boga-Człowieka jest krzykiem miłości Boga, który uniża się do ostateczności przed
 wolnością człowieka. W imię tej miłości Bóg błaga człowieka, by się opamiętał i nie obierał „drogi śmierci,
 lecz życia”, chociaż droga życia wymaga zmobilizowania i podjęcia trudu jej stałego aktywnego
 potwierdzania.

Tym samym jednak w Bożych przykazaniach nie chodzi nigdy o wydawanie zakazów-dla-zakazów.
 Chodzi natomiast o jedynie godną, chociaż wymagającą drogę, którą Trójjedyny przedkłada mężczyźnie i
 niewieście ku ich własnemu szczęściu i ocaleniu. Czymś dopiero wtórnym będzie swoista mała ‘radość’ z
 kolei Stworzyciela, który prawdziwie „nie chce śmierci występnego, ... lecz żeby się nawrócił i żył ...” (Ez
 18,23).

W tym właśnie wyraża się Boża miłość jako prawdziwa miłość. Jest ona wymagająca, ale przez to
 właśnie kochająca. Spoziera ona jako miłość – również spoza tego, aktywnego zmobilizowania
 wymagającego przykazania: VI-go. Bóg nigdy nie pozwoli sobie na łudzenie człowieka poprzez pójście
 na ustępstwa odnośnie do normy moralnej, gdy treść owego przykazania, sformułowanego w danym
 wypadku negatywnie jako: „Nie będziesz ... ” !, będzie dotyczyła rzeczywistości, która z istoty swej jest
 naprawdę złem – w pierwszym rzędzie dla samego człowieka (zob. VSp 79-83).

Jakżeż trafnie wyraził ten aspekt Boga-Osoby-Miłości spoglądającej spoza przykazań, Jan Paweł II:

„(Kościół) ... nie przestaje nigdy wzywać i zachęcać wszystkich do rozwiązywania ewentualnych
 trudności małżeńskich (godzenie miłości z nierozłącznie z nią sprzężonym ukierunkowaniem na możność rodzicielską),
 bez jakiegokolwiek fałszowania i uszczerbku dla prawdy, jest bowiem przekonany, że nie może
 zachodzić prawdziwa sprzeczność pomiędzy prawami Bożymi co do przekazywania życia a
 obowiązkiem pielęgnowania autentycznej miłości małżeńskiej ...
 ... Powtarzam przeto z tym samym przekonaniem, co mój poprzednik (Paweł VI w Humanae vitae):
 ‘... wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa’ (HV 29) ...”
 (FC 33).

Oraz:

„... Musimy przede wszystkim ukazywać urzekający blask tej prawdy, jaką jest – sam Jezus Chrystus.



 W Nim, który JEST – Prawdą (J 14,6), człowiek może w pełni zrozumieć i doskonale wypełniać, poprzez
 dobre czyny, swoje powołanie do wolności w posłuszeństwie Prawu Bożemu, zawartemu w
 przykazaniu miłości Boga i bliźniego.
 – To właśnie sprawia dar Ducha Świętego, Ducha Prawdy, wolności i miłości: dzięki Niemu Prawo
 zostaje zapisane w naszym wnętrzu, tak że możemy je postrzegać i przeżywać jako dynamikę
 prawdziwej osobowej wolności ...” (VSp 83).

Miłość Boga do człowieka przybrała od momentu zaistnienia grzechu na ziemi oblicze miłosierdzia
 (zob. wyż., cała cz.V = 8 rozdziałów: Miłujące Boże Miłosierdzie). Wobec definitywnego zagrożenia człowieka-w-
grzechu stała się ona dla Boga swoistym ‘imperatywem’, by podjąć się dzieła przebłagania za grzechy
 Człowieka – w miejsce samego człowieka. „Jako Ukrzyżowany” (DiM 8), Odkupiciel wprasza się w swym
 Bożym poszanowaniu dla ludzkiej wolności ze swym – przez krew dokonanym dziełem odkupienia i prosi
 ... o jego przyjęcie. Czyni to, „stojąc i kołacząc do drzwi serca każdego człowieka” (por. DiM 8): nagląco,
 ale „nie naruszając jego wolności” (DiM 8). Jezus usiłuje jako ukrzyżowany „z tej ludzkiej wolności –
 również par narzeczeńskich – wyzwolić miłość” (DiM 8). Ta zaś, otwierając się na Ukrzyżowanego, staje
 się i dla tych obojga natychmiast tą drogą, która wiedzie do miłości narzeczeńskiej radosnej tężyzną
 duchową. Odkupiciel podniesie ją niebawem do poziomu zaofiarowanego im sakramentu ich
 małżeństwa, jeśli tylko dar ten przyjmą decyzją swej wolnej woli (por. FC 13: sam koniec. Zob. też wyż.:
 Ukrzyżowany stoi i puka ... – oraz zob. wyż.: Bóg – Ten Poważny – punkty A-B-C-D).

C.   KTO TU JEST TYM PIERWSZYM ?

1. Walka o kompetencje

Uczynki dokonane w ciele: złe lub dobre – w perspektywie definitywnej

Cierpliwy czytelnik zauważa, że poszukujemy wciąż głębszych uzasadnień. Ograniczenie się przy
 omawianiu sytuacji par narzeczeńskich (to jest w tej chwili przedmiotem rozważań) do problematyki
 ‘bezpiecznego seksu’ i ‘biologii-fizjologii miłości’ oznaczałoby sugerowanie tym poszukującym
 wewnętrznej pustki: uprawiania seksu-dla-seksu. Prędzej czy później skończyłoby się to dramatem dla
 samych tych dwojga.
 – Jej wyrazem mogłaby być typowa wypowiedź chociażby tej dziewczyny, która przez dłuższy czas
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 ‘oddawała się’ swemu ‘chłopakowi’, zawierzając deklarowanej przez niego ‘miłości’. Tymczasem z
 chwilą, gdy w końcu ujawniła się ciąża, ów ‘chłopak’ ulotnił się bezpowrotnie, zostawiając ją samej sobie
 – z oczekiwanym dzieckiem. Teraz dopiero obudziły się u niej ... resztki myślenia. Zdołała wydobyć z
 siebie w tej chwili już tylko gorzkie stwierdzenie: „Ja się łudziłam, że on kocha – mnie. Tymczasem jemu
 chodziło jedynie o moje ... kobiece ciało”.

Sam w sobie ‘seks’ nie jest w stanie zaspokoić głębi człowieczeństwa. Swoistym tego świadectwem
 są związki partnerskie homoseksualistów i lesbijek, które z zasady trwają nie dłużej jak jeden rok,
 czasem do półtorej roku, z pełną otwartością w tym czasie na nadarzające się jakiekolwiek inne
 sposobności seksualne: obojętne czy homo-, czy heteroseksualne. Głębia człowieczeństwa zdąża w
 sposób nieutulony do pełni. Tej zaś nie jest w stanie zapewnić eksploatacja wymiaru samego tylko ‘ciała’
 i stymulacja jego możliwości seksualnych.
 – Jakżeż wciąż aktualne jest wyznanie św. Augustyna: „Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie – i niespokojne
 jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie” (św.Augustyn, Wyznania, Księga I, nr 1; RH 18; LM-1985, 15).

Co więcej zaś, postępująca zatrata wewnętrznej wolności (= zniewolenie grzechu w okowach Złego: szatana)
 w następstwie bezwolnego podążania za popędem-porywem pożądliwości płciowej, która natarczywie
 daje znać o sobie, staje się proporcjonalnie wzrastającym śmiertelnym zagrożeniem w aspekcie spraw
 definitywnych człowieka.

Rzeczywistości istnienia życia poza progiem śmierci – owego nieuniknionego ‘co potem’ – wraz z
 koniecznością rozliczenia się ze swego postępowania etycznego, nie jest w stanie przekreślić żadna nie-
wiara ‘w nic w ogóle’, ani a-teizm czy nawet anty-teizm. Sprawozdawczości tej nie zdoła podważyć żaden
 system religijny, który by z góry wykluczał końcową treść apostolskiego Wyznania Wiary: „Wierzę ... w
 ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny ...” (czyli zmartwychwstanie poszczególnego człowieka-‘ciała’ itd.
 Powszechnego zmartwychwstania ciała nie przyjmują m.in. Wyznawcy Jehowy; wbrew jednoznacznej wymowie Pisma świętego,
 na które się wciąż powołują, filtrując je jednak według własnych arbitralnych założeń, czyli usiłując być ponad Słowem Bożym).

Jezus mówi w pewnej chwili w swym pełnym ciepła słowie – o swych własnych odniesieniach do Ojca
 w łonie Trójcy Świętej. Po czym jednak przechodzi zaraz do ściśle z tymi odniesieniami w ramach samej
 Trójcy – sobie przez Ojca zleconego zadania: dokonania dzieła odkupienia człowieka, oraz związanych z
 nim konsekwencji:

„... Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach,
 usłyszą głos Jego (= Syna Człowieczego: Jezusa Chrystusa):
 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia;
 ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia ...” (J 5,28n).

Dzisiejszy młody człowiek jest niemal z zasady wielorako poddawany stałym, nachalnie się
 narzucającym bodźcom seksualnym. Seksualizm wlewa się w wyobraźnię i życie szerokim nurtem
 poprzez coraz inne kanały. Ludzie młodzi nie zdają sobie sprawy, że niezależnie od własnej słabości
 moralnej stają się łatwo ofiarami perfidnie narzucanych trendów seksualnych dominującej sfery
 społeczno-politycznej. Ta zaś, nastawiona na konsumizm i nieliczenie się z etyką, jaskrawo ignorująca
 Boga i sprawozdawczość człowieka przed Bogiem, pogrąża społeczeństwo w chaos społeczny i etyczny.
 Wiedzie całe społeczeństwa z jednej hańby seksualnej w jeszcze bardziej poniżającą hańbę drugą.
 Jednocześnie promuje coraz bardziej wyrafinowane wynaturzenia, jakich nie spotyka się w świecie
 zwierząt.

Naocznym tego przykładem jest wymuszana przez nieznaczny odsetek niezrównoważonych,
 psychicznie chorych osób, które jednak potrafią się zrzeszać w kręgi ‘gender’, akceptacja społeczna
 homoseksualizmu i związków lesbijskich. Organizując się w zrzeszenia, narzucają one społeczeństwu
 ideologię ‘gender mainstraeming’. Opanowali do perfekcji technikę zasypywania społeczeństwa swym
 głośnym krzykiem, urządzaniem hucznych manifestacji, a z kolei skutecznie szermują bronią
 zastraszania ludzi zdrowo myślących. Wprowadzają świadomie – a wysoce perfidnie w błąd opinię



Objaśnienie

 społeczną, a nawet instytucje międzynarodowe, wymuszając dla swej nieznacznej mniejszości
 ludnościowej przyznawanie coraz dalej posuwanych uprzywilejowań prawnych, o jakich marzyć nie mogą
 małżeństwa i rodziny. Tymi metodami posługują się na co dzień przedstawicieli ideologii gender oraz
 gender mainstreaming (omówieniu tego tematu poświęcony jest rozdział 3 w niniejszej części VI).
 – Trudno, żeby wspomniane walki ideologiczne nie odbiły się złowrogim echem na umysłowości
 zwłaszcza młodego człowieku, przede wszystkim gdy brak mu głębszych podstaw wiary.

Tymczasem przy zrozumiałym zainteresowaniu człowieka młodego zakresem spraw związanych z
 płciowością nie sposób uchylić się na dłuższą metę od równolegle pojawiającego się podstawowego
 pytania: ‘Co się stanie ... potem?’ (zob. wyż.: Co się stanie ‘potem’?) Przekroczenie progu wieczności stanie się
 chwilą spotkania twarzą w twarz z Synem Człowieczym już uwielbionym, „Sędzią żywych i umarłych” (Dz
 10,42) – zgodnie chociażby z dopiero co przytoczoną wypowiedzią samego Chrystusa o umarłych, którzy
 „... usłyszą głos Syna Człowieczego ...” (zob. wyż.: Zmarli usłyszą głos Syna Człowieczego).

Na swój sposób wyraża tę samą rzeczywistość zwięźle Apostoł Narodów – św. Paweł:

„Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa,
 aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki
dokonane w ciele – złe lub dobre” (2 Kor 5,10; por. Rz 14,9n).

Wspomniane ‘potem’, które nie może nie nadejść, nastąpi bardzo
 prawdopodobnie w chwili najmniej spodziewanej. Bywa, że dotyczy to
 również osób w bardzo młodym wieku. Przypominał o tym z całą
 powagą Odkupiciel człowieka, chociażby w przypowieści o pannach
 roztropnych i nieroztropnych. Nie żeby zastraszać, a natomiast życie
 układać w sposób godny podarowanego sobie człowieczeństwa, które
 niezbywalnie wyposażone jest w dar samo-świadomości, samo-
stanowienia, zdolności podejmowania odpowiedzialności (zob. wyż., np.:
 Jeszcze raz: niezbywalne przymioty ludzkiej osoby):

„... W końcu przyszły i pozostałe panny, prosząc: ‘Panie, panie,
 otwórz nam’.
 Lecz On odpowiedział: ‘Zaprawdę powiadam wam, nie znam was’!
 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25,11nn).

Do tego samego stwierdzenia nawiązywał Chrystus i w wielu innych okolicznościach, np.:

„... Albowiem jak w czasie przed potopem: jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia,
 kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich,
 tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego ...
 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie ...
 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt
 24,38nn.42.44.50).

Kompetencja Kościoła w zakresie seksualności

Nie pobłądzi więc młody człowiek ani ci dwoje: para narzeczeńska, gdy przyjrzą się kwestii
 podejmowania współżycia przed ślubem jeszcze raz – z dystansu. Wbrew tu i ówdzie zakorzenionym
 praktykom ignorowania Bożej naglącej prośby, opatrzonej sankcją utraty życia wiecznego, stajemy na
 naszej stronie niezłomnie na stanowisku wyrażonym w przykazaniu tego Boga, który jest – Miłością
 również wtedy, gdy swemu żywemu Obrazowi: mężczyźnie i kobiecie, uświadamia jednoznacznie: „Nie
 będziesz cudzołożył!”
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Przykazanie to brzmi jednoznacznie zarówno w odniesieniu do małżeństw, jak i osób
 przygotowujących się dopiero do małżeństwa, a z kolei do każdego pozostałego człowieka – niezależnie
 od stanu i wieku. Zawierzamy Bożej Mądrości i ‘Sercu’ tego Boga, który doskonale rozumie, co to
 znaczy: kochać. I który dobrze wie, „co w człowieku się kryje” (J 2,25). Jeśli proponuje nagląco tak
 jednoznaczne przykazanie, służy ponad wątpliwość właściwie pojętemu dobru Człowieka: mężczyzny i
 kobiety. Niezależnie od tego, czy Boże ‘argumenty’ do kogoś przemawiają, czy nie.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu młodym trudno pogodzić się ze stanowiskiem ... Boga. Nauczanie
 zaś Kościoła w tym względzie nie jest wymyślaniem jakichkolwiek ‘nowych’ nakazów-zakazów. Nie ma
 ono też nic wspólnego z ‘łamaniem sumienia’ zakochanych i występowaniem przeciw ‘miłości’.
 Nauczanie Kościoła jest każdorazowo jedynie wyjaśnieniem Bożego Prawa, które nie zna np.
 ‘rozcieńczonej wersji’ owego „Nie będziesz cudzołożył” w odniesieniu dajmy na to do ... narzeczeństw (nie
 wspominając już o odniesieniach homoseksualnych czy lesbijskich).
 – Nauczanie Kościoła cieszy się zarazem pieczęcią Prawdy Bożego Objawienia. Prawo to wskazuje
 zarazem na jedyną drogę do wzrastania w godności, jaka właściwej jest miłości par zarówno
 narzeczeńskich, jak następnie małżeńskich.

Dwojgu bezpośrednio zaangażowanych osób, zdecydowanych na zawarcie związku małżeńskiego,
 niekiedy trudno zaakceptować taką ocenę Bożego przykazania. Tak bywa szczególnie w przypadku być
 może dotąd już dobrze zakorzenionego współżycia płciowego, jakoby oboje byli od dawna
 pełnoprawnym, sakramentalnym małżeństwem.

Jednakże Bóg, który naprawdę jest – Miłością, nie może przeczyć sobie samemu, dając w pewnej
 chwili ‘zielone światło’ na działania, które by z istoty swej były złem. Czyżby Słowo-Boże-Pisane, tzn.
 Pismo święte, błądziło, albo też autor biblijny miał nie zrozumieć objawiającego się Boga, gdy pisze jakże
 bardzo jednoznacznie – czy to na tym miejscu z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, czy też na
 szeregu innych miejscach Słowa-Bożego-Pisanego – językiem wciąż takim samym:

„Nie łudźcie się!
 Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli,
 ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani ..., ani ...
nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9n; oraz zob. Ga 5,19nn; Ef 5,5; Ap 21,8; 22,15)?

Skoro tak brzmi Pismo święte, które jest Słowem-Bożym-Pisanym, dokładniej mówiąc: Słowem-
Synem, drugą Osobą Trójcy Świętej, która z Tchnienia Ducha Świętego ‘przetłumaczyła’ mowę samego
 Boga na mowę ludzką (por. DV 9c.12a.13b), to czymże by miał być Kościół założony przez Chrystusa, żeby
 to Boże Słowo zmienić i je ... rozcieńczyć? Bo i sam On, Syn Boży Wcielony, nie czuje się kompetentny
 zmienić w czymkolwiek trudnych poleceń Ojca, zawierzając we wszystkim Jego Miłości.

Z jakimż zawierzeniem Prawdzie Objawienia zwraca na to uwagę Jan Paweł II w swej pierwszej
 encyklice:

„... Z głębokim przejęciem słuchamy samego Chrystusa, kiedy mówi:
 ‘Nauka, którą słyszycie, nie jest Moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca’.
 – Czyż w tych słowach naszego Mistrza nie dochodzi do głosu ta właśnie odpowiedzialność za prawdę
 objawioną, która jest ‘własnością’ samego Boga, a nawet On, ‘Jednorodzony Bóg, który jest w łonie
 Ojca’ (J 14,24) – gdy ją przekazuje jako Prorok i Nauczyciel – czuje potrzebę podkreślenia, że czyni to z
 całą wiernością dla jej Boskiego Źródła.
 Ta sama wierność musi być konstytutywną właściwością wiary Kościoła, zarówno wówczas, gdy
 Kościół naucza, jak też, gdy wyznaje ...” (RH 19).

To wszystko, czego nauczał i dokonywał Chrystus w ciągu swego krótkiego życia, przekazał On
 swym Apostołom oraz założonemu przez siebie Kościołowi. Zgodnie ze zleconą sobie misją w dniu
 Wniebowstąpienia Odkupiciela – winien Kościół nauczać nie czego innego, a tego wszystkiego, czego
 nauczał Chrystus:



„... Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu ...
 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem ...!” (Mt 28,19n).

Nic dziwnego, że kolejni widzialni zastępcy Chrystusa na ziemi – Papieże, w których skupia się
 mandat Chrystusowy, stwierdzają z całą szczerością i pokorą, iż Kościół nie jest kompetentny do
 wprowadzenia w Boże przykazania jakichkolwiek zmian: rozcieńczeń czy obostrzeń. Dotyczy to m.in. nie
 pozostawiającego miejsca na jakąkolwiek niejasność Przykazania VI: „Nie będziesz cudzołożył”.

Wypada podkreślić jeszcze raz – z całą mocą treści tego stwierdzenia: nie istnieje żadna
 ‘rozcieńczona’ wersja tegoż Bożego Przykazania w odniesieniu np. do etapu narzeczeństwa. Ci dwoje
 pozostają względem siebie do samej chwili wyrażenia sobie wzajemnie zgody małżeńskiej w obliczu
 przedstawiciela Boga i społeczności Kościoła – w pełnym tego słowa znaczeniu wciąż jeszcze nie-
mężem i nie-żoną.

Stąd rozumiemy pokorne, a zarazem jednoznaczne słowa papieża Paweł VI z jego encykliki
 Humanae Vitae (1968 r.). Słowa te uwydatnił on w duchu szczególniej go zobowiązującej wierności wobec
 zwierzonego mu przez Chrystusa stanowiska swego widzialnego zastępcy na ziemi. Podkreśla on
 mianowicie, że Kościołowi nie przysługuje żadna władza wprowadzania jakichkolwiek zmian w Bożym
 przykazaniu:

„Ponieważ Kościół nie jest twórcą obydwu tych praw (= prawa etycznego naturalnego, jak i tego płynącego z
 Ewangelii Chrystusa), dlatego też nie może być ich sędzią (łac. eiusdem non árbitra = nie może być jego arbitralnym
 interpretatorem),
 lecz jedynie stróżem i tłumaczem (łac. tantummodo custos atque interpres esse potest).
 – Nie wolno mu więc nigdy ogłaszać za dozwolone tego, co w rzeczywistości jest niedozwolone, gdyż
 z natury swej stoi zawsze w sprzeczności z prawdziwym dobrem człowieka” (HV 18) (łac.: eique numquam
 fas erit licitum declarare, quod revera illicitum est, cum id suapte natura germano hominis bono semper repugnet: HV 18; por.
 tamże, nr 14.
 – Zob. do tego ponadto – VSp 78-83: Czyny z istoty swej złe. Częściowe omówienie zob. wyż.: Kryteria uznania czynu za
 dobry).

Dopiero co przytoczone słowa z „Humanae vitae” dotyczą co prawda bezpośrednio stosowania jakich
 bądź sposobów zapobiegania ciąży w małżeństwie. Niemniej tym bardziej są one autorytatywnym
 wyjaśnieniem prawa tego Boga, który jest Miłością – w odniesieniu do osób, które w ogóle małżeństwem
 nie są.
 – Wciąż też w pełni aktualne są słowa Mistrza z Nazaretu, który w Kazaniu na Górze stwierdza bez
 niedomówień – w odniesieniu również do osób przeżywających etap narzeczeństwa, chociażby bliskiego
 zawarcia małżeństwa:

„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż.
 A Ja wam powiadam:
 Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę,
 już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa ...” (Mt 5,27n; zob. też w.31n; 19,3-9; itd.).

Jeśli tak wypowiada się Namiestnik Chrystusa na ziemi, czymże są w zestawieniu z jego słowami
 chociażby niezwykle silne naciski ze strony dajmy na to promotorów rewolucji seksualnej oraz ośrodków
 światowej władzy ONZ, WHO, UE itp., którzy wymuszają na podległych sobie państwach bezdyskusyjne
 przyjęcie i wprowadzenie w życie ideologii „gender” oraz „gender mainstreaming” ? Ta przecież totalnie
 nie liczy się z osobową naturą człowieka, ani jego niezbywalną odpowiedzialnością etyczną,
 jednocześnie niszcząc stworzone przez Boga – a nie człowieka, małżeństwo oraz rodzinę.
 – Wytyczną postępowania pozostaje wciąż nieustraszona postawa postawa Apostołów w obliczu
 wszelkich groźnych nacisków, a nawet perspektywy tortur i śmierci w obronie prawa Bożego:

„Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych
 bardziej słuchać was – niż Boga?” (Dz 4,19. – Dokładniej na ten temat poniżej, w 3 rozdz. niniejszej VI części).
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Walka wręcz z ... Bogiem

W sytuacji może i buntu ze strony niejednego spośród młodych, a także osób starszych, którzy
 odwołują się z niebywałym naciskiem na przysługujące im ‘prawo’ (kto by im takiego ‘prawa’ mógł udzielić?)
 wyrażania sobie miłości poprzez intymność płciową, a w każdym razie zachowania się względem siebie
 ‘jak im się podoba’, nasuwa się w końcu zasadnicze pytanie: Kto tu ma rację – Bóg, czy ci dwoje?

Zapewne bardzo to niezręczna sytuacja, gdy ‘walka’ musi się toczyć o to, której ze stron przysługuje
 prawo ‘pierwszeństwa’. Stronami są tutaj: z jednej strony Bóg – a z drugiej Jego stworzenie: człowiek!
 Czy samo to zestawienie nie wywołuje zdumienia ... Natury? Człowiek ... wzywa do ‘pojedynku’ z sobą ...
 samego Boga: Stworzyciela nieba i ziemi!

Można sobie z góry podarować głośne słowa tych, którzy powiadają, iż są ateistami – i wobec tego w
 Boga ... nie wierzą. Tego rodzaju powiedzenie jest z zasady zasłoną dymną, która zupełnie na nic się nie
 przyda: ani na teraz, ani tym bardziej na moment ostateczny: gdy trzeba będzie przekroczyć próg
 wieczności.

Trzeba zdobyć się na odwagę i zdać sobie jasno sprawę, że kwestia przyjęcia względnie nie-
przyjęcia Bożego przykazania jest w aspekcie bytu niesłychaną prowokacją stworzenia w stosunku do
 Boga: Stworzyciela. Człowiek – w tym wypadku dajmy na to dwoje młodych, ale i tylu dorosłych, stawia
 sobie sprecyzowany cel:

Twoje Przykazanie, Boże, jednoznacznie
 odrzucamy.

Treść jego brzmienia dobrze znamy.
Tobą, Boże, my się nie przejmujemy.

Ty Boże, Autorze tego Przykazania!
 Ciebie po prostu nie posłuchamy!

W poszukiwaniu namiastki, zdolnej w pewnej mierze usprawiedliwić tak przyjętą postawę, człowiek
 przyzywa Boga na sąd. Człowiek zmusza Boga, by się przed nim ‘wytłumaczył’ z wydanego przez siebie
 przykazania: „Nie będziesz cudzołożył ...!”

Jak bardzo jednak młodzi, ale i starsi – nie chcą słyszeć o tym, by pomyśleć nad istotą swojej
 postawy wobec Boga w chwili popełniania grzechu! Wszelka myśl o Bogu staje się w takim momencie
 bardzo niewygodna. Przeszkadza wyraźnie w podążaniu za i tak już podjętą decyzją: Boga i tak – nie
 posłucham ...! Bóg ... jest przestarzały. Któż by się jeszcze Bogiem przejmował?!
 – Przy czym Zły, „ojciec kłamstwa” (J 8,44), każe usidlonemu przez siebie człowiekowi po prostu
 wykluczyć wszelkie myślenie o Bogu, a działać tak, „jakby Boga nie było ...”.

Dziwne to jednak, że ten sam człowiek spętany kajdanami grzechu, który Boga nie chce słuchać, bez
 oporu – a „do joty” wykonuje rozkaz za rozkazem, wydawany mu przez ... Złego (!). Jego słuchać – to
 sama przyjemność (niedługo okaże się jaskrawo: ze zgrzytaniem zębów!). Byle tylko nie posłuchać ... Boga!

Człowiek-w-grzechu uruchamia więc – na polecenie-rozkaz Złego, funkcję nie-przyjmowania do
 wiadomości, że Bóg ... JEST. Jeden i drugi partner seksualny udaje przed sobą i tym drugim, że o Bogu
 nigdy nie słyszał; że nigdy nie zetknął się z czymś w rodzaju tzw. ‘VI-go przykazania’! Ci dwoje pozwalają
 się natomiast unosić biernie, a z przyjemnymi wrażeniami seksualnymi, porywom pożądliwości:
 przysłowiowo ‘jak ... zdechłe ryby’. Na rozkaz Złego blokują u siebie wzajemnie wszelką myśl o



 odpowiedzialności etycznej sprawozdawczej, o życiu wiecznym, o konsekwencjach doczesnych i
 wiecznych aktualnie dokonywanego czynu.

Wyraźnie też nie chcą dopuścić myśli o możliwości ... poczęcia – w konsekwencji podjętych
 eksperymentów seksualnych. Celem i sensem tych działań staje się zagarnianie maksimum
 przyjemności własnej poprzez wyżycie się seksualne na ciele partnera: doznanie przyjemności – nie
 miłości, a ... masturbacji.

W razie początkowo być może głośno odzywającego się głosu Słowa Bożego w „najtajniejszym
 ośrodku i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu
 rozbrzmiewa ... nakazem: Czyń to, tamtego unikaj ...” (DeV 43), wyciszają go skutecznie, rozkazując (!)
 Bogu:

Milcz !
Czy wreszcie przestaniesz ?
Wiem, co czynię w tej chwili !

My dobrze wiemy,
co nam potrzebne w przypływie ‘miłości’!

Bóg mimo wszystko nadal, chociaż coraz ciszej, błaga jednego i drugiego, by zawrócili – i odwrócili
 się od wchodzenia przez „szeroką ... bramę i przestronną ... drogę, która wiedzie do zguby”  (Mt 7,13).

W końcu jednak głos ten rzeczywiście milknie: na rozkaz stworzenia Bożej w tej chwili dogłębnie
 zranionej Miłości.

Narzucają się jeden raz więcej słowa Odkupiciela przekazane przez św. Faustynę Kowalską:

„Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia,
 przez niepowodzenia i cierpienia ..., przemawiam przez głos Kościoła,
 a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich,
 zostawiając ich samym sobie – i daję im wszystko, czego pragną ...” (DzF 1728).

Groźny to znak, gdy człowiekowi spełniają się wszystkie zachcianki – m.in. w zakresie czynów, które
 są sprzeczne z Bożymi przykazaniami. Może to być wyraz ostatniego sygnału, gdy w tej chwili spełnia się
 wola nie Boża, lecz odnośnego owego człowieka. Bóg niemal definitywnie opuszcza grzesznika ... na
 jego zdecydowane ‘życzenie’ ...!

Odkupiciel zapuka do jego serca kiedyś oczywiście jeszcze raz: po raz ostatni. Będzie to chwila, gdy
 ów człowiek znajdzie się na progu wieczności. Obojętne, czy to ateista, czy wyznawca którejkolwiek z
 religii światowych: religii objawienia Bożego, czy sztucznej ‘religii’ wymyślonej przez człowieka, który
 Boga jako ‘bożka’ sobie jedynie ‘stwarza’, stając się zatem ‘stworzycielem i panem’ owego ... bożka.

Budzi się pytanie: Czy to serce człowiecze, przyzwyczajone do systematycznego nie-dopuszczania
 Odkupiciela do głosu, w tej definitywnej chwili życia, gdy ważą się jego losy na życie wieczne – na to
 ostatnie zapukanie Odkupiciela do jego serca ... otworzy się w geście zaproszenia?

Bilans faktów

Bilans faktów i wydarzeń w momencie postawienia na przekór Bogu ‘na swoim’ – za cenę
 zignorowania przykazania, jakie Bóg nagląco proponuje, a przecież jego zachowania nigdy nie wymusza,



 można by przedstawić w ukazanej tu tabeli:

Wygrywa: ... Zły

Przegrywa: ... Zwiedziony, przez Złego skutecznie zniewolony Boży żywy
 Obraz

Doraźnie: Będzie mu się wydawało, że stał się wreszcie ... ‘wolny’: bo
 strząsnął z siebie ‘nieznośne’ jarzmo ... Bożego przykazania

‘Wolność’: Wybiera dobrowolnie: niewolę u swego nowego ‘pana’: Szatana

Przebiegłość: Zły dyplomatycznie nie ujawnia swojego ... Imienia.
 Skuteczniej mu działać w ‘mętnej wodzie’

Wypłata: Swej ofierze Zły wypłaca sowicie tym, czym dysponuje:
 „Zapłatą za grzech jest ... Śmierć” (Rz 6,23).
 Będzie to życie-na-zawsze ... w wiecznym potępieniu ...
 Taka zdecydowanie jest wolna wola ... Bożego Obrazu!

Bóg: Nieutulony krzyk Boga:
 Dziecko Mego Bólu! Ja Cię odkupiłem!
 Ale: Ty Krwi Odkupienia nie przyjmujesz!
 Wobec tego niech ci się stanie według słowa Twego – nie Mojego.
 Skoro taka niezmiennie jest wola TWOJA,
 niech się spełni Twe życzenie – tym razem już na wieczność:

Odejdź – na zawsze
do NIE-miłości, NIE-życia ...!

przy zachowanym istnieniu ... na zawsze.

Taką sobie obierasz wiecznośc
 w swym wolnym wyborze !

Zdarza się cud Bożego Miłosierdzia, że grzesznik ‘w’ grzechu i po nim ... nie od razu umiera. Bóg
 darowuje mu jeszcze ... szansę na odwrót od złego ...!

Czy znajdzie się dla niego „czas-miejsce-przestrzeń ... nawrócenia” (por. Mdr 12,10.19; Hbr 12,17)? Ze
 strony Boga – szansa taka każdemu grzesznikowi ponad wątpliwość zostaje użyczona.
 – Czy jednak grzesznik posłucha – chociażby dopiero teraz – głosu Odkupiciela? Czy też ulegnie
 przerażeniu, zastraszeniu i ‘gwałtowi-presji’, jaką na niego wywiera Zły, który po zwabieniu w grzech –
 blokuje ze wszystkich sił jego kontakt z Bożą łaską, a pogrąża swą ofiarę coraz głębiej w samej już tylko
 rozpaczy? Bo przecież rozpacz nigdy nie pochodzi od ... Boga!

Dopiero co wzmiankowana ‘walka wręcz’ z samym Bogiem – w praktycznym działaniu nie bywa ujęta
 jako aż tak jaskrawo sformułowany rzeczywisty ‘pojedynek’ z Bogiem. Ci dwoje wyraźnie uchylają się od
 myślenia o Bogu. Woleliby nie atakować Boga wprost. Uciekają się raczej do ‘metody’ jedynie ...



 ignorowania Boga: udawania, że o Bogu nic nie wiedzą i o Jego istnieniu nigdy nie słyszeli. Przechodzą
 na działanie podsunięte im przez Złego, który skwapliwie nawiązuje do instynktowej ciekawości
 seksualnej (a człowiek powołany jest do kierowania się nie instynktami, lecz podarowaną sobie godnością osoby).
 – Poza tym, Zły doskonale zna ‘słabe punkty’ moralne człowieka. Ułatwia mu to znakomicie osiągnięcie
 zamierzonego celu: skutecznego odcięcia tych dwojga od Boga.

Jakże trafnie demaskuje Jan Paweł II tę jego metodę! Polega ona na wykorzystaniu dzieła stworzenia
 jako podarowanego dobra, m.in. Bożego daru płciowości – przeciw celowości, jaką w nią wpisał
 Stworzyciel:

„... Od początku (Szatan) wykorzystuje dzieło stworzenia
przeciw zbawieniu,
przeciw Przymierzu i
zjednoczeniu z Bogiem ...” (DeV 27).

Opisana sytuacja narzeczeństw współżyjących ze sobą, podobnie jak jakichkolwiek innych partnerstw
 seksualnych – staje się tym samym odzwierciedleniem grzechu typu budowniczych miasta i wieży Babel
 (zob. Rdz 11,1-9). Tamtejsi ludzie kierowali się w swym konsumizmie typową zasadą: ‘Damy sobie radę
 sami. Bóg jest nam nie-potrzebny’. Pisze Jan Paweł II:

„... Ludzie postanowili, że zbudują miasto,
 zjednoczą się w społeczeństwo (por. hasło-obłuda: ‘Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się ...’!)
 i staną się silni i możni (silne, władcze, dobrze finansowane lobby gender, gender mainstreaming ...)
 bez Boga, jeśli nie wprost wbrew Bogu ...” (RP 14).

Coś podobnego dzieje się w przypadku, gdy dwoje lub dwóch partnerów świadomie ignoruje Boże
 przykazanie: „Nie będziesz cudzołożył ...”. Taka para wmawia sobie, iż poszukują bycia jedno-w-miłości,
 jednakże wyraźnie „bez Boga”, a ściślej: dokładnie „wbrew Bogu” (RP 14).
 – Taka sama postawa cechuje lobby gender, a tym bardziej gender-streaming: gejów-lesbijek w skali
 światowej, potężnie wspierane przez określone agendy międzynarodowej finansjery:

 „Geje-Lesbijki wszystkich krajów: Łączcie się ...!
 Na przekór stworzonej natury, na przekór Bożemu prawu,
 na przekór miłości godnej tego miana ...!
 Byle zlikwidować małżeństwo.
 Znieść raz na zawsze ... rodzinę!”

Jest jasne, że subiektywne nie-myślenie o Bogu i udawanie, iż Boga ‘nie ma’, nie jest w stanie
 wykreślić Boga z istniejącej rzeczywistości. Natomiast wszelkie tego rodzaju próby pozostawiają po sobie
 ból-jęk natury. Stworzenie, które jako „jedyne na świecie” jest przez Boga „chciane dla niego samego”
 (GS 24), dokonuje na sobie samym śmiertelnego samo-zranienia (por. Jan Paweł II – w RP 15: „Grzech ... jest to
 zatem akt samobójczy”). Staje się to równoznaczne z wyborem życia w wieczności – w „NIE-Domu Ojca” (J
 14,2n).

Precz stąd Boże! Ja tu jestem ‘bogiem’!

Dopiero co przedstawiona próba wymknięcia się niejako od wprost Bogu wypowiedzianej walki
 poprzez Jego zignorowanie, jest oczywiście taktyką złudną. Zachowanie etyczne podejmowane w
 oparciu o wmówione sobie przekonanie, jakoby Boga i Jego przykazania ‘nie było’ przez nie-
dopuszczenie myślenia o Bogu, ewentualnie przez nie-sprecyzowanie w sposób wyraźny intencji, iż to
 konkretne działanie będzie wprost sprzeczne z treścią Bożego przykazania, nie jest w stanie
 pomniejszyć faktu, że i w tym przypadku osoba, względnie osoby działające dopuszczają się „zła w
 oczach Bożych” (zob. np. 1 Krl 15,18), tzn. ostatecznie mimo wszystko zła w postaci grzechu – tego w typie
 grzechu-z-raju. Ci dwoje ogłoszają wtedy siebie samych jako ‘boga’ – w miejsce Boga Prawdy, którego w



 tejże chwili w swej świadomości detronizują.

Nikt i nic nie zdoła pomniejszyć faktu, że i w tym przypadku powtarza się w całej ostrości scenariusz,
 jakiego świadkiem stał się ogród w raju.
 – Tak też wyraża się o grzechu budowniczych miasta i wieży Babel (= typowego grzechu ignorowania Boga) Jan
 Paweł II:

„... W obydwu przypadkach (grzechu z Babel: Rdz 11; w zestawieniu z grzechem z raju: Rdz 3,5)
 stajemy w obliczu wyłączenia Boga poprzez otwarte sprzeciwienie się Jego przykazaniu,
 poprzez rywalizację z Nim, złudne dążenie do bycia ‘jako On’ ...” (RP 14).

Niezależnie od tych słów papieskich wypada też stale zdawać sobie sprawę z indywidualnej,
 nieodstępnej i nieprzekazywalnej odpowiedzialności z racji każdego czynu. Nikt i nic nie zwolnią od tej
 odpowiedzialności kogokolwiek. Stąd też z góry chybionym działaniem byłoby odwoływać się na
 przepotężne naciski odgórne, wymuszające takie czy inne działani po linii chociażby ‘gender’, czy też na
 presję wywieraną przez najbliższe otoczenie, które nagminnie szydzi z Bożego przykazania i wierności
 normie etycznej Bożej, łącznie ze ‘staromodnymi’ przykazaniami Bożymi i kościelnymi.

Dla przypomnienia przytoczymy ponownie zwięzłe słowa Jana Pawła II na temat niezbywalnej
 osobistej odpowiedzialności:

„... Dlatego w każdym człowieku nie ma niczego
 bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
 jak zasługa cnoty czy odpowiedzialność za winę” (RP 16).

Niezmiennie aktualny jest fakt, że spoza również tego, wewnętrznego zmobilizowania wymagającego
 przykazania: „Nie będziesz cudzołożył’, spoziera Osoba Tego, który „Jeden tylko jest Dobry” (Mt 19,17).
 Zatem i tutaj mamy przed sobą najpierw Osobę Boga który jest Miłością i dobrze się ‘zna’ na miłości, a
 dopiero wtórnie wydaje on przez swoją miłość polecenie-przykazanie.

Podkreślamy ponownie fakt, że Bóg naprawdę nie jest zdolny wyrządzić swemu żywemu Obrazowi
 jakąkolwiek krzywdę. Również wtedy, gdy mu wręcza omawiane właśnie, wymagające przykazanie VI.
 Właśnie w tym przejawia się Jego miłość do człowieka, że tak bardzo nagląco prosi tych dwoje – ku ich
 wielorakiemu dobru, o przyjęcie ‘sercem’ daru tego przykazania. Jest ono wszystkim innym, a nie
 administracyjnym ‘przepisem’ w postaci zakazu-dla-zakazu. Bóg nie tylko nie walczy przeciw ‘miłości’,
 lecz przeciwnie: walczy o to, żeby ‘miłość’ była istotnie ’miłością’.

W tym duchu trzeba nam stwierdzić, iż przykazanie VI jest darem płynącym z Jego Bożego Serca,
 które promuje miłość tych dwojga zgodnie z jej najgłębszą istotą: jako daru osoby-dla-osoby. Miłości nie
 ma w przypadku zagarniania seksu jako ‘rzeczy’ dla możliwie najskuteczniejszego samolubnego
 upajania się nim.

Gdy jednak ci dwoje zakochani – mamy w tej chwili na myśli pary narzeczeńskie, przechodzą na
 formy intymności płciowej, których podejmowanie z Bożego ustanowienia jest „właściwe i wyłączne” (FC
 11; HV 8) jedynie w ramach ważnie zawartego małżeństwa, zaczyna się dziać coś niepojętego w porządku
 całego stworzenia. Ci dwoje wywracaliby w tej chwili porządek natury. Człowiek-stworzenie
 przywoływałby ‘do porządku’ swojego Stworzyciela! Tacy dwoje odnieśliby się do Boga buntowniczo i
 zaczęliby wydawać Jemu – Bogu – ... rozkazy! Ogłosiliby się samozwańczo jako ‘sędziowie’, by zasiąść
 do sądu nad Bogiem: Stworzycielem również ich obojga!

Bunt przeciw VI przykazaniu przeradza się w swoisty ‘zamach stanu’: pozbawienie Tego, który jest
 Bogiem-Prawdą, Jego Boskiej godności i stanowiska. Człowiek siebie ogłasza ‘bogiem’ – ponad Bogiem
 Trójjedynym. Jednocześnie niejako „miażdży Głowę” Boga Miłości-Życia (por. Rdz 3,15) – pojmując swoje
 zachowanie jako ludzką ‘karę’ wymierzoną Bogu za wydane przez Niego ‘nie-ludzkie’ przykazanie VI.
 Człowiek bowiem, w tym wypadku ci dwoje – oraz wszyscy działający na ich podobieństwo, uznaliby
 Boga w tej chwili – za poduszczeniem Złego – za swego najgorszego wroga. Wroga tego trzeba



 skutecznie wyelminować, a najlepiej – po prostu ... zabić Go!

Tak sytuację grzechu przedstawia syntetycznie Jan Paweł II:

„Oto bowiem, wbrew całemu świadectwu stworzenia oraz zbawczej ekonomii z nim związanej, ‘duch
 ciemności’ (Ef 6,12; Łk 22,53: Szatan) potrafi ukazać Boga jako przeciwnika swego stworzenia, a przede
 wszystkim przeciwnika człowieka, jako źródło niebezpieczeństwa i zagrożenia dla człowieka.
 – W ten sposób zostaje zaszczepiony przez szatana w psychice człowieka bakcyl sprzeciwu wobec
 Tego, który ‘od początku’ ma być przeciwnikiem człowieka – a nie Ojcem.
 – Człowiek został wyzwany, aby stawał się przeciwnikiem Boga!” (DeV 38).

Wyrażamy się drastycznie, ale w pełni zgodnie z prawdą bytu. Dokładnie to dzieje się za każdym
 razem, gdy np. dwoje narzeczonych, a może jedynie dwie seks-osoby, albo z kolei ci narzucający
 społeczeństwom i państwom swoje ideologie gender-mainstreamowe – rozkazują Trójjedynemu poprzez
 swoje zachowania seksualne:

Precz stąd, Boże!
I tak Cię nie posłuchamy!

Przykazania swoje zachowaj dla siebie!
Nie masz prawa nam cokolwiek dyktować!

Wiemy co robić, żeby się trochę ‘pokochać’ !
Tu tylko my ustalamy sobie zasady!
My dla siebie ‘bogiem’ jesteśmy ...!

W swym poszanowaniu dla godności wolnej woli swego stworzenia – Bóg w swej Bożej pokorze tych
 Jemu rozkazujących ... natychmiast posłucha. W tejże chwili opuszcza serce człowieka, w którym dotąd
 przebywał jako Bóg pokoju i pełni błogosławieństwa (zob. 1 Kor 3,16; J 14,21nn). Boża świątynia staje się w
 tejże sekundzie ... rumowiskiem: zawaliskiem (zob. 1 Kor 3,17). Z tym tylko, że zawalisko to staje się tym
 samym siedliskiem wszelkiej obrzydliwości, którą władczo zajmuje dla siebie i zastępów upadłych
 aniołów ... Zły.

Czy Zły ... ‘wspomoże’ człowieka w krytycznym momencie, gdy ważyć się będą losy jego życia –
 wiecznego?

Czy to rozważanie jest słowem-straszydłem?

Znajdą się tacy, którzy sami nie mając czystego sumienia, wmówią sobie i innym, że powyższe słowa
 są chorą fikcją, która nie ma podstaw w rzeczywistości. W głośnym proteście będą wołać:

  Jeden powie: Słowa te i obrazy – to czysta przesada! Autor niniejszej strony musi tak mówić, bo jest ...
 księdzem – katolickim!

  Ktoś inny powie: Ja w tego Jezusa Chrystusa, o którym autor pisze, że On będzie „Sędzią żywych i
 umarłych” (Dz 10,42), w ogóle nie wierzę. On mi nic nie mówi!

  Ktoś jeszcze inny stwierdzi, że jest wyznawcą innej religii. Doda jeszcze: ‘Niech katolicy trzymają się
 swojej religii, a ja swojej’ !

Autor niniejszej strony jest rzeczywiście kapłanem w Kościele rzymsko-katolickim. Jednakże
 zamieszczone tutaj treści przedstawia on niemal niezależnie od przeżywanej wiary i swego związania z
 nauczaniem Kościoła, któremu skądinąd pragnie dochować pełnej wierności.



Natomiast w formie uzupełnienia wypada przypomnieć parę podstawowych faktów, które są
 niezależne od wiedzy i przyzwolenia kogokolwiek:

Istnienie Boga Trójjedynego jest całkiem niezależne od zgody rozumu i woli kogokolwiek.
 Tenże Trójjedyny objawił się człowiekowi od początku jego zaistnienia na ziemi.
 Odtąd niezmiennie wiernie ukazuje mu drogę wiodącą do wiecznego zjednoczenia
 – w szczęśliwości z sobą, w zaproponowanej mu oblubieńczej komunii życia i miłości.

Niezależny od zgody rozumu i woli jest fakt, iż „gdy nadeszła pełnia czasu” (Ga 4,4), Syn Boży Jezus
 Chrystus „zstąpił z nieba” i stał się Człowiekiem, ani przez moment nie przestając być Bogiem-
prawdziwym-z-Boga-prawdziwego.
 Objawiał On wtedy człowiekowi osobiście odkupieńczą miłość Boga do człowieka.
 Ustanowił Kościół jako „niejako sakrament, czyli znak i narzędzie
 wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (LG 1).

Niezależny od zgody rozumu i woli jest fakt, że tenże Syn Boży i Syn Człowieczy w jednej Osobie:
 Jezus Chrystus – w końcu dopuścił, by zadano Mu okrutną śmierć na krzyżu.
 Na tym krzyżu stał się On dla swej mistycznej Oblubienicy: Kościoła i każdego człowieka z osobna
 – „ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i ... całego świata” (1 J 2,2).

Niezależny od zgody rozumu i woli kogokolwiek jest fakt, że po swej Męce tenże Jezus Chrystus,
 Bóg Wcielony i umęczony – zmartwychwstał.
 Po czym – po kilku tygodniach przebywania wśród ‘swoich’ jako już zmartwychwstały,
 wstąpił ponownie do nieba, jednocześnie „pozostając z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia
 świata” (Mt 28,20).

Przedstawiony tu Bóg Trójjedyny, oraz Boży Syn, będący jednocześnie Synem Maryi, jest zarazem
 tym Bogiem, który niezależnie od przyjmowanej czy nie przyjmowanej wiary – przemawia w sercu, tzn.
 sumieniu każdego człowieka bez wyjątku, czyli również w sercu człowieka-w-grzechu i po popełnionym
 przez niego grzechu (przykładem na to m.in. rozmowa Boga z Adamem-Ewą po ich upadku; Boga z Kainem: Rdz 3,9-19;
 4,9-15; zob. EV 9.99). Bóg prosi grzesznika w swej Bożej pokorze i niepojętej miłości o ponowne
 „posłuszeństwo wierze” (Rz 1,5; 16,26) oraz o ponowne potwierdzenie wyboru drogi wiodącej do życia –
 wiecznego, poprzez wcielanie w życie Bożych przykazań, których treść – dla wszystkich taka sama –
 wyryta jest w sercu każdego człowieka: wierzącego i nie wierzącego.

Innymi słowy przedstawiona tu rzeczywistość: przez grzech Bogu prosto w twarz rzuconego „Nie
 będę Ci służył” (por. Jr 2,20) odnosi się jednakowo do katolików i nie-katolików, mahometan i buddystów,
 hindusów i wyznawców wszelkich innych religii, m.in. tych animistycznych religii Afryki czy innych
 kontynentów, podobnie jak i wyznawców jakichkolwiek wyznań czy systemów filozoficzno-religijnych.
 Powołanie do życia – wiecznego dotyczy jednakowo wszystkich ludzi wszystkich epok, kontynentów i
 przynależności etnicznej.
 – Każdy też człowiek bez wyjątku stanie przed tym samym Jezusem Chrystusem, „Sędzią żywych i
 umarłych” (Dz 10,42), by zdać sprawę ze swych „uczynków dokonanych w ciele: złych lub dobrych” (2 Kor
 5,10). Chociażby nawet ktoś za życia w tegoż Chrystusa nie wierzył i o Nim nic nie wiedział. Albowiem:

„... Nie ma w żadnym innym zbawienia,
 gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego Imienia,
 w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

Z kolei zaś do każdego człowieka z osobna wychodzi wiernie naprzeciw Odkupiciel człowieka Jezus
 Chrystus w sposób całkiem szczególny w chwili, gdy dany człowiek przekracza próg wieczności. Syn
 Boży i zarazem Człowieczy objawia się wtedy każdemu umierającemu jako ukrzyżowany – a zarazem
 zmartwychwstały (zob. J 14,2n), czyli jako Odkupiciel Człowieka (zob. dokładniej: Umierające Małe Dzieci –
 Niepełnosprawni – każdy). Każdego bowiem człowieka Jezus Chrystus „nabył” dla siebie – „za wielką cenę” (1
 Kor 6,20; 1 P 1,18n): złożonego dla jego odkupienia-zbawienia daru swego Bożo-Ludzkiego życia.
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Odkupiciel zapyta wtedy kolejnego Odkupionego przez siebie jeszcze raz – tym razem po raz ...
 ostatni:

Czy Ty Boga za swe grzechy – przepraszasz?
 Czy życzysz sobie daru „krwi i wody”?
 Tryskają one z Jego przebitego boku (por. J 19,34)
 „na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28; J 20,23; Dz 2,38; itd.)?

To, co przedstawiamy na naszej stronie, dotyczy wciąż zbyt wielkiej stawki: definitywnego losu
 człowieka – tym razem jego ‘losu’ na zawsze: w życiu – wiecznym. Toteż poruszone tu treści są
 wszystkim innym, a nie wprowadzaniem w błąd w aspekcie Prawdy Bożego objawienia.

Tym samym jednak przedstawiony tu ‘przewrót natury’, jaki ktoś przeprowadza w chwili swego buntu
 przeciw Bogu, pociąga za sobą m.in. w przypadku odrzucenia czy to przykazania VI-go, czy
 któregokolwiek z pozostałych przykazań – Bogu w twarz rzucone aroganckie słowo:

Precz stąd Boże!
Nie masz tu nic do gadania!

Przykazania Twojego
i tak nie zachowam!

Rozważania dotyczące chwili ‘ostatecznej’ poszczególnego człowieka są zaiste wszystkim innym, a nie
 jedynie emocjonującym filmem z seriału horrorów.

Jest serdecznym, gorącym życzeniem piszącego tu autora, a tym bardziej Odkupiciela człowieka,
 Jego Matki Maryi oraz Anioła Stróża, jakiego każdy człowiek otrzymuje w darze od Ojca Niebieskiego w
 chwili poczęcia, by każdy człowiek żył zawsze w stanie łaski uświęcającej. Jest to niezastąpiony
 warunek, by w chwili ‘przechodzenia na drugi brzeg’ móc wyjść naprzeciw Odkupiciela z sercem
 przepełnionym radosną wdzięcznością za dar dosłyszenia i otwarcia się na Boży Głos, który przemawia
 w sercu człowieka po raz ostatni w właśnie opisanej chwili, gdy jego życie TU na ziemi dobiega
 definitywnemu zakończeniu.

Chwila umierania człowieka w łasce naznaczona jest wówczas pełnią Bożego pokoju i pewności
 znalezienia się w blasku radości Odkupiciela. Umierający będzie mógł żywić nie złudne przekonanie, że
 dzieło odkupienia, dokonane przez Jezusa Chrystusa wśród przerażających tortur, gdy On nadal –
 kochał i przebaczał i wstawiał się za każdym grzesznikiem do Ojca, nie poszło dla niego na marne.
 – A jakżeż w tymże właśnie dramatycznym momencie każdego kolejnego człowieka miałaby nie być przy
 swym Boskim Synu Jego Matka Maryja, która modli się „za nami grzesznymi teraz – i w godzinie śmierci
 naszej’?

W tym kontekście trudno oprzeć się przytoczeniu jeszcze raz pierwszej z „dwóch modlitw
 Miłosierdzia”, które na naszej stronie staramy się tak bardzo kłaść każdemu na serce. Treść tych
 modlitewek ponad wątpliwość nikomu nie poszkodzi, a może przyczynić się do przesądzenia o losie jego
 życia wiecznego (zob. wyż. m.in.:  Dwie modlitwy miłosierdzia – wersja polska):

Miłosierny Jezu, ufam Tobie!
Zawierzam Ci siebie:
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– w życiu
– w umieraniu
– i po śmierci!

Maryjo, przyjmij mnie:
ze Swym Synem, i świętym Józefem!

2. Kto Wam na to pozwolił ?

Nasuwające się zasadnicze pytania

Zastanawiamy się w dalszym ciągu nad VI Bożym przykazaniem w odniesieniu do narzeczonych – do
 ich sytuacji zawężamy obecne rozważania (to samo dotyczy oczywiście jakichkolwiek innych partnerstw: homo- czy
 heteroseksualnych). Jak już wyżej wspomniano, nie jest prawdą, że wszyscy narzeczeni współżyją,
 ewentualnie uprawiają ‘seks’ bez podejmowanego samego współżycia. Raz po raz zgłaszają się takie
 właśnie pary osób szlachetnych, którzy zdecydowali się od samego początku swej zawiązującej się
 znajomości, że pierwsze miejsce na tym etapie ich życia będzie zajmował Chrystus. I rzeczywiście
 dochowują Chrystusowi wielorako przyrzeczonej wierności.
 – Jednocześnie mogą przygotowywać się z błogosławioną radością do gorąco wytęsknionego
 sakramentu małżeństwa, który od początku pragną przeżywać jako wezwanie do kształtowania
 małżeństwa i rodziny na sposób małego „Kościoła Domowego” (zob. np. LR 3.5.13.15.16.19), skoro przecież
 małżeństwo jest ... sakramentem Kościoła.

Jednakże w tej chwili chcielibyśmy wrócić jeszcze raz do sytuacji odrzucenia VI-go przykazania
 Bożego, gdy dwoje narzeczonych na przekór dobrze sobie znanej treści Bożego oczekiwania –
 udostępniają się sobie w swej intymności, jakby byli już pełnoprawnym małżeństwem.
 – Ich postawa nasuwałaby zasadnicze pytanie

  Jakim prawem to czynicie?

  Kto Was, narzeczonych albo i nie narzeczonych – upoważnił do wkraczania na teren intymności
 płciowej?

Jakże bardzo tak sformułowane pytanie nie odpowiada takim dwojgu,
 podejmującym pieszczoty i być może współżycie! W reakcji na nie
 pojawia się łatwo odpowiedź nerwowa, że ‘to nasza osobista sprawa’
 oraz: jak ktoś może mieć tyle tupetu, by ‘nam zaglądać do łóżka’?
 – Ktoś inny – wychowany w klimacie homoseksualizmu, lub



Objaśnienie

 faworyzowaniu odniesień lesbijskich, powoła się na państwową
 edukację, która z kolei usiłuje realizować programy edukacji seksualnej
 typu ‘gender’, a nawet ‘gender-streaming’, z wielką mocą narzucane
 przez najwyższe szczeble władzy takich międzynarodowych instytucji,
 jak ONZ, WHO, czy też UE: Unii Europejskiej.

W obliczu dopiero co wymienionych ogólnoświatowych organizacji,
 ośmielających się wydawać instrukcje dotyczące odniesień etycznych –
 trzeba sobie jasno uświadomić, że wszelkie, z niezwykłą siłą narzucane,
 finansowymi sankcjami wymuszane działania, które by się sprzeciwiały
 któremukolwiek z Bożych przykazań, są z góry pozbawione jakiejkolwiek
 mocy obowiązującej. W ich obliczu każdy człowiek zobowiązany jest do
 wyrażenia swego ‘sprzeciwu sumienia’, chociażby dane organizacje
 międzynarodowe czyniły wszystko, by klauzulę sumienia pozbawić mocy
 prawnej. Byłby to jeden więcej przykład nakazanego przez prawo Boże

 nie-posłuszeństwa obywatelskiego, chociażby za nie trzeba było zapłacić bardzo wysoką ceną (zob. EV 73;
 VSp 76.87; itd.).

Powyższe słowa pisze kapłan, który całym sobą pragnie dochować wierności SŁOWU danemu
 swemu Mistrzowi – Jezusowi Chrystusowi, Odkupicielowi Człowieka. Wie on też z własnego kapłańsko-
zakonnego doświadczenia, co te słowa oznaczają. Widniał on swego czasu na trzech listach do
 ‘zlikwidowania’ za swą wierność Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Mimo iż ... nadal jeszcze żyje.

Skoro tu pisze kapłan, ośmiela się nawiązać do swej posługi kapłańskiej w konfesjonale. Spowiedź
 święta jest osłonięta tajemnicą spowiedzi. Drogi Czytelnik nie musi się obawiać, że kapłan dopuści się
 ‘zdrady’ tej tajemnicy. Niewątpliwie też sam Chrystus-Odkupiciel, w którego sakramentalnym uobecnieniu
 działa kapłan, czuwa nad tą tajemnicą całkiem szczególnie, nie dopuszczając do jej zdrady. W razie
 potrzeby umocni kapłana nawet do męczeństwa, gdyby ktokolwiek usiłował wymusić na spowiedniku
 ujawnienie treści spowiedzi świętej.

Kapłanowi wolno jednak korzystać ogólnikowo z nabytego, być może wieloletniego doświadczenia
 spowiedziowego dla celów np. dydaktycznych. Wyrazem tego było wiele stwierdzeń i sugestii, zawartych
 chociażby w IV-tej części niniejszej strony, gdy mowa była o przygotowaniu do spowiedzi świętej (zob.
 wyż.: Trybunał Miłosierdzia – Spowiedź święta). Dzięki być może wieloletniej posłudze jako kapłana-spowiednika
 zdolny on jest przekazać m.in. swe ogólnie sformułowane doświadczenia ku dodaniu otuchy m.in.
 osobom przeżywającym etap narzeczeństwa – w trosce, by ich spowiedź sakramentalna była ważna.
 Ukaże też pułapki, jakie zwykł zastawiać przy takich okazjach Szatan, który czyni wszystko, żeby
 penitent pewne sprawy przemilczał – i w ten sposób odszedł od konfesjonału bez rzeczywistego
 rozgrzeszenia, chociażby kapłan w nieświadomości tego faktu, wypowiedział formułę absolucji
 sakramentalnej.

Przy spowiedzi świętej kapłan z całą pewnością nie postawi penitentowi żadnego pytania
 pomocniczego dla własnej ‘ciekawości’. Zdaje on sobie też dobrze sprawę, jak bardzo delikatnie musi w
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 razie konieczności formułować pytania, by nie urazić wrażliwości i godności penitenta. Pytania
 pomocnicze pojawią się dopiero wtedy, gdy kapłan spostrzeże się na podstawie jakości wyznania, że jest
 ono nie wystarczające dla uzyskania rzeczywistego rozgrzeszenia sakramentalnego.

W przypadku grzechów ciężkich w nawiązaniu do VI czy IX przykazania – a o takich w tej chwili
 mówimy, penitent powinien do ważności spowiedzi wyznać zarówno ilość popełnionych grzechów, jak i
 przedstawić każdą z osobna ważną okoliczność, która może zmodyfikować w sposób istotny grzech
 podstawowy.

Dodatkowym grzechem ciężkim stałby się m.in. grzech popełniony z drugą osobą, przy czym do
 ważności spowiedzi trzeba wówczas wyznać m.in. tę okoliczność, czy chodzi o uczynek popełniony z
 osobą tej samej płci czy przeciwnej; a także, czy ci dwoje stosowali wynaturzone formy uprawiania
 seksu.
 – Penitent musi wyznać, czy uczynek dotyczył współżycia, czy form zastępczych itd. Ich ocena etyczna
 będzie zróżnicowana.
 – Kolejnym dodatkowym grzechem byłoby stosowanie środków zapobiegających poczęciu czy ciąży itd.,
 jak o tym parokrotnie już obszernie mówiono, zwłaszcza w części II, rozdz. 3, oraz w pierwszych
 rozdziałach części IV (zob. też artykuł na Portalu, kolumna 4, nr 3: Spowiedź święta małżonków oraz narzeczeństw i
 partnerstw z grzechów popełnianych przy przeżywaniu intymności płciowej; a z kolei długi, a ważny artykuł: „Wierność
 spowiednika wierze Apostolskiej: ‘pod’ Piotrem i ‘z’ Piotrem”: PORTAL, kolumna 4, nr 10).

Wśród pytań pomocniczych, służących uświadomieniu penitentowi zła popełnionego grzechu w
 omawianym zakresie, może się pojawić i to, które aktualnie jest tytułem rozważanego paragrafu i o
 którym dopiero co wspomnieliśmy: ‘Kto ciebie – was, upoważnił do wkraczania na teren intymności?’

Zdarza się, że oburzony penitent, który widocznie nie ma zamiaru podjąć decyzję nie-grzeszenia
 odtąd – jako ‘startowego’ warunku dla uzyskania rozgrzeszenia, odejdzie w tym momencie od
 konfesjonału z głośnym krzykiem, że ‘Kościół węszy wszędzie tylko seks i antykoncepcję czy aborcję,
 zamiast głosić Ewangelię, wobec czego rezygnuje z rozgrzeszenia’.
 – Widocznie jednak kapłan, który zorientował się, że chodzi o penitenta na takim właśnie etapie życia,
 miał dobrze uzasadnione podstawy, by postawić mu takie pytanie, jeśli spowiedź miała być ważna. Gdy
 wyznanie jest nie-pełne, a z kolei gdy w przypadku nawet pełnego wyznania – penitent nie podejmie
 decyzji skutecznego zerwania z grzechem, kapłan nie może szafować Chrystusową Krwią Odkupienia ‘w
 błoto’. Musi wtedy z bólem serca odmówić rozgrzeszenia, które zresztą i tak byłoby wówczas nieważne.
 Sprawy te rozważaliśmy obszernie zwłaszcza w IV części niniejszej strony, w jej rozdz.3 i 4 (zob. wyż.:
 Dziecko bólu! Gdzie jesteś? – cały rozdział; oraz zob. Błogosławiony Trybunał: Sakrament Miłosierdzia – cały rozdział. – A z kolei
 długi artykuł o „Wierności spowiednika nauczaniu Kościoła ...”: zob. PORTAL, kolumna 4, nr 10: pod koniec tego artykułu widnieje
 cały paragraf o sytuacji, gdy kapłan zmuszony jest odmówić rozgrzeszenia).

Podstawowe stwierdzenia

Niezależnie od samej spowiedzi świętej trzeba sobie postawić pytanie, które widnieje w tytule
 niniejszego fragmentu. Chcielibyśmy zadać sobie trud wniknięcia w jego treść i pójść nieco w głąb.
 Chodzi zatem o pytania, które zresztą powtarzają się na łamach niniejszej strony ... co jakiś czas:

  Kto tym dwojgu pozwolił współżyć?

  Kto ich upoważnił do uprawiania pettingu?

  Na jakiej podstawie podejmują pieszczoty, właściwe dopiero – i jedynie w małżeństwie?

Niegodną człowieka jest ucieczka od znalezienia słusznej odpowiedzi na pojawiające się pytanie i
 udawanie, że nie widzą tu żadnego problemu. Ignorowanie problemu równa się świadomie obranemu
 zagłuszeniu głosu sumienia. Byłaby to zatem zamierzona zatwardziałość serca, niezwykle groźna z
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 punktu widzenia spraw definitywnych, nie mówiąc o ważności upraszanego rozgrzeszenia
 sakramentalnego.

Zagadnienie ‘uprawnień’ w zakresie płciowości podejmowaliśmy ubocznie już parokrotnie, gdy
 wypadało sobie uświadomić, że nikt nie jest właścicielem siebie samego (zob. wyż. np.: Brak wpływu na
 podstawowe fakty istnienia; oraz: Nikt nie jest właścicielem nawet siebie samego). Dobrze będzie przyjrzeć się tej
 sprawie obecnie jeszcze raz – tym razem w wyraźnym nawiązaniu do wkraczania na teren intymności
 płciowej w sytuacji przed-ślubnej (i oczywiście poza-ślubnej).

Wystarczy zastanowić się przez chwilę uczciwie nad faktem swego zaistnienia. Nie potrzeba wcale
 szczególnego wykształcenia by sobie zdać sprawę, że nikt – w sensie absolutnym – nie jest właścicielem
 siebie samego. Przemawiają za tym coraz inne stwierdzenia, niezależne od wiedzy (rozumu) i
 przyzwolenia (wolna wola) danego człowieka.

Oto parę podstawowych faktów – drogi czytelnik wybaczy, że przejdziemy tu na dialog w formie ‘Ja’ i
 ‘Ty’:

  Samo w sobie zaistnienie zostało mi podarowane. Znaczy to, że ‘życie’ nie jest moją własnością i
 nie mogę nim dysponować według ‘widzimisię’. Właścicielem daru życia jest ktoś inny.
Czy właścicielem mego życia jest moja matka, mój ojciec? Odpowiedź brzmi: I tak – i nie.
 Bo i małżonkowie-rodzice nie są ‘właścicielami’ swego dziecka. Dziecko zostaje rodzicom czasowo
 zawierzone. Rodzice zobowiązują się, że będą mu towarzyszyli w pracy wychowawczej. Oraz że będą
 pielęgnowali jego otwieranie się na dzieło Odkupienia, wiodąc je konsekwentnie do Boga.
 – Właścicielem dziecka, podobnie jak samych obojga małżonków-rodziców, pozostaje sam tylko Bóg. On
 to użycza każdemu poczętemu swojego Obrazu i Podobieństwa. Podkreśla to z naciskiem Jan Paweł II:

„Gdy z małżeńskiej jedności dwojga rodzi się nowy człowiek, to przynosi on z sobą na świat szczególny
 Obraz i Podobieństwo Boga samego: w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby ...
 – ... W ludzkim rodzicielstwie Bóg sam jest obecny – obecny w inny jeszcze sposób niż to ma miejsce
 w każdym innym rodzeniu w świecie widzialnym ‘na ziemi’. Przecież od Niego tylko może pochodzić
 ‘Obraz i Podobieństwo’, które jest właściwe istocie ludzkiej ...” (LR 9).

Istotnie więc nikt z ludzi nie jest ‘właścicielem’ siebie samego. Konsekwentnie zaś nikt nie ma prawa
 dysponować sobą dowolnie – w znaczeniu odebrania sobie lub komuś życia itd.

  Z kolei zaś nikt nie jest i nie może stać się właścicielem jakiejkolwiek innej ludzkiej osoby. Można
 ‘mieć’ niewolników w charakterze żywych ‘robotów’. Taka bywało i nadal tak się dzieje. Nie będzie to
 jednak miało nic wspólnego z tytułem własnościowym nad ludzką osobą odnośnych nieszczęśników.
 Pozostają oni i tak wolni w oczach Boga, który nadal jest jedynym ich Panem i właścicielem. Przy
 jednoczesnej surowej odpowiedzialności sprawozdawczej przed Bogiem wobec tych, którzy próbują
 człowieka sprowadzić do rzędu swojej ‘pseudo-własności’.

  Również mąż i żona nie są właścicielami jedno drugiego. Oboje decydują się jedynie na oddanie
 sobie wzajemne swej osoby z tytułu miłości, ukierunkowanej ku dobru odkupieńczemu tego drugiego w
 małżeństwie, oraz swych dzieci. Przez ślub nabywają małżonkowie wzajemnie prawo do rozwijania
 swych odniesień po linii miłości bliźniego typu małżeńskiego. Natomiast Właścicielem obydwojga
 pozostaje wciąż sam tylko Bóg.

  W oparciu o Słowo-Boże-Pisane należałoby dopowiedzieć, że „nabył” nas na swą własność Jezus
 Chrystus.
 – Chrystus jest naszym właścicielem w najściślejszym słowa znaczeniu jako nasz Bóg i Stworzyciel:
 Druga Osoba Trójcy.
 – Z całkiem nowego tytułu „nabył” nas jednak Chrystus dla siebie jako Bóg-Człowiek, Odkupiciel
 upadłego człowieka. Nabył za cenę nieskończonej wartości: swojej „Krwi i Wody” (1 Kor 6,20; 7,23; 1 P 1,18n;
 Ap 5,9; 14,3n), tryskającej z Jego przebitego boku na Krzyżu (por. J 19,34).
 – Również ten aspekt omawialiśmy już względnie obszernie w jednej z poprzednich części, szczególnie
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 w nawiązaniu do tajemnicy zdobywania ‘rządu dusz’ (zob. dokładniej:  Królewska droga zdobycia ‘rządu dusz ...’ –
 oraz zob.: Jakie masz prawo do powoływania).

W konsekwencji tego, że Jezus Chrystus jest Panem każdego człowieka, stwierdza św. Paweł
 słusznie:

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.
 Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.
 I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana.
 Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia,
 by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi” (Rz 14,7nn).

  Kolejnym faktem, który w sposób oczywisty każe mi patrzeć na siebie samego jako
 ‘podarowanego’ sobie samemu, to przyjście na świat jako mężczyzna czy kobieta. Nikt mnie nie pytał:
 Czy mam w ogóle zaistnieć. Nikt też mnie nie pytał, czy wolałbym przyjść na świat jako mężczyzna, czy
 jako kobieta. Zatem i z tego tytułu muszę wyznać, że nie jestem właścicielem siebie samego. Bóg dał mi
 podarunek w postaci ‘mnie samego’ – i to właśnie bądź jako mężczyznę, bądź jako kobietę. Zadaniem
 moim pozostaje zarządzać, tzn. mądrze gospodarować talentami, jakie zostały mi podarowane. Nie
 wolno mi ich oczywiście zaprzepaścić. Jest jednak rzeczą jasną, że i z tego tytułu – właścicielem moim
 jest Bóg, a nie ja!

  Jeśli nadal mam zastanawiać się rzetelnie nad swym zaistnieniem, muszę z kolei stwierdzić, że
 nikt mnie uprzednio nie pytał, kiedy, ani gdzie się mam narodzić. Fakt ten świadczy w sposób oczywisty,
 że nie jestem właścicielem siebie samego. Jest widocznie Ktoś – może Nim być sam tylko Bóg, który
 Jest – Miłością. On to wręczył mi Dar – mnie samego.
 – On też wpisał mnie jako osobę w dzieje wszechświata, powołując mnie do istnienia w określonej epoce
 dziejów globu ziemskiego, w epoce która przypada na czasy czy to przed dokonanym dziełem
 odkupienia, czy na wieki następujące już po nim.
 – On jeden powołał mnie do istnienia w tym konkretnym kraju, w tej określonej kulturze danego narodu i
 państwa, w tej konkretnej rodzinie. Podarował mi tę konkretną matkę, tego konkretnego ojca. On też ufa
 mi i spodziewa się po mnie wiele: że nie zawiodę Go w związku ze zwierzoną mi określoną misją w
 dziejach ludzkości i wszechświata. Zaproponował mi ją w swym odwiecznym zamyśle, pełnym swej
 stworzycielskiej Miłości:

„Jahwe skierował do mnie następujące słowo:
 ‘zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,
 Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię’ ...” (Jr 1,4n).

Takimi słowami odezwał się Bóg niegdyś – w drugiej połowie VII w. przed Chr., do Jeremiasza,
 proroka czasów Starego Testamentu. Z użytych tu słów wynika jednoznacznie – a jest to Słowo-Boże-
Pisane, że jedynym właścicielem i Panem – w tym wypadku w odniesieniu do Jeremiasza, jest sam tylko
 ON – Stworzyciel i Odkupiciel człowieka!
 – Coś podobnego stwierdza z kolei św. Paweł, Apostoł Narodów, we wstępie Listu do Efezjan, pisanego
 z jego pierwszego uwięzienia za głoszenie Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata:

„Niech będzie Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa ...!
 ... W NIM bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego
 obliczem.
 Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
 według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
 W NIM mamy odkupienie przez Jego Krew, odpuszczenie występków, według bogactwa swej łaski ...”
 (Ef 1,3-7).
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Właściciel a zarządca

Każde z tych niezaprzeczalnych stwierdzeń nasuwa taki sam wniosek, który oczywiście nie może nie
 dotyczyć każdego człowieka – niezależnie od jego przekonań i wyznania:

  Nikt nie jest, nie był i nie stanie się ‘właścicielem’ siebie samego.

  Właścicielem ‘człowieka’ jest z samych podstaw bytu sam tylko Bóg. On to podarował mnie – mnie
 samemu.

  Na nic się nie zda jakikolwiek inny pogląd w tej sprawie. W grę wchodzi prawda bytu. Ta zaś jest
 niezależna od wiedzy czy przyzwolenia kogokolwiek ze stworzeń.

Stąd widać fałsz chociażby feministek, które wykrzykują wojowniczo nie-prawdę: „Mój brzuch ... jest moją
 własnością”. Ten ‘mój brzuch’ ani nie był, ani nie stanie się kiedykolwiek ‘moją’ własnością ...!

Bóg zawierzył mi jedynie zarząd nad podarowanym mi moim człowieczeństwem – oraz każdym jego
 komponentem. To zaś stwierdzenie budzi bezpośrednie dalsze konsekwencje:

  Żaden zarządca nie jest właścicielem powierzonego sobie dobra. Jest on jedynie właśnie ...
 zarządcą.

  Właściciel wydaje zarządcy dyrektywy, w których zakreśla granice udzielonych mu kompetencji i
 przedstawia wizję owoców, jakich oczekuje ze zwierzonego mu zarządu.

  Bóg, Właściciel ludzkiej Osoby mężczyzny i kobiety, wpisał w sumienie człowieka perspektywę jego
 celu ostatecznego, jego kompetencje i podstawowe zobowiązania względem Boga, siebie i bliźnich.
 Wyrazem tego zapisu jest dekalog: Dziesięcioro Bożych Przykazań. Zapis ten należy do
 podstawowego wyposażenia ludzkiej natury. Toteż jest on wyryty w sposób niezniszczalny w sercu
 każdego człowieka bez wyjątku: czy wierzącego, czy nie wierzącego; epoki zarówno przed-
Chrystusowej, jak i następującej po dokonanym dziele odkupienia (por. Rz 2,15).

Jest zrozumiałe, że zarządca nie ma prawa przekraczać granic udzielonych sobie kompetencji.

  Kompetencje udzielone przez Boga w dziedzinie płciowości zakreślił Bóg bardzo wyraziście w dwóch
 przykazaniach, mianowicie w przykazaniu VI i IX, jeśli pominąć jej powiązań z pozostałymi
 przykazaniami.
 – Uaktywnianie intymności płciowości między mężczyzną a kobietą związał Bóg najściślej z samym tylko
 ważnie zawartym małżeństwem. Takie jest brzmienie przykazania VI i IX.

  Kompetencje udzielone mężczyźnie i kobiecie jako małżonkom, upoważniają ich do wkraczanie na
 teren ich intymności płciowej. Nie znaczą one natomiast, jakoby Bóg przestał być jedynym Właścicielem
 człowieka i jego płciowości.
 – Znaczą one zarazem, że człowiek pozostaje nadal jedynie zarządcą tego, kolejnego powierzonego
 sobie Bożego daru.

  Nadejdzie chwila, gdy ze zwierzonego sobie zarządu: nad dziedziną płciowości, każdy z ludzi będzie
 musiał szczegółowo się rozliczyć.



RE-lektura: część VI, rozdz. 1b.
 Stadniki, 8.II.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 6 i 17.XII.2015.
 Tarnów, 17.VII.2016.
 Tarnów,26.IX.2016.
 Tarnów, 17.I.2017.
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UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

Pełnomocnictwa w dziedzinie płciowości

Wymienione stwierdzenia wyrastają z samych podstaw bytu. Stąd też są one niepodważalne. Rzeczą
 świadomości i wolnej woli człowieka jest przyjąć je, ukochać Stworzyciela w podarowanych sobie
 przedziwnych darach Jego miłości i zarządzać nimi zgodnie z udzielonymi sobie kompetencjami. Te zaś
 zawarte są syntetycznie w Dziesięciorgu Bożych przykazań. Ich akceptacja jest kwestią godności
 człowieka: mężczyzny i kobiety, oraz pokoju, radości i ich spełniania z sercem.
 – Bóg nigdy nie zmusza do przestrzegania swych przykazań. Prosi natomiast nagląco o ich kochające
 wcielanie w życiu – ku wielorakiemu dobru. Jednocześnie zaś ukazuje lojalnie tragiczny finał w razie ich
 odrzucenia.

Zauważamy, że domeną szczególnie chronioną, której zarząd Bóg zwierzył człowiekowi, jest
 dziedzina płciowości. Jest ona tajemniczo powiązana tak z miłością, jak i możnością wzbudzania życia
 ludzkiego. Tym samym jednak każde wkroczenie na ten teren dotyka niejako z szczególnie bliska
 ścisłych kompetencji Boga jako Boga. Z tego względu dziedzina ta niejako bardziej niż inne zakresy
 zarządu darem człowieczeństwa nigdy nie przejdzie na ‘własność’ człowieka.

Wypada powtórzyć jeszcze raz parokrotnie już rozważaną wypowiedź Jana Pawła II:

„... Stwarzając człowieka na swój Obraz i nieustannie podtrzymując go w istnieniu,
 Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie,
 a więc zdolność i odpowiedzialność – za miłość i wspólnotę.
 Miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej” (FC 11).

Jednym ze wspomnianych tu darów jest powołanie i uzdolnienie do tworzenia coraz innych wspólnot.
 Podstawową komórką społeczną wszelkich dalszych wspólnot jest zgodnie z zamysłem miłości Boga –
 przymierze miłości i życia, jakim winien stać się związek małżeński. Samo w sobie małżeństwo nie jest
 oczywiście przypadkowym tworem człowieka, ani owocem ślepych sił ewolucjonizmu. Bóg nie pozwoli
 sobie, żeby cokolwiek, co dotyczy wprost swego żywego Obrazu wobec świata, miało się niejako
 ‘wymknąć’ Jego stworzycielskiej miłości, która nieustannie „chce człowieka dla niego samego” (por. GS
 24).

Stąd też i małżeństwo jest niejako bardziej niż cokolwiek innego dziełem stworzycielskim samego
 Boga. Przypomniał o tym z naciskiem Paweł VI:

„Małżeństwo bowiem nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody:
 Bóg Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu,
 aby urzeczywistniać w ludziach swój plan miłości ...” (HV 8).

A zresztą sam też Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, wyraża się o stworzeniu instytucji małżeństwa w
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 jednoznacznych słowach jako o jednym z dzieł Boga Stworzyciela:

„Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie:
 ‘Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?’
 On odpowiedział: ‘Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?
 I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
 A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
 Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela’ ...” (Mt 19,3-6; por. Mk 10,2-9).

Nie sami ci dwoje wiążą się w chwili, gdy wyrażają swoją wolę zawarcia przymierza małżeńskiego. W
 pierwszym rzędzie zostaje to przymierze zawiązane przez Boga, który je tym samym zatwierdza.
 Jednocześnie zaś Bóg udziela w tej chwili tym dwojgu nieodzownych pełnomocnictw, żeby mogli
 sprostać zwierzonym sobie zadaniom jako pary małżeńskiej i początku rodziny.

Wśród zróżnicowanych form wyrażania sobie czułości i miłości podarował Bóg małżeństwu jeden
 całkiem szczególny. Winien to być dar „właściwy i wyłączny” (HV 8; FC 11) dla samych tylko małżonków:
 możność podejmowania małżeńskiego zjednoczenia płciowego.

Ten sposób wyrażania sobie miłości w małżeństwie różni się konstytutywnie od wszelkich innych
 rodzajów jej objawiania sobie, w których nie dochodzi do angażowania narządów płciowych. Wszystkie te
 inne formy układają się po linii objawienia sobie więzi miłości, ale nie wprost ukierunkowania małżonków
 na rodzicielstwo.
 – Gdy natomiast małżonkowie sięgną po ten jeden sposób obopólnego darowania się sobie „od osoby do
 osoby” (LR 11), stając się w tej chwili „dwoje-jednym-ciałem”, tak struktura aktu, jak i związany z nim
 dynamizm otwiera tych dwoje w samym dokonującym się tu zjednoczeniu ich obojga osób na oścież na
 możność wzbudzenia ludzkiego życia. A to angażuje bezpośrednią interwencję Boga (na temat samego
 zjednoczenia małżeńskiego mowa jest na naszej stronie na wielu miejscach. Bóg darowuje małżonkom nie ‘seks-dla-seksu’ lecz
 ponad wątpliwość dar zjednoczenia ich obojga osób. Zob. dokładniej np. cz.VII, rozdz.3: „Dwoje-jednym-ciałem”: seks czy
 zjednoczenie osób?; oraz art. na PORTALU – kolumna 4, nr 3, fragment tego dłuższego artykułu: Nie seks, a zjednoczenie osób
 zgodne z wewnętrznym ładem aktu).

Rozumiemy w tym wypadku doskonale Boga. Skoro On sam w sobie jest Miłością-Życiem, związał
 On konsekwentnie szczytowe wyrażenie sobie miłości w małżeństwie poprzez akt zjednoczenia
 płciowego w sposób nierozerwalny z jego każdorazowym otwarciem się na oścież na możność
 przekazania życia nowej człowieczej osobie.

To zarazem wyjaśnia, dlaczego każdorazowe wkraczanie na teren płciowości obwarował Bóg
 szczególnymi prawami. Tutaj bowiem niejako bardziej niż w czymkolwiek innym, tym kompetentnym jest
 sam tylko Bóg, Właściciel tak miłości jak i życia. Właściciel oczywiście samego w ogóle człowieka. Nic
 zatem dziwnego, że przykazania dotyczące tajemnicy z jednej strony życia, a z drugiej miłości – są w
 dekalogu zestawione zawsze bezpośrednio obok siebie: „Nie będziesz zabijał” (V Przykazanie), „Nie
 będziesz cudzołożył” (VI Przykazanie).

W swej Bożej trosce zaś zarówno o miłość, żeby była ‘miłością’, tzn. żeby to był „dar osoby dla
 osoby” (LR 11), jak i w trosce o tajemnicę życia, zabezpieczył Bóg samo w ogóle wkraczanie na teren
 intymności – wśród pozostałych przykazań dekalogu aż dwoma odrębnymi przykazaniami: VI-tym oraz
 IX-tym. Tak więc te dwa przykazania: VI-te i IX-te, stały się szczególnym darem dla
 człowieka-mężczyzny i człowieka-kobiety – ku najlepszemu dobru tak tych obojga jako partnerów-
małżonków-rodziców, jak i dla dziecka i rodziny, jaka zacznie pojawiać się w następstwie podjętego
 pożycia małżonków.
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Objaśnienie

Tym samym zaś oba te przykazania wyznaczają nieprzekraczalne granice ludzkiej kompetencji w
 dziedzinie płciowości. Przypomniał o tym w zawierzeniu dla otrzymanego mandatu widzialnego zastępcy
 Chrystusa papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae tradendae:

„... Jak bowiem człowiek, ogólnie biorąc, nie posiada nieograniczonej władzy nad swoim ciałem,
 tak również – i to w zgoła szczególniejszy sposób – nie ma on jej nad zdolnością rozrodczą,
 ponieważ z natury swojej odnosi się ona do przekazywania życia ludzkiego,
 którego początkiem jest sam Bóg” (HV 13).

 „Jeżeli więc obowiązku przekazywania życia nie chce się pozostawić samowoli ludzkiej,
 trzeba koniecznie uznać pewne nieprzekraczalne granice władzy człowieka nad własnym ciałem
 i jego naturalnymi funkcjami: granice, których nikt nie ma prawa przekroczyć:
 ani osoba prywatna, ani władza publiczna” (HV 17).

Kto zatem udzielił pozwolenia?

Na tle tych stwierdzeń należałoby postawić problem
 podejmowania intymności płciowej przez partnerów
 przed-ślubnych (i poza-ślubnych) jeszcze raz. Świadczyłoby o
 tchórzostwie, gdyby ci dwoje przechodzili nad tym pytaniem do
 porządku dziennego tak jakby się ‘nic nie stało’. Próba strusiego
 nie-dopuszczenia do myślenia o obiektywnie istniejącej
 rzeczywistości nie jest władna wymazać tę rzeczywistość z
 istnienia. Gorzej, gdyby nie-dopuszczenie wyrzutów sumienia itp.
 miało świadczyć o postępującej, świadomie podtrzymywanej
 zatwardziałości serca.

Pytamy więc ponownie – z dystansem w obliczu godności
 ludzkiej osoby, ale i nieustępliwie poważnie:

  Kto Wam, dzieci Boże, udzielił zezwolenia na współżycie przed zawarciem małżeństwa?
  Kto Was upoważnił do uprawiania pettingu?
  Kto Wam w ogóle pozwolił udostępniać się sobie w swej intymności – chociażby jedynie w formie

 pieszczot, które by miały nie obejmować narządów płciowych?

Bo Bóg mówi jednoznacznie: „Nie będziesz cudzołożył”. Jest to przykazanie Tego, który „Jeden tylko
 jest Dobry” (Mt 19,17). Zaś św. Paweł, Apostoł Narodów, dopowiada na swój sposób: „Nie łudźcie się! Ani
 rozpustnicy, ani cudzołożnicy ... nie odziedziczą Królestwa Bożego”  (1 Kor 6,9n).

Oczywiście: Bóg nigdy nie zmusza człowieka, którego „chciał dla niego samego” (GS 24), do
 posłuchania swego głosu. Samo już w sobie sformułowanie ‘przykazania’ świadczy nieomylnie o tym, że
 jest ono co prawda przykazaniem, a przecież nie wymuszeniem. Bóg odwołuje się do wolnej woli
 człowieka, którego traktuje jako nie przymuszonego żadną koniecznością zewnętrzną, ani ślepym
 przeznaczeniem. Nie dopuści do tego, by w Jego orszaku znalazła się jakakolwiek osoba (osobą jest każdy
 z Aniołów; osobą jest człowiek – i tylko człowiek), która by była niewolnikiem, pełniącym Jego polecenia jedynie
 jako zniewolenie – z nienawiścią w sercu.

Znaczy to, że ta właśnie postawa Boga w odniesieniu do godności ludzkiej osoby bierze pod uwagę
 możliwość, której Bóg w żaden sposób nie chce, niemniej przez fakt obdarzenia darem wolności woli
 taką możliwość dopuszcza, iż wola owej umiłowanej osoby ... Boże przykazanie mogłaby odrzucić. Bóg
 wówczas zmuszony jest decyzją tejże wolnej woli osoby natychmiast opuścić świątynię serca tego
 człowieka. Bóg uczyniłby to w swej Bożej pokorze z nieutulonym bólem swego Serca, pozostawiając ją –
 na życzenie owego człowieka – na pastwę wroga tak Boga, jak i człowieka: tego który jest ZŁY.
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 – Dopuszczenie się czynu sprzecznego z Bożym przykazaniem sprawia mianowicie, że Bóg w żaden
 sposób nie może dalej zajmować mieszkania w tej dotąd pięknej świątyni Ducha Świętego. Bóg usuwa
 się na rozkaz wolnej woli człowieka, który wyprasza Go krzycząc: ‘Precz stąd! Przykazania Twojego nie
 posłucham! Nie będę Ci służył !’ (zob. wyż. tabelę:  Precz stąd, Boże!)

W przypadku przekroczenia VI (oraz IX) przykazania, ci dwoje zagarniają na własność domenę, nad
 którą zostali ustanowieni przez Pana jedynie zarządcami. W takim przypadku spełnia się dosłownie
 historia o dzierżawcach winnicy, jaką stylem przypowieści przedstawił Mistrz z Nazaretu niedługo przed
 swą ofiarą na krzyżu (Mt 21,33-46). Gdy mianowicie właściciel posłał do nich coraz innych swoich ludzi,
 upominając się o swoją własność: przez głos i wyrzuty sumienia, ci pobili lub wręcz zabili ich, zagarniając
 pole właściciela na swoją własność:

„Posłuchajcie ... przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę ... ... Oddał ją w dzierżawę
 rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu
 należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili ...
 W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.
 Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: ‘To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a
 posiądziemy jego dziedzictwo’.
 Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili ...” (Mt 21,33-39).
 (Zob. też poniż.: Przez OJCA posłany SYN Człowieczy odrzucony przez ‘swoich’ (Mt 21,33-46); oraz:
Wyrzucony z Winnicy Dziedzic, Pan Młody, Syn Króla, Baranek).

Partnerzy seksualni nie mogą się uchylić od pełnej odpowiedzi godnej prawdy bytu na pytanie: ‘Kto
 was upełnomocnił do wkroczenia na ten teren?’
 – Nie pomoże wmawiać sobie i innym, że tu chodzi o samą tylko ‘fizjologię’. Że Kościół jest ‘winien’
 niepotrzebnego ‘szumu’ wokół seksu. Że przez wymyślone przez siebie zakazy Kościół ponosi
 odpowiedzialność za problemy psychiczno-fizjologiczne milionów ludzi młodych. Że ‘nam też się coś
 należy’ od życia. Że ‘inni też to robią’. Że ‘mamy prawo się poznać’. ‘Mamy prawo do tego, bo się
 kochamy ...’! Oraz że ‘księża też to czynią ...’!

Kościół jest z jednej strony świadom nieprawdopodobnej władzy, jaką go obdarzył jego Pan i
 Oblubieniec-z-krzyża, Jezus Chrystus:

„I tobie dam klucze królestwa niebieskiego:
 cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
 a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie ...” (Mt 16,19).

Jednocześnie zaś tenże Kościół w swej pokorze, która nie ma nic wspólnego ze ‘słabością’ czy
 chwiejnością co do otrzymanych kompetencji, wyznaje zgodnie z prawdą bytu, że nie jest władny
 zmienić-zmodyfikować żadnego z Bożych przykazań. Trzeba by być Bogiem, żeby Boże przykazanie –
 znieść, rozcieńczyć, zaadaptować do rozseksualizowanego społeczeństwa, a chociażby do wytycznych
 edukacji seksualnej płynącej szerokim nurtem od najwyższych władz ustawodawczych określonych
 gremiów międzynarodowych.

Podkreślaliśmy już wielokrotnie na naszej stronie, że nie istnieje żadna ‘rozcieńczona’ wersja VI-go
 przykazania Bożego. Czyli że niezmiennie w pełni aktualne jest dosłowne brzmienie owego przykazania:
 „Nie będziesz cudzołożył”. Ani narzeczony, ani narzeczona – nadal mężem czy żoną (jeszcze) nie są. Nie
 da się znaleźć w Piśmie świętym najmniejszego sygnału, jakoby Bóg dla ‘narzeczonych’ sformułował
 nieco szerszą wersję omawianego przykazania. Znaczy to, że w posłuszeństwie Słowu Bożemu winni
 narzeczeni odnosić się do siebie przez cały czas aż do ślubu włącznie bez jakichkolwiek rozwodnień czy
 re-interpretacji, w pełni zgodnie z najdosłowniejszym brzmieniem Słowa tego Boga, który i dla nich jest
 miłością i dobrze się na ‘miłości’ zna.

Jeśli zaś wiele par postępuje w swych odniesieniach narzeczeńskich inaczej, nie stosując się do
 dosłownego, również dla nich w pełni aktualnego brzmienia owego Słowa Bożego, względnie – co
 więcej: niektórzy będą powoływali się na powszechnie stosowane i zaakceptowane ‘szersze
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 interpretacje’ owego przykazania w nawiązaniu właśnie do narzeczeństwa, jawi się natychmiast – może
 ze zdwojoną mocą – wyżej parokrotnie postawione zasadnicze pytanie:

Kto was upełnomocnił do własnowolnego ‘poszerzonego’ rozumienia
 owego jasno sformułowanego przykazania,
 które w samym swym brzmieniu nie dopuszcza żadnych ‘rozcieńczeń’?

Tym bardziej nie są tu kompetentne jakiekolwiek władze państwowe. Ani żadne instytucje prawne
 międzynarodowe i ogólno-światowe. Jakąż odpowiedzialność ściągają na siebie poszczególni
 przedstawiciele władz państwowych czy innych jednostek cywilnych, którzy promują ‘safe-sex’, tworzenie
 ‘izb intymności’ w szkołach, nakazują świadczenie ‘pomocy osobom niepełnosprawnym w podejmowaniu
 ‘dotknięcia ciała’, zezwalają na tworzenie ‘agencji towarzyskich’, nie mówiąc o ustawach zezwalających
 na przerywanie ciąży, produkcję i upowszechnianie środków przeciwciążowych, siłowo narzucających
 sterylizację mężczyzn i kobiet, popierających przemysł poronny z pieniędzy podatników itd. itd. Są to
 każdorazowo grzechy w typie buntu szatana jako szatana. Wszyscy też oddający swój głos na tego
 rodzaju uzurpację władzy, która należy wyłącznie do Boga; wszyscy którzy je reklamują, są zatrudnieni w
 przemyśle ‘seksu’, zaciągają z tego tytułu ciężką winę osobistą, pozostając zarazem winnymi grzechów
 ‘cudzych’ (zob. wyż.: Grzechy ‘cudze’. – Zob. do tego tematu też niż.: Dziewczyna-kobieta a jej sposób ubierania się: cały ten
 §).

Co ci wszyscy, którzy tego rodzaju uprawnienia-ustawy uchwalają, powiedzą – każdy z osobna, gdy
 im przyjdzie stanąć przed Chrystusem, sędzią żywych i umarłych, chociażby z tytułu ‘grzechów cudzych’,
 obciążających ich sumienie w tysiące, a może miliony? Chwila ta przyjdzie w nieunikniony sposób. Wciąż
 aktualne są słowa przypomnienia Jana Pawła II, które jak refren powtarzają się na naszej stronie – m.in.
 ku otrzeźwieniu tych, którzy dają się zwodzić ... ‘mamoną’, czy też kurczowo się trzymając intratnego
 stanowiska, zajmowanego jednak za cenę ... łamania własnego sumienia i sumienia tysięcy-milionów
 osób:

„... Dlatego w każdym człowieku nie ma niczego
 bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
 jak zasługa cnoty czy odpowiedzialność za winę” (RP 16).

A Ty – i Wy oboje, narzeczeni, osoby zatem prywatne, podobnie jak partnerstwa względnie osoby
 żyjące w związkach homoseksualnych, lesbijskich, czy ‘mieszanych’: Kim Ty jesteś, że ogłaszasz się
 samozwańczo bogiem-ponad-Bogiem-Prawdą w zakresie intymności płciowej?
 – Bóg Prawdy Objawienia nigdy nie wycofa przykazania: „Nie będziesz cudzołożył!”. Nie może tego
 uczynić: Bo kocha – każdą z osobna osobę swego żywego Obrazu wobec wszechświata: mężczyznę i
 kobietę. Przykazanie to zaproponował ludzkiej osobie w imię i w obronie prawdziwej miłości, którą ON –
 pierwszy – JEST. Nikt działający na przekór temu przykazaniu nie ujdzie odpowiedzialności
 sprawozdawczej, zgodnie z dopiero co przytoczonym przypomnieniem Jana Pawła II (zob. wyż.: Osobista
 nieprzekazywalna odpowiedzialność).

Statystyka grzechów a Boże przykazanie

Jeśliby się ograniczyć do partnerstw i narzeczeństw (pomijamy w tej chwili zatem osoby homoseksualne,
 partnerstwa lesbijskie itd.), należy dodać, iż żadnym usprawiedliwieniem dla postępowania sprzecznego z
 brzmieniem przykazania VI-go nie jest powoływanie się na fakt, że ‘inni też tak czynią’, ani że ‘ludzie
 Kościoła, a nawet wysocy dygnitarze Kościoła’ też nie żyją według przykazania VI czy IX. Żadnego kontr-
argumentu przeciw Bożemu przykazaniu nie stanowią dane statystyczne chociażby nawet 100% par
 narzeczeńskich, które by przed ślubem współżyły – „i obecnie uchodzą za wzorowe małżeństwo”. I na
 ten zarzut daliśmy już w pewnej chwili odpowiedź wiary (zob. wyż.: Statystyka niezachowania Przykazania a
 Przykazanie – tamże fragment FC 5: dane statystyczne a zmysł wiary).
 – Każdy też rozumie, że tu chodzi o treść nauczania Kościoła z Bożego mandatu, a nie o to, że
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 poszczególni wierni, niekiedy zaś nawet jego oficjalni przedstawiciele, w swym życiu nie zawsze stosują
 to, czego w Bożym imieniu nauczają (zob. do tego słowa Jezusa: Mt 23,3).

Oczywiście stać Cię na rzucenie z buntem w sercu i zachowaniu – Bogu w twarz wypowiedzianego
 słowa: „Nie będę Ci służył! Ja tu jestem właścicielem i panem! Nie będziesz mnie i nam obojgu, Boże,
 dyktował, jak mamy uprawiać naszą miłość!” Bóg natychmiast z serca waszego się wycofa: na życzenie-
rozkaz ... swego stworzenia.
 – Kto by tak postąpił, otrzymuje w tej samej chwili dokładnie to, co było życzeniem jego postawy: w swym
 buncie poprzecinał wszystkie ‘nitki’, na jakich ‘na Bogu’ i ‘z Boga’ wisiał. Człowiek ten ... zostałby z tą
 chwilą ... bez Boga, całkiem sam. A mimo wszystko ‘wisiałby’ nadal z Boga ... na jeszcze jednej nitce,
 której nikt i nic przeciąć nie zdoła: na nitce ... istnienia: ku wieczności.

Czy miałoby być uczciwe ze strony chociażby tego przedstawiciela Jezusa Chrystusa, któremu dane
 jest tutaj pisać-przemawiać, gdyby zataił perspektywy, jakie by tym samym ktoś na siebie sprowadzał?
 Gdyby mianowicie w tej chwili miał nastąpić zgon któregoś z tych dwojga, dane mu będzie dokładnie to,
 co było życzeniem jego serca tuż przed śmiercią biologiczną: być-na-zawsze-...ale-bez-Boga.
 – Jest zrozumiałe: któż ‘lubi’ myśleć w takim momencie o Bogu i wieczności! A przecież każdy musi
 chcąc nie chcąc przyznać, że moment taki – przekraczania progu wieczności, może nadejść naprawdę
 „... w chwili, której się nie domyślacie ...” (Mt 24,44), jak ostrzega Właściciel winnicy, której własność m.in.
 ci dwoje zagarnęli i z jej owoców, kradnąc je, się karmią; oczywiście do ... czasu.

Przy całym zamieszaniu wywołanym pożądliwością ciała, która nie zważa na osobę ani własną, ani
 tego drugiego podobno ukochanego, usiłując ‘zawłaszczyć’ seksem własnym i jego, dwoje grzeszących
 wie aż nadto dobrze: Kim jest Ten, kto im dwojgu ‘udziela zezwolenia’ na zagarnięcie własności-nie-
swojej. Nie trzeba się bać nazwać otwarcie po imieniu Złego, który hojnie rozdaje ‘pełnomocnictwa’ do
 wkraczania w zakresy nie swoje. On to ‘pozwala’ owym dwojgu wedrzeć się na teren intymności. To nie
 Bóg, lecz on: Szatan. On: przeciwnik miłości, przeciwnik także życia!

ZŁY z jednej strony okazuje się prze-hojnym rozdawcą tego, czego nie jest właścicielem. Gdy zaś
 oszukanego przez siebie człowieka: żywy Boży Obraz – doprowadzi do podeptania Bożego przykazania i
 wciągnie go do buntu-grzechu, gardzi nim następnie, odwracając się od niego z obrzydzeniem i pogardą:
 on, Duch upadły. Bo wszystko co jest ‘ciałem’, jest w porównaniu do niego – natury czysto duchowej,
 obrzydliwością i wstrętem.
 – Z jakimż zarazem wstrętem ‘natury’ odwraca się właśnie on – Szatan, szczególniej od tych, którzy z
 jego namowy dali się skusić szczególnie na homoseksualizm i praktyki lesbijskie ...!

Kto dla nas jest tym Pierwszym?

Czy w tej sytuacji dostrzegasz, tzn. czy chcesz dostrzec, kto dla ciebie, a dokładniej: dla was obojga
 – jest ‘tym pierwszym’, najważniejszym w hierarchii wartości definitywnych? Chodzi o to, która spośród
 osób jest dla ciebie – dla was obojga, tą pierwszą?

Nie trzeba się uchylać od zadania sobie trudu dopracowania się tu rzetelnej odpowiedzi. Jeśli
 ‘oddanie się’ chłopakowi jest dla dziewczyny ważniejsze niż Chrystus w Bożym przykazaniu: „Dziecko,
 proszę Cię bardzo: Nie będziesz cudzołożył”, powinna ona dostrzec w jaskrawym świetle, z dokładnością
 ‘do mikrometra’ – replikę tego, co się działo w upadku pra-rodziców w raju. To samo dotyczy oczywiście
 chłopca: ‘chłopaka’. Ci dwoje w raju przestali w pewnej chwili spoglądać w oblicze Pana, Boga Prawdy.
 Postawili siebie samych w miejsce Boga. Działo się to w zniewolonym, ślepym ‘podążaniu’ za głosem
 „Węża Starodawnego, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzącego całą zamieszkałą ziemię ...” (por. Ap
 12,9). Jego, Szatana – posłuchali; byle nie ... Boga! Podążyli za nim posłusznie krok w krok. Jak bezwolne
 ‘owce-barany ... na rzeź’. W złudnym przeświadczeniu – krótkotrwałym, że stali się wolni. Zdobyli
 wolność ... „od Boga” (por. VSp 64.96) – i od Bożych przykazań!

Dla Adama ważniejsza w tym momencie stała się Ewa. Przesłoniła ona sobą Bożą prośbę: polecenie



 pełne promocji i Bożej ufności, by z owocu z tego ‘drzewa’ nie spożywać (por. Rdz 2,17).
 – Dla Ewy ważniejszym od Pana stał się ... Wąż. Wdała się w dialog z nim – zamiast rozmawiać z
 Bogiem – i tak dopiero z mężem.

Odkupiciel Człowieka, Jezus Chrystus, ukaże kiedyś miarodajną hierarchię osób, którą należy
 stosować w sytuacjach krytycznych, a która skądinąd jest jednoznacznie wyrzeźbiona w sercu-sumieniu
 każdego człowieka:

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
 I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzień.
 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.
 Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je” (Mt 10,37nn).

Słowa te dotyczą bez jakiejkolwiek modyfikacji każdorazowej sytuacji narzeczeńskiej, a oczywiście z
 kolei także małżeńskiej. Jeśli dla męża, czy chłopca ważniejsza jest jego kochanka czy nawet żona, i
 posłucha jej nalegania by popełnić grzech, stawia on na pierwszym, zasadniczym miejscu w swoim życiu
 nie Boga i nie Chrystusa, lecz tę dziewczynę, względnie obecnie już żonę.
 – Analogicznie w przypadku dziewczyny, czy też już żony: jeśli dla niej ważniejsze jest zaspokojenie
 chopca-chłopaka, czy nawet męża – za cenę zgody na grzech w zakresie seksualizmu, stawia ona na
 pierwszym miejscu Węża Starodawnego: diabła i szatana. Jemu jest potulnie posłuszna: jako niewolnica.
 Dzieje się to jednak za cenę wyproszenia w tejże chwili Chrystusa z swego serca: z ich ‘komunii’.
 – Przegrywa wtedy: ona. Przegrywa mąż, czy chłopiec. Z bólem Serca odchodzi – nie daj Boże
 definitywnie, Odkupiciel człowieka. Na pobojowisku zostaje z triumfem pogardy dla człowieka, który dał
 się ‘złapać-na-ciało’ ... Wąż Starodawny: Uwodziciel-Morderca.

W przypadku niezbyt czystego sumienia

Może się zdarzyć, że gdy ktoś będzie przegląda niniejsze rozważania, rzuci je ze zdenerwowaniem.
 Bo to wszystko takie nie-modne, nie-postępowe, ‘klerykalne’, sprzeczne z psychologią seksu ...
 – Co na to ma powiedzieć kapłan? Czy miałby się wycofać i – ... zdradzić Chrystusa? Zdradzić
 jednocześnie właśnie tych ludzi młodych, którym chciałby podsunąć garść argumentów do twórczego
 przemyślenia?
 A co będzie, gdyby znienacka rzeczywiście nadejdzie chwila ... ostatnia? Który ze sposobów
 ‘rozumowania’ okaże się wtedy bardziej trafny?

Czy nie najlepiej dać sobie z góry spokój z wmawianiem sobie i innym, że ‘mam prawo ... kochać się,
 jak mi się, czy jak nam się podoba’, chociażby to ‘kochanie się’ kształtować się miało w najbardziej
 wyrafinowany, może wręcz zwyrodniały sposób? Kto chce, widzi jasno: Nikt ... nie ma takiego ‘prawa’
 wyrażania się w dopiero co przytoczonych, chociażby nierzadko spotykanych słowach: ‘mam prawo ...
 kochać się, jak mi się podoba’ ! Ci którzy uprawiają ‘seks’, działają jak złodzieje; i dobrze sobie z tego
 zdają sprawę. Dzieje się to przecież na terenie, który nie jest ich własnością.

Jeśliby ktoś przedstawionych tu stwierdzeń nie chciał przyjąć do wiadomości, świadczyłoby to jedynie
 bardzo niedobrze o nim samym. Nie miłość, lecz pożądliwość ciała kierowałaby tym człowiekiem. Do
 tego stopnia, iż wykluczałby on z góry wszelkie myślenie logiczne. To zaś obnażałoby jedynie – wprost,
 albo i jedynie pośrednio sformułowaną jego postawę: „Precz stąd, Boże! Wiemy, co robimy! Przykazania
 Twojego i tak ... nie posłuchamy!” (por. wyż.: Boga nie posłuchamy!).

Gdybyś Ty, Drogi Czytelniku, poczuwał się do nie w pełni czystego sumienia w obliczu Odkupiciela i
 Jego Niepokalanej Matki, zechciej przyjąć gorącą zachętę: Nie bój się poprosić Ducha Świętego o dar
 skruchy serca. Zwróć się do Bożego Miłosierdzia o przebaczenie win i kar, jakie sam czynem grzesznym
 na siebie ściągnąłeś. Odpraw naprawdę dobrą, szczerą spowiedź świętą. Ukochaj ciałem i sercem to
 wymagające przykazanie VI, czy ponadto przykazanie IX. Niechby wytrwanie w dobrem kosztowało ile
 chce.
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 – Odetnij się definitywnie od okoliczności, które cię wiodą do upadku. Proś Niepokalaną oraz swego
 ukochanego Anioła Stróża, Anioła Stróża również tego drugiego, z którym wspólnie grzeszycie, o pomoc
 w podjęciu zdecydowanych postanowień i ich rzeczywiste wprowadzenie w życie.

Błogosławione niech będzie Boże Miłosierdzie, które najczęściej nie odbiera człowiekowi-w-grzechu
 daru życia tu na ziemi natychmiast. Bóg z zasady cierpliwie – i długo: czeka, czeka ... i czeka na skruchę
 serca oraz prośbę o odpuszczenie grzechów ...!

3. Co zatem z intymnością przed ślubem

Posłuchać czy nie posłuchać przykazania

Narzeczeni, którzy nie chcą stać się igraszką zniewalającego instynktu i nie lękają się nałożenia
 sobie wewnętrznej dyscypliny dla zachowania godności swojej miłości, nie uchylają się przed
 konfrontacją swej sytuacji w świetle głębszych racji. Łatwo zrozumieć, że gdy uprawianie intymności stało
 się już utrwalonym ‘zwyczajem’, pojawią się rozpaczliwe wysiłki, by do takiej konfrontacji nie dopuścić.
 – A przecież jest z góry nieprawdopodobne, by podejmowanie działań „bez Boga, jeśli nie wprost wbrew
 Bogu” (por. RP 14), mogło stać się czynnikiem, który by tych dwoje ‘zbliżył do siebie’, gdybyśmy mieli
 podjąć słowa użyte w wyżej ukazanej serii wyznań z korespondencji Zofii-Jurka: „Dlaczego odizolować
 się całkowicie, skoro to bardzo zbliża ...?” (List 2; zob. wyż.: ‘To bardzo zbliża’).

Drodzy Czytelnicy zechcą wybaczyć, że trudno w tej tematyce nie wspominać o Bogu. Jego przecież
 nie może tu nie być! Z kolei zaś nie może On nie być Miłością – właśnie wtedy, gdy proponuje m.in. to
 wymagające przykazanie VI-IX – dokładnie takie samo dla ‘wszystkich’ innych, co i dla ... narzeczeństw!

Wbrew złudnym oczekiwaniom, współżycie przedmałżeńskie nie jest w stanie scementować tych
 dwoje w prawdziwe „jedno w miłości”. Ci dwoje to doskonale wyczuwają, chociażby zmuszali głos
 sumienia do milczenia. Łączy wspólnota popełnionego grzechu: zawłaszczanie terenu genitalnego do
 egoistycznego użycia. Jest to zatem z samej definicji akt anty-miłości. Miłość godna tego miana życzy
 dobra ‘bez granic’, ostatecznie ... nieba. Grzech nie-miłości nie jest w stanie przekształcić się w
 rzeczywistość ukierunkowaną na zjednoczenie. Ono zaś dotyczy nie tyle nawet samych ciał, co obojga
 osób: jej i jego. Oboje zdają sobie w tej sytuacji sprawę, że biorą na sumienie, tj. biorą na siebie
 odpowiedzialność za siebie nawzajem. Ma to być odpowiedzialność za miłość. Ta zaś, jeśli ona ma być
 prawdziwa, winna zmierzać do życia – wiecznego, a nie w kierunku odwrotnym.

Oboje muszą przyznać, że przy podejmowaniu pieszczot, czy nawet współżycia przed ślubem, chodzi
 im o przeżycie ... masturbacji, a nie miłości. Tej ‘masturbacji’ usiłują rozpaczliwie nadać nazwę ‘miłości’,
 dobrze zdając sobie sprawę, że rzeczywistość całkowicie przekreśla godność tego określenia.
 – Miłość – w jej darze zawierzonym przez Boga dopiero małżonkom – a nie narzeczeństwom, winna
 zmierzać do zjednoczenia ich osób – jako już męża i żony. Przy czym ... zjednoczenie ... winno stać się
 rzeczywistym zjednoczeniem: utrzymującym się długo, pełnym pokoju Bożego i ludzkiego, przeżywanego
 w stanie łaski sakramentu. Nie może to być ... masturbacja!

Tymczasem ci dwoje w uprawianiu ‘seksu’ przedślubnego do zjednoczenia swych obojga osób
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 bynajmniej nie zdążają. Chociażby ze względu na potencjalność rodzicielską, którą wtedy z zasady z
 góry wykluczają (stosowanie środków zapobiegania; stosunki przerywane, seks całkiem wynaturzony). Oboje muszą
 szczerze wyznać, że poszukują ... masturbacji: seksu-dla-seksu.
 – Siłą rzeczy musi wtedy definitywnie zniknąć z widnokręgu ... Bóg-Miłość i Boże Przykazanie. Na
 pobojowisku zostaje ... ZŁY – w rumowisku zniszczonej świątyni Ducha Świętego. On – Wąż starodawny,
 zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a w tym wypadku ... skutecznie również tych dwoje.

Przeciwnie zaś, jeśli ci dwoje przeżywają czas narzeczeństwa zgodnie z Bożymi oczekiwaniami,
 czekając cierpliwie, aż sam Pan wprowadzi ich na teren intymności, nagrodą za wierne trwanie przy
 Chrystusie staje się pokój i radość odniesionego zwycięstwa. Oboje doświadczą zaowocowania swych
 zmagań w podejmowaniu pracy nad sobą. W miarę jak oboje otwierają się na działanie łaski Chrystusa i
 prowadzenie Ducha Świętego, otrzymują z chwili na chwilę mocy ku trwaniu w czystości pełnej
 przekonania i która bezwiednie tryska na zewnątrz wewnętrznym rozradowaniem w Duchu Świętym.

Jej innym imieniem staje się przyspieszony rozwój przeżywanej miłości narzeczeńskiej. Będzie to
 miłość zakorzeniona w Bogu i wzrastająca z Niego. Bóg obdarza ich wtedy coraz głębszym
 uczestnictwem w tajemnicy siebie jako Miłości i Życia. Czas narzeczeństwo staje się dla tych dwojga
 czasem oczekiwania z wielką ufnością na skarby, przyobiecane im przez Trójjedynego na chwile, gdy
 staną się dla siebie nawzajem pełnym darem-osobą: sakramentem małżeństwa.
 – Narzeczeństwo przekształca się w czas i dar ciągłego zdawania egzaminu z miłości, która zapatruje się
 w „Matkę Pięknej Miłości” (Syr 24,17 – Vg). Jej wzorem stają się odniesienia Maryi i Józefa jako
 narzeczonych, a potem małżonków w Rodzinie Świętej, gdzie tym pierwszym był i pozostał na stałe ...
 ich Boski Syn, Jezus Chrystus (zob. LR 20).

Oboje nie szczędzą wysiłku, by nie utracić świadomości, iż „jest z wami Oblubieniec” (Mt 9,15; LR 18.22),
 jak o sobie powiedział Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus. Tak przeżywana miłość wyraża siebie nie w
 ‘braniu’, a coraz bardziej w dojrzałym ‘darowaniu siebie-jako-osoby’. Zmierza ono nieomylnie ku dobru –
 oczywiście temu ziemskiemu, ale tym bardziej temu ostatecznemu: swojemu własnemu oraz tego
 drugiego, z otwieraniem się coraz bardziej świadomie na przekazywanie dóbr odkupienia oczekiwanemu
 w przyszłości potomstwu-rodzinie, jeśli im PAN użyczy daru rodzicielstwa.

Ten przemożny pociąg płciowy ...

Ktoś by zapytał: czemu Bóg wzbudza przemożny pociąg płciowy ku sobie nawzajem, który z
 szczególnym natężeniem daje znać o sobie właśnie w wieku młodzieńczym. Jest to zresztą okres
 nacechowany wielorakimi innymi zmaganiami, które są trudne tak dla samego człowieka młodego, jak
 jego otoczenia. Gdy dwoje młodych znajdzie się na etapie ‘chodzenia ze sobą’, wydaje im się sprawą z
 natury zrozumiałą, że zapragną wyrazić sobie rozwijającą się więź nie tylko jednością swych serc, ale i
 poprzez spontanicznie nasuwające się wyrazy coraz ściślejszej czułości – aż po zjednoczenie w ciele.
 Czy nie sam Bóg jest ‘winien’ ludzkiej ‘biedy’ w tym zakresie? Jeśli Bóg chciał, żeby młodzi przygotowali
 się do małżeństwa i trafili na siebie, mógł osłabić ich namiętności, które zdają się przerastać ich swoją
 żywiołowością. Nic dziwnego, że mimo szczerych postanowień mogą w końcu nietrudno ... ulec pokusie i
 upadają pomimo dobrze sobie znanego VI przykazania!

Z jakimż poczuciem wewnętrznego rozgoryczenia wyznaje p. Zofia z poprzednio przytoczonych
 fragmentów jej korespondencji narzeczeńskiej:

„... Proszę Księdza, nam obojgu jest trudno. Nie tylko Jurkowi, ale i mnie. I widzę, że małym jestem
 człowiekiem, skoro moje słabości są silniejsze ode mnie ...” (List 2. – Zob. wyż.: Dlaczego odizolować się skoro
 to bardzo zbliża?).

Ci dwoje nie mieliby odwagi sformułować tak jaskrawo tego, co może i im się nasuwało w formie
 jakiegoś żalu-do-Boga za ‘biedę’, jaką im przyszło przeżywać w tym zakresie.
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Objaśnienie

Myśli takich oczywiście nie można dopuszczać. Czy Bóg miałby obdarzać wzajemnym przyciąganiem
 płci pod kątem małżeństwa dopiero po już zawartym ślubie? Nikt by wtedy nie myślał o nawiązywaniu
 jakiejkolwiek więzi uczuciowej! Takie rozwiązanie nie odpowiadałoby Bożej Mądrości! Wzajemne
 przyciąganie płci w ramach godności osobowej oraz ich zróżnicowanego powołania, „jakie wynikają ze
 swoistej odmienności i ‘oryginalności’ osobowej mężczyzny i kobiety” (MuD 10) oraz ich wzajemnej
 komplementarności, przy zachowaniu pełnej równości ich godności osobowej – jest darem Boga i należy
 do podstawowego wyposażenia ludzkiej osoby.
 – Bóg też sprawia, że świadomość własnej odmienności płciowej, wraz z możliwością nawiązania więzi z
 osobą odmiennej płci, wykształca się dopiero stopniowo – równolegle do psychofizycznego rozwoju
 człowieka.

W tym właśnie wyraża się Mądrość Boga jako Stworzyciela – i Ojca. Widać też, jak bardzo to
 wszystko jest niezależne od mechanicznie pojmowanego ewolucjonizmu. Trudno inaczej rozumieć etapy
 duchowego wzrastania człowieka, szczególnie te początkowe, kiedy świadomość własnej przynależności
 płciowej wiedzie żywot utajony. Dopiero w miarę dojrzewania biologicznego i psychicznego człowiek
 odkrywa stopniowo i uświadamia sobie zróżnicowanie płciowe ludzi. Chłopczyk i dziewczynka
 przypatrują się sobie zrazu z dystansu, układając się w niższych klasach szkolnych raczej w odrębne
 grupy chłopców i dziewcząt. Bawią się oddzielnie, a zarazem obserwują ze wzrastającym
 zainteresowaniem. W dalszych klasach szkoły podstawowej, a tym bardziej w klasach licealnych tworzą
 się stopniowo koleżeństwa i przyjaźnie i pojawiają się głębsze więzi – aż po te narzeczeńskie, a potem
 małżeńskie. Miłująca Wszechmoc Boga wydawkowała wszystko z przedziwną mądrością: „Aleś Ty
 wszystko urządził według miary i liczby, i wagi” (Mdr 11,20).

Na tym tle widać zarazem, jak destruktywne okazuje się siłowe
 rozniecanie seksualizmu przez nieodpowiedzialne programy
 ‘edukacji seksualnej’, przy towarzyszącym jej zmasowanym
 zalewie mass-mediów na etapach, gdy rozwój duchowy dopiero
 wzrastającego dziecka wiedzie w tej dziedzinie żywot jeszcze
 utajony. Jak głębokie i trudne do uleczenia bywają urazy
 psychiczne, wytworzone przez brutalne łamanie poczucia
 wstydliwości, jakie Bóg głęboko wszczepił w formie bariery
 ochronnej dla zakresu płciowości w sumienie każdego człowieka!

Jak łatwo wywołać wewnętrzne niepokoje i poczucie
 przewinienia, niekiedy doprowadzić wręcz do szoku, gdy dziecko zostaje nieoczekiwanie wystawione na
 narzucone mu obrazy porno, czy wręcz nagość ‘na żywo’ drugiej płci. Ileż anty-odpowiedzialności, z
 której odnośni ‘odpowiedzialni’ się nie usprawiedliwią, tkwi w programach, które rzekomo ‘chroniąc’ dzieci
 od perwersji seksualnych, w praktyce wdrażają w działania homoseksualne i lesbijskie, a z kolei w
 sposoby chronienia się przed ciążą jedynie w formie działań zmierzających do nie-uwidocznienia jej
 poprzez udostępnianie dopiero wzrastającym dziewczynkom środków wczesnego zabijania poczętych, a
 chłopcom przez wdrażanie ich w zakładanie prezerwatywy – zamiast wspomagać w umiłowaniu postawy
 czystości i szacunku do siebie i osób drugiej płci.

Trudno wtedy oprzeć się cisnącemu się na usta Chrystusowemu „biada” pod adresem tych, którzy
 zamiast dorastającemu młodemu człowiekowi dopomóc w stopniowym dorastaniu do miłości
 przeżywanej jako „doprowadzenie osoby do złożenia daru z siebie w miłości” (FC 37), czyli w dostrzeganiu
 siebie i drugiego człowieka jako osoby, a nie ‘rzeczy-do-użycia’ dla własnej przyjemności, uczą jedynie
 sztuki ‘bezpiecznego grzeszenia’. Dzieje się to przez rozprowadzanie w coraz większej ilości krajów
 wśród ledwo z dziecięctwa wyrastających dziewczynek środków ... przeciw-ciążowych. Edukacja w
 kierunku ‘miłości’, określana niekiedy jako ‘Przysposobienie do życia w rodzinie’, staje się edukacją tego,
 jak skutecznie dokonywać mordu-z-zimną-krwią na kolejno poczętym i z rozmysłu gładzonym poczętym
 w przypadku ‘na wesoło’ uprawianego seksu-zabawy ...

Jak mocnych słów używa w nawiązaniu do takich gorszycieli młodego pokolenia Odkupiciel
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 człowieka, Jezus Chrystus! Wykonawcy wspomnianych programów edukacyjnych powołują się na
 obowiązujące ich normy ustalane na wyższych szczeblach programowanego nauczania. Tymczasem
 tam, gdzie w grę wchodzi grzech – w tym wypadku w majestacie nieodpowiedzialnie konstruowanych
 ‘programów edukacji seksualnej’ realizowanego wdrażania do łamania Bożego Prawa w taki sposób,
 żeby się nie ujawniło poczęte ludzkie życie, obowiązkiem człowieka jest, jak w przypadku zmuszania do
 aborcji czy eutanazji, wyrażanie „sprzeciwu sumienia” (por. EV 89).

Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus – który jest miłosierdziem samym, używa niezwykle
 drastycznych słów w odniesieniu do tych, którzy wdrażają niemal bezbronne na negatywne wpływy
 otoczenia dzieci, w jaki sposób odstępuje się od Boga i jak się Go ignoruje:

„Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych Małych, którzy wierzą we Mnie,
 temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.
 – Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia,
 lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie ...” (zob. Mt 18,6n).

Taki finał: szczególnie surowego sądu Bożego, gotują sobie ci wszyscy, którzy zwykle z niebywałą
 nadgorliwością, przy użyciu szantażu i wbrew priorytetowym prawom wychowawczym rodziców właśnie
 w omawianej dziedzinie, wdrażają dzieci i młodzież w jej wczesnych etapach rozwojowych w praktyki
 seksualne i stosowanie „bezpiecznego seksu” (zob. LR 13). W takiej wizji edukacyjnej płciowość ma służyć
 jedynie jako tworzywo do maksymalnego eksploatowaniu możliwości seksualnych partnerów – przy
 całkowitym oderwaniu od duchowego wymiaru człowieka jako osoby i jakiejkolwiek odpowiedzialności za
 siebie, tego drugiego, a tym bardziej mogącego pojawić się wtedy dziecka.

Potwierdza się podstawowe spostrzeżenie: Boże dary są pełne stworzycielskiej miłości. Im jednak
 dary te są piękniejsze, tym bardziej są one kruche, a przy tym wymagające. Dopiero za cenę zmagania
 się ze sobą ku zwycięstwu w ich zdobywaniu cieszą one radością w „Duchu Świętym” (Ga 5,16).

Dwojgu kochających się, zmierzających do ślubu z sercem wrażliwym na Boży głos, nie tak trudno
 powiedzieć sobie jednoznacznie – zaraz na początku swego uczuciowego zaangażowania: „Intymne
 pieszczoty i współżycie zastrzegamy na małżeństwo!” Jak wiele dobra stało się już chociażby dzięki
 ruchowi powstałemu w tym zakresie w USA: „Prawdziwa miłość poczeka” (zob. już wyż.:  Prawdziwa Miłość
 Poczeka ... – wraz z d.c. tego §). Oby każda para dwojga młodych uwierzyła, że tego rodzaju decyzję da się
 wcale nie tak trudno wprowadzić w czyn. Boga wypada słuchać zawsze, ale szczególniej w momentach
 przełomowych, m.in. w przyjaźni, która staje się coraz bardziej miłością narzeczeńską. Od wierności w
 słuchaniu Słowa Bożego i czynieniu go u samego zarania zaistniałej nowej sytuacji zależą w sposób
 istotny losy danego człowieka, wspólnoty, a niekiedy całych społeczeństw.

Gdyby już doszło do klęski

Jeśliby ci dwoje Bożego głosu ostatecznie nie posłuchali i przeszli na udostępnianie się sobie w swej
 intymności płciowej, nie powinni sądzić, że obecnie i tak wszystko już jest przesądzone. Toteż teraz ‘nie
 wypada’ się wycofać, jeśli nie ma ucierpieć na tym ‘honor własny’.

Istotnie, w poczuciu winy i wzrastającej świadomości, że zabrnęli stanowczo za daleko, młodzi w
 niejednym wypadku chętnie by przecięli zacieśniającą się nad nimi pętlę grzechu. Czują się wyraźnie
 osaczeni i zniewoleni. Widzą coraz wyraziściej, że to co czynią jest wszystkim innym, a nie ‘miłością’. W
 tej sytuacji stają się zwykle coraz bardziej skłonni wycofać się całkowicie z dalszego podejmowania
 wszelkiej intymności. Po wielu klęskach dojrzewa w ich sumieniu wniosek, że na obecnym etapie
 rzeczywiście ‘nie tędy droga’.

Od przetworzenia tego przemyślenia w decyzję i wprowadzenie jej w życie wstrzymuje ich jednak
 fałszywe mniemanie: „Co on – co ona, o mnie teraz pomyśli? Uzna mnie za ‘mięczaka’ ! Powie, że
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 wystraszyłem się księdza, piekła ...!”

Z dystansu widać wtedy jak na dłoni, jak potężnie zaczyna tu działać Zły. Jeśli bowiem młody
 człowiek dopuszcza do swej świadomości ‘wyrzuty sumienia’, jest to nieomylny znak działania Bożej
 łaski. Fakt ten świadczy, że Chrystus wychodzi naprzeciw grzesznika i kołacze coraz intensywniej do
 jego serca, wsłuchując się w jego odpowiedź. Odkupiciel niczego tak nie pragnie, jak stać się właśnie
 Odkupicielem człowieka ... grzesznego, jeśli ten Mu na to ‘pozwoli’.

Ileż nie złudnej ufności kryje się za słowami Jana Pawła II:

„... Ale wyrok sumienia pozostaje w człowieku także jako rękojmia nadziei i miłosierdzia: podczas gdy
 stwierdza, że popełnił zło, zarazem przypomina, iż powinien prosić o przebaczenie, czynić dobro i z
 pomocą łaski Bożej nieustannie ćwiczyć się w cnocie” (VSp 61).

W tej sytuacji przystępuje jednak do tym bardziej wzmożonego kontr-ataku Zły. On naprawdę:

„... od początku wykorzystuje dzieło stworzenia przeciw zbawieniu,
przeciw przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem ...” (DeV 27)

Wyczuwając, że coraz bardziej dojmujące wyrzuty sumienia u tych młodych, których udało mu się
 skusić do otwartego sprzeciwienia się Bożemu przykazaniu, mogą się skończyć ich decyzją na
 skorzystanie z Trybunału Miłosierdzia: sakramentu spowiedzi świętej, wzmaga on swoje działania, by do
 ich pojednania z Bogiem za żadną cenę nie dopuścić.

  ‘Owocem’ jego nacisków stają się coraz inne, tym dwojgu podsuwane myśli:
 – On to, Szatan, podsuwa myśli o ‘honorze’, który przez wycofanie się z grzechu doznałby
 niewybaczalnego ‘uszczerbku’.
 – On to wmawia młodym, że spowiedź można jeszcze na długo spokojnie odłożyć.
 – On to sugeruje, żeby ‘póki czas’, nacieszyć się jeszcze ‘trochę’ uprawianiem seksu, by dopiero potem,
 gdy się ‘więcej uzbiera’, poprosić Boga o ‘ryczałtowe’ przebaczenie bardziej znaczącej ilości grzechów.
 – On to, Szatan, każe nie pokazywać się zbyt często przy konfesjonale, by ludzie nie osądzili go jako
 ‘skrupulanta’ lub zakochanego w ‘księdzu’.
 – On z kolei podsuwa rozpacz i zwątpienie w Boże Miłosierdzie z powodu nagromadzonej ilości i ogromu
 popełnionych grzechów, dla których – jego zdaniem – już nie ma przebaczenia! Stały się one w
 międzyczasie zbyt wielkie, szczególnie w przypadku wielokrotnie, z pełną świadomością powtarzanych
 grzechów ‘krwi’, gdy ci dwoje systematycznie stosowali środki poronne, tak iż spod ich seksu rozlega się
 „głośny krzyk niewinnej przelanej krwi” (por. Rdz 4,10) Dzieci zabijanych z miesiąca na miesiąc już przez
 długi czas.
 – Grzechy te są już zbyt wielkie i liczne, a przede wszystkim: są one już niemożliwe do naprawienia.
 Toteż nie ma się co udawać do Boga, bo Bóg i tak ich już ... nie przebaczy ...

Cisnące się do serca tego rodzaju myśli są oczywiście jedynie pokusą ze strony Złego. Szatan nie
 zmienił i nie zmieni swej taktyki stosowanej zwykle bardzo ‘skutecznie’ począwszy od uwiedzenia pra-
rodziców w raju. Najpierw zwodzi mirażami przyjemności i rozkoszy. Gdy zaś człowieka złapie na tak
 zastawione, zwykle bardzo prymitywne haczyki, odsłania swe prawdziwe oblicze, stając się mordercą –
 mordercą życia wiecznego: „Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie
 ma” (J 8,44). Św. Piotr, pierwszy Namiestnik Chrystusa, dobrze wiedział, co pisze, gdy ostrzegał przed
 Szatanem jako „lwem ryczącym, który krąży szukając kogo pożreć ...” (por. 1 P 5,8).

Tymczasem Bóg Prawdy Objawienia jest całkiem inny. Nie ma grzechu, który by był ‘większy’ od
 możliwości Bożego Miłosierdzia: od Bożej woli przebaczania. Dotarcie Bożego miłosierdzia do duszy
 bywa blokowane jedynie przez samego człowieka, który nie chce przyjąć Bożego miłosierdzia, względnie
 nie chce przyjąć warunków wstępnych do uzyskania Bożego przebaczenia, poczynając od decyzji nie-
grzeszenia więcej.
 – O tym wszystkim mówiliśmy obszernie już w poprzednich częściach naszej strony (zob. wyż.: Grzech
 przetworzony w nowe obdarowanie Miłością – § E i F; oraz: Błogosławiony Trybunał: Sakrament Miłosierdzia – cały rozdz.;
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 Rozpacz potępienia czy Dar Pojednania? – cały rozdz.; Miłujące Boże Miłosierdzie – cała ta cz.V. w 8 rozdziałach; zob. ponadto:
 DiM 13).

Powrót do Boga nigdy nie poniża. Sam zaś człowiek-grzesznik jedynie wzrasta, ilekroć ‘dozwala’
 odnieść w sobie zwycięstwo Bożemu miłosierdziu, które jest nieskończone, niewyczerpane i
 niewyczerpalne, i zawsze „potężniejsze niż grzech” (DiM 8.13), podobnie jak Boża miłość jest „potężniejsza
 niż śmierć” (DiM 8).
 – Wyrazem tego staje się radość z odzyskanego życia łaski i radość z na nowo podarowanej wolności.
 Radość ta udziela się mimo woli zapewne i temu drugiemu, jeśliby chodziło np. o dwoje osób będących
 parą narzeczeńską. Radość ta i promienne oblicze z odzyskanego pokoju sercu udziela się bezwiednie
 najbliższemu otoczeniu.

Czy więc intymność łączy

Czy więc współżycie w końcu ... łączy? Kto chce, zrozumie pozornie surowo brzmiącą wymowę
 zawartych tu słów. Za nimi jednak kryje się cała miłość Bożego Serca, które dobrze wie, co to znaczy:
 podciągać człowieka: mężczyznę i kobietę – dzieci Boże, do rozwoju i promocji: podciągać wzwyż, nie
 dopuszczając do ‘równania-w-dół’, jakiego całym sobą człowiekowi zgotować pragnie ZŁY.

Przy stosunku w okresie przed ślubem zbliżenie dotyczy ciała-ciała, a nie ducha; mimo iż
 zrozumienie tego wymaga głębszego zastanowienia i uczciwości w myśleniu. Brak wtedy całkowicie
 zjednoczenia w znaczeniu bezinteresownego darowania sobie całych swoich osób – z widzeniem siebie
 w swej godności i wezwaniu do życia wiecznego, czyli ku dobru – definitywnemu. Takie darowanie się
 sobie jest w sytuacji narzeczeństwa przy podejmowaniu pieszczot i samego nawet współżycia po prostu
 niemożliwe do zrealizowania. Jeśli zaś tego czynnika zabraknie, nie można nazwać podjętego działania
 jako czyn ‘dobry’.

Dla przypomnienia wypada przytoczyć ponownie wypowiedzi nauczycielskie papieża Jana Pawła II
 odnośnie do warunków, jakie winien spełniać czyn, żeby go można było nazwać mianem czynu dobrego:

„Tylko czyn zgodny z dobrem może być drogą wiodącą do życia (nawiązanie do Jezusowego słowa z: Mt
 19,17).
 ... Działanie jest moralnie dobre, gdy poświadcza i wyraża dobrowolne podporządkowanie osoby jej
 ostatecznemu celowi oraz zgodność konkretnego działania z dobrem człowieka, rozpoznanym w jego
 prawdzie przez rozum.
 – Jeśli ten przedmiot działania nie współbrzmi z prawdziwym dobrem osoby, to wybór takiego
 działania sprawia, że nasza wola i my sami stajemy się moralnie źli, to znaczy, że sprzeciwiamy się
 naszemu ostatecznemu celowi i najwyższemu dobru – czyli samemu Bogu” (VSp 72).

 „... Ale to przyporządkowanie czynów ostatecznemu celowi to nie wymiar subiektywny, zależny
 wyłącznie od intencji. Zakłada ono, że czyny te same w sobie mogą zostać przyporządkowane owemu
 celowi dzięki swej zgodności z autentycznym dobrem moralnym człowieka, chronionym przez
 przykazania.
 – O tym właśnie przypomina sam Jezus w odpowiedzi udzielonej młodzieńcowi: ‘jeśli chcesz osiągnąć
 życie, zachowaj przykazania’ ...” (VSp 73).

Przy wszelkiej intymności uprawianej w warunkach przed-małżeńskich, tych dwoje łączy doznanie
 seksualne. Każde z nich przeżywa je samolubnie: jako przeżycie ‘seksu’, a nie zjednoczenia w miłości-
otwartej-na-życie. Tam nie ma przypieczętowanej, nieodwołalnej decyzji oddania się sobie tych dwojga
 osób. Jest doraźne korzystanie z wzajemnie sobie udostępnionego ciała. Oddanie to nie dociera do
 wielkości osoby, a przy tym z zasady wyklucza otwartość na rodzicielstwo. Miłość tych dwojga, która
 miała i mogła spotykać się w miłości Bożego Serca, ulega systematycznie podcinaniu. Serce obojga i ich
 wzrok nie są czyste: nie ma tam „promieniowania radością miłowania” (FC 52). Boża obecność i
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 konsekwentnie Boże pobłogosławienie tej miłości zostały z serc obojga skutecznie ... wyproszone.

Nie było jeszcze grzechu, który by ludzi od wewnątrz zespalał! Tylko Duch Święty łączy w jedno-w-
miłości! Adam i Ewa stanowili jedno-w-miłości do chwili grzechu. Przez ten czas oglądali siebie w Bogu,
 widzieli też „czystym sercem” samego Boga – zgodnie ze słowami, jakie kiedyś wypowie Mistrz z
 Nazaretu w ośmiu błogosławieństwach (Mt 5,8). Jan Paweł II powie:

„... Owej pełni ‘zewnętrznej’ widzialności, o jakiej stanowi nagość ‘fizyczna’ (jeśli tak można
 powiedzieć),
 odpowiada ‘wewnętrzna’ pełnia widzenia człowieka w Bogu, to znaczy wedle miary ‘Obrazu Boga’ (por.
 Rdz 1,27) ...” (MiN 53).

W następstwie grzechu ci dwoje: Adam i Ewa zaczęli oskarżać siebie nawzajem i wykłócać się, nawet w
 obecności Boga. Szatan wciąż dzieli, rozrywając komunię osób, by następnie tym łatwiej ... zabijać.

Powodem tego, iż to, co ci dwoje chcieliby nazwać „miłością”, a co w rzeczywistości okazuje się anty-
miłością, jest dążenie w tej chwili do zawłaszczenia terenu płciowości i wydarcia go na siłę Bogu. Na dnie
 sumienia trwa wtedy zawsze, chociażby niemal całkiem zagłuszona świadomość, że oboje pozostają
 jedynie zarządcami swej płciowości. Odrzucając Boże przykazanie, deklarują się samozwańczo ‘bogiem
 źródeł życia i miłości’. Samego zaś Bogu Prawdy osądzają ci dwoje jako niekompetentnego w sprawach
 ‘miłości’ (zob. wyż.:  Działania ‘CONTRA’: Co na to Bóg?” – cały rozdz., zwł. ‘C’. Oraz:  Jeszcze raz: Trójjedyny a Boże
 ‘cierpienie-pocieszenie’ Boga”).

Tym samym ci dwoje odcinają się od miłości, którą jest sam tylko Bóg, nigdy zaś Szatan. Odejście od
 miłości oznacza pogrążanie się w anty-miłości: w śmierci. Anty-miłość nigdy nie obdarza sobą, a
 zagarnia. Nasyca egoizm seksualny manipulowanym słowem ‘miłość’.
 – Dotyczy to również przypadku, gdy będzie się to działo za obopólną zgodą. Oboje przestają być wolni
 wolnością daru. Rządzi przymus ciała i płci jako siła bez-osobowa: jako coś, a nie ktoś.

Od niewoli Złego ku wolności w Chrystusie

W głębszej ocenie oznacza taki stan rzeczy utratę osobistej wolności nie tyle nawet na rzecz
 ‘czegoś’, tj. pożądliwości ciała, lecz osoby tego który jest Zły, „Władcy tego świata” (J 12, 31). Zły zaś jest
 bezwzględny : trzyma pod łańcuchem niewoli, jednocześnie wmawiając zniewolonemu, że to właśnie jest
 szczytem ‘wolności’. To właśnie wyjaśnia w dużej mierze, dlaczego tak trudno wyzwolić się z nałogu
 grzechu: niewoli Szatana, by wrócić do Chrystusa. Zły mobilizuje całą swą anty-inteligencję i potęgę, by
 nie dopuścić do zerwania z nałogiem i nawrócenia.

Słyszymy wyznanie p. Zofii z jej długiego ciągu korespondencji, jaki przytoczyliśmy na początku
 rozdziału:

„... Zdaję sobie sprawą z mojego prostactwa, ale co mam począć,
 skoro ‘to’ wszystko staje się silniejsze ode mnie...” (List 1. – Zob.: Początkowy okres chodzenia ze sobą).

Wbrew pozorom, przy współżyciu przedmałżeńskim nie chodzi o zjednoczenie osób. Tych dwoje
 pociąga nie miłość, ale siła anonimowa: seks. Stąd wyznanie: „To wszystko staje się silniejsze ode
 mnie!”  Ignorowanie Bożego przykazania przekształca się w zaszczepianie sobie śmierci – wiecznej.
 Radość przy pieszczocie staje się radością pustki. Tu rządzi nie ‘miłość’, lecz Zły. Drastycznie to
 wyrażając, można by powiedzieć: Zły ‘nadział’ tych dwoje na rożno i bawi się nimi, obracając ich powoli w
 takt ruchu uruchomianego rożna ...!

Nie ma się co łudzić. Seks jako seks, który popycha do współżycia i staje się siłą napędową przeciw-
miłości, jest trwonieniem wolności. Ci dwoje stają się niewolnikami przymusu ciała i płci, zza którego
 nietrudno dostrzec Złego. Przymus ten bardzo nie lubi podporządkować się samoświadomości i
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 samostanowieniu, a tym bardziej poczuciu odpowiedzialności (zob. do tego wyż. np.: Podstawowe wyposażenie
 ludzkiej natury: rozum-wola-odpowiedzialność). Tymczasem te właśnie komponenty stanowią o godności osoby w
 jej wezwaniu do życia wiecznego – za cenę zdawania egzaminu z miłości jako daru.
 – Trafnie wyraził to za św. Augustynem – Jan Paweł II:

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

Wypada prosić z całą serdecznością każdą parę narzeczonych, by ku własnemu dobru doczesnemu i
 wiecznemu uwierzyli Chrystusowi. Nie ma innej drogi do zjednoczenia na poziomie serca-osoby, jak
 poprzez komunię z Trójjedynym. Również w narzeczeństwie.
 – Szkoda się łudzić, że miłość jako „dar osoby dla osoby” (LR 11) wzrośnie za cenę wyproszenia Boga z
 serca. I że grzech „... bardzo zbliży!”

Szatan nie chce – i nie jest zdolny chcieć zbliżyć kogoś do miłości. Przerasta to jego możność, a
 zwłaszcza jego wolę skamieniałą w złu-dla-zła. On to jest ostatecznym winnym tego, że odcięcie się od
 Boga, a posłuchanie jego podszeptów, sprowadza skłócenie i wzajemną pogardę, chociażby ci dwoje
 zrazu się nie spostrzegli, że pogrążają się w śmierć przeciw-miłości. Zwykle po uczynku złym stwierdzają
 to samo, czego doświadczyli pra-rodzice: że „są nadzy” ! Zbezcześcili godność swych osób przez
 uprawianie nie-miłości.

Nie trzeba się bać radykalnego cięcia. W imię odzyskanej miłości i obdarzania się przynajmniej odtąd
 miłością – godną tego miana. Zwrot taki może nastąpić z taką mocą kochającego przekonania, że i ten
 drugi go zaakceptuje jako rozwiązanie jedynie twórcze, choć początkowo – nieco bolesne.

Wracamy jeszcze raz do wyznania p. Zofii: „Oczywiście, można by już nie współżyć, ale dlaczego
 odizolować się całkowicie, skoro to bardzo zbliża” (zob. wyż.: Dlaczego odizolować się, skoro to bardzo zbliża?)?
 – Nikt nie każe narzeczonym ‘odizolować się całkowicie’! Zachęcamy, by uważnie śledzić treść
 chociażby niniejszej strony. Czytać wypada z zastanowieniem, nie płytko, a wciąż ‘modlitewnie’. Może
 się pojawi bezpośrednia czy pośrednia odpowiedź i na ten temat.
 – Nikt nie każe narzeczonym rozmawiać z dystansu ‘kilometrów’. Można być blisko siebie i z sobą, a
 czujnie strzec czystości. Jak matka czy ojciec, którzy biorą dziecko w ramiona, tulą je z pełnią radości, a
 przez myśl im nie przejdzie jakakolwiek myśl niestosowna, czy tym bardziej niestosowne zachowanie.

Przykład ten nasuwa oczywiście jedynie pewną analogię, a nie zachętę do podejmowania pieszczot
 fizycznych. Ich odniesienia wzajemne nie są przecież odniesieniami ojca-matki-dziecka: stanowią oni
 narzeczeństwo, a wytyczną ich działania musi pozostać dosłowne brzmienie VI-go przykazania Bożego.
 – Jeśli ci dwoje znaleźli się istotnie na etapie narzeczeństwa, mogą pozostawać z sobą w pokojowo
 przeżywanej bliskości, a przecież nie posuną się do żadnej bezpośredniej pieszczoty. Ta bowiem bardzo
 łatwo wiodłaby do wzajemnego podniecenia i gestów, wkraczających wprost w brzmienie Bożego
 przykazania: „Nie będziesz cudzołożył”. Tymczasem dziewczyna nadal nie jest małżonką, a chłopiec
 nadal nie jest w żadnym wypadku małżonkiem. I nikt tych dwoje nie upoważnił do wyrażania sobie
 czułości w formie pieszczot, które staną się właściwością dopiero stanu małżeńskiego.

Ci dwoje mogą natomiast wypracować sobie sposób czujnego, odpowiedzialnego bycia-z-sobą –
 niczego poza tym nie czyniąc. Będą pielęgnowali świadomość, że łączy ich Chrystus, który na stałe
 przebywa jako Żywy w ich sercu. On to za cenę ukrzyżowania-odkupienia, jako również ich „Oblubieniec-
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z-krzyża”, staje się Oblubieńcem-wśród-nich-oblubieńców. I posyła do ich serc swojego i Ojca swojego –
 Ducha Świętego (Rz 5,5; zob. DeV 24).
 – Takie pozostawanie przy sobie, gdy oboje podejmują tak wiele tematów, które niebawem staną się dla
 nich rzeczywistością na co dzień, łącznie ze wspólną dokształcającą lekturą i gorącymi dyskusjami na
 wiele tematów ich życia w małżeństwie, gospodarstwie i rodzinie, przekształca się nietrudno w cichą,
 ludzkim i Bożym pokojem nasyconą modlitwę.

Pojawiające się zaś zapytania, rodzące się wątpliwości i zmysłem wiary wyczuwane obopólne ryzyka
 moralno-etyczne nadają się do szczegółowego przedyskutowania, ewentualnie przedłożenia swych
 wątpliwości stałemu spowiednikowi. Oboje też powinni się modlić nie tylko za siebie wzajemnie, ale i o
 należyte światło dla swego stałego spowiednika. Żeby i on ukazywał im drogę w pełni zgodną z Bożymi
 oczekiwaniami pod ich adresem. Jednocześnie zaś oboje muszą wykazywać pełną gotowość przyjęcia
 ukazanych im Bożych rozwiązań bez żadnej manipulacji. Jedynie wtedy okres ich narzeczeństwa będzie
 mógł cieszyć się Bożym błogosławieństwem.

Chcielibyśmy na tym miejscu również jeszcze raz zachęcić do dokładniejszego przeglądnięcia-
przemodlenia długiego ostatniego rozdziału niniejszej strony internetowej, omawiającej wszelkie typowe
 sytuacje okresu narzeczeństwa, mianowicie w cz.VII – jej rozdział 3 (Młodzi w drodze do małżeństwa:
 Sakramentu Małżeństwa). Jest to rozdział ... bogaty w prezentacje wszelkich sytuacji błogosławionego dobra,
 ale i zagrażającego zła, jakie zwykły pojawiać się na etapie życia dwojga zakochanych.
 – Warto tam przeglądnąć m.in. fragment poświęcony dziewictwu. Ukazanych tam jest przy okazji szereg
 pozytywnych przykładów, będących zachętą do czystego przeżywania tego okresu życia (zob.: Dziewictwo a
 czystość) i tamże m.in. następujący żywy przykład (zob.: Bez pocałunku, bez obejmowania się).

Jeśliby się pojawiały pytania dotyczące pocałunków, wypada zaraz dodać, że wbrew niemal
 powszechnie przyjętym praktykom w niektórych środowiskach – nie ma mowy o Bożej akceptacji
 pocałunku ‘głębokiego’. Uzasadnienie tego szczegółu podane jest na naszej stronie na szeregu
 miejscach (zob. m.in.: Pocałunek ...; oraz zob. Pocałunki).
 Tamże, w cz.VII, rozdz.3 – przedstawione są zróżnicowane pieszczoty wraz z ich oceną etyczną (zob.:
 Jeszcze raz: podstawowe rodzaje pieszczoty). Szczegółowo omówiona jest również nierzadko nagminnie
 uprawiana praktyka ‘seksu oralnego’ (zob.: Jeszcze raz: seks oralny. – Oraz: Kryteria przedmiotu czynu a seks oralny i
 pocałunek głęboki).
 – Tamże, tj. w cz.VII, rozdz.3 – znaleźć można omówienie wielu innych kwestii, związanych z
 wzajemnymi odniesieniami na etapie narzeczeństwa.

Swoją drogą wypada przestudiować w tym aspekcie uważnie już ‘na zapas’ dłuższy artykuł piszącego
 tu autora, zamieszczony na PORTALU niniejszej strony – w kolumnie ‘4’, nr 3 (Spowiedź święta małżonków
 oraz narzeczeństw-partnerstw z grzechów popełnianych przy przeżywaniu intymności płciowej).
 – Niezależnie od tego ponownie zachęcamy do wgryzienia się modlitewnego w długi artykuł piszącego tu
 autora tamże: PORTAL, kolumna 4, pkt 10: „Wierność spowiednika wierze Apostolskiej: pod Piotrem i z
 Piotrem”.

Gdybyśmy w tej chwili wrócili jeszcze raz do tych dwojga narzeczonych, których korespondencja jest
 przytoczona w dużych fragmentach na początku niniejszego rozdziału, zauważamy, że przeszli oni
 niemało zmagań ze swą słabością, zanim wreszcie wrócili ciałem i sercem do Boga żywego – i tak
 dopiero do siebie nawzajem w Bożym pojmowaniu narzeczeńskiej, a potem już małżeńskiej miłości. Z
 wyznań tych wynika jednak, jak to trudno wycofać się z terenu, na który ktoś wdziera się jako złodziej –
 bez Bożego upoważnienia.
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 – W toku zmagań i upadków, wzlotów i zwycięstw, miłość tych dwojga doznawała stopniowo
 oczyszczenia i dojrzewała. Zwyciężył ostatecznie Chrystus: Bóg-Miłość w ich sercu. Było to jednak
 zwycięstwo także ich własne. Motywacja działań wznosiła się coraz wyżej i stawała się coraz bardziej
 przejrzysta w oczach Bożych – i ich własnych oczach. Aż zatęsknili do takiego postępowania, żeby ich
 odniesienia „podobać się mogły Panu” (List 3; 2 Kor 5,9).

Szansa ponownego odzyskania Bożego życia i miłości wyłania się poprzez walkę i trud. Szanse
 podobnego rozwoju w prawdziwej miłości przeżyli nie tylko ci dwoje z przytoczonej dramatycznej
 korespondencji. Dostęp do Bożego i tak dopiero w pełni ludzkiego przeżywania czasu narzeczeństwa
 otwiera się przed każdą parą bez wyjątku. Każde narzeczeństwo może pozostawać „dziećmi Bożymi” – i
 to nie tylko w owych „30%”, o jakich wspomina p. Zofia (List 2).

D.   NIEPRZEKRACZALNE BARIERY

Jasne zakreślenie granic

Jak przeżywać swą bliskość, by stawała się startem do rozwoju w miłości jako daru, a nie tkanką
 nowotworową miłości zakłamanej? Są pary narzeczonych, które radują się konsekwentnie przeżywaną
 czystością w tym gorącym okresie przygotowania do małżeństwa jako sakramentu. Inne pary doznały już
 być może bardzo boleśnie swej niestałości w dochowaniu powziętych uroczystych przyrzeczeń. Trzeba
 być czujnie ostrożnym, by nie znieważyć czystości serca i ciała. Nie ma się co łudzić samą tylko ‘chęcią’
 dochowania czystości, jeśli ci dwoje odnoszą się sami do siebie prowokacyjnie, sygnalizując sobie
 nawzajem wyraźne dążenie do przekraczania barier, których przekraczać za żadną cenę nie można.

A te powinni oboje jasno sobie ustalić, odkąd pojawia się między nimi sympatia, potem przyjaźń, a
 tym bardziej gdy zaczynają myśleć poważnie o zawarciu małżeństwa. Źle się zaczyna dziać, gdy ci
 dwoje nie wnoszą tego zagadnienia na poziom wyraźnego dialogu.

Przy początkowych spotkaniach daje zapewne znać o sobie opór w intymniejszym udostępnianiu się
 sobie. Jest to Boży dar skromności i wstydliwości. Stanowią one naturalną zaporę i zarazem ochronę
 zakresu intymności przed nie upoważnioną osobą. Zakres ten jednak stopniowo topnieje. Dzieje się to
 pod wpływem wzrastającego zaufania do siebie. Sprawia ono, że jedno zwierza się drugiemu z coraz
 innych swych ściśle wewnętrznych tajemnic i przeżyć, o których dotąd nikt inny nie wiedział. Każde takie
 zwierzenie wiąże się co prawda z ryzykiem, że dotychczasowa tajemnica może być kiedyś wykorzystana
 przeciw jej autorowi. Ale o tym strony – albo i jedna z nich, w tej chwili pod wpływem uczucia ... woli nie
 myśleć.

Do narastającego uczucia i objawiania sobie swych sekretów dołącza się łatwo wzmagające się



Objaśnienie

 naleganie do coraz dalej posuniętego otwierania się sobie również w swej intymności. Początkowe
 jednoczesne ‘tak’ i ‘nie’ może coraz bardziej zanikać w miarę jak próby szczerego lub niezbyt szczerego
 oporu ulegają magii słowa ‘kocham, daj dowód miłości, widocznie nie kochasz, nie ufasz mi’, itp. Stylem
 odniesień zaczyna łatwo rządzić postępujące zniewolenie pożądliwością ciała, a ta coraz bardziej oddala
 się od właściwej treści ‘miłości’.

Z tego względu tym większej wagi nabywa kwestia ustalenia sobie wyraźnych granic dla sposobów
 wyrażania sobie czułości, których ci dwoje nie przekroczą pod żadnym pretekstem. Tego rodzaju decyzja
 musi być podjęta z jednej strony w „posłuszeństwie wierze” (Rz 1,5; 16,26), ale tym bardziej w kochającym
 zawierzeniu Bogu, który nadal dla tych dwojga ani przez moment nie przestaje być ... Miłością.
 – Jak już parokrotnie podkreślano, jednoznaczną ‘barierę’, przesądzającą omawianą właśnie kwestię
 wyrażania sobie czułości między narzeczonymi – wyznacza samo przez się brzmienie przykazania: „Nie
 będziesz cudzołożył ...”. Znaczy to wykluczenie przez cały czas przed ślubem jakiegokolwiek wkraczania
 na teren przede wszystkim intymności genitalnej.

Motywem za przyjęciem takiej postawy staje się świadomość, że przykazanie to nie jest wyrazem
 arbitralnego ‘widzimisię’ jakiejś ślepej, bez-osobowej, a złośliwej siły. Przeciwnie, przykazanie jest
 wyrazem zatroskanej kochającej osoby: Boga-Miłości. Zwróciliśmy na to już poprzednio naszą uwagę.
 Zanim Bóg zaproponuje jakieś przykazanie, objawia się zawsze najpierw jako osoba, która kocha.
 Dopiero w imię właśnie miłości prosi nagląco o przyjęcie również tego, może nieco trudnego polecenia-
przykazania: „Nie będziesz cudzołożył” (zob. wyż.: Przykazania: najpierw Osoba-Miłość – potem polecenie – i cały dalszy
 ciąg tego §). Jako Ojciec, Bóg ponad wątpliwość nie jest zdolny skrzywdzić kogokolwiek, w tym również
 tych dwoje jako pary narzeczeńskiej.

Innym motywem przemawiającym za przyjęciem tak podjętej postawy staje się świadomość, iż w grę
 wchodzą same „źródła życia i miłości”. Tak jedno zaś, jak drugie jest ścisłą własnością Boga.
 Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie przerasta wszelkie kompetencji człowieka – tak
 indywidualnego (np. tych dwojga jako pary), jak też jakichkolwiek gremiów ustawodawczych, i oczywiście
 także Kościoła.

Brzmienie Bożego przykazania

Narzeczeni powinni więc powiedzieć sobie bez niedomówień: w naszym przypadku nie będzie
 żadnego oglądania, ani dotykania narządów płciowych. Jest to ustalenie negatywne, ujęte w formie nie
 znającego wyjątków ‘nie’! Taka jest jednak bezdyskusyjna treść Bożego przykazania. Wszelkie zaś
 normy Prawa Bożego, ujęte w formie negatywnej, obowiązują zawsze i wszędzie wszystkich ludzi bez
 wyjątku. Nie dlatego, że tak ‘ustalił Kościół’, lecz że rzeczywistość ta wyrasta z samej prawdy
 wzajemnych odniesień: Stwórca – a człowiek jako stworzenie Bożej miłości.

Oto dla przypomnienia słowa Jana Pawła II w tym względzie:

„Normy negatywne prawa naturalnego mają moc uniwersalną:
 obowiązują wszystkich i każdego, zawsze i w każdej okoliczności.
 Chodzi tu bowiem o zakazy, które zabraniają określonego działania
 ‘semper et pro semper’ (= zawsze i na zawsze), bez wyjątku, ponieważ
 wyboru takiego postępowania w żadnym przypadku nie da się
 pogodzić z dobrocią woli osoby działającej, z jej powołaniem do
 życia z Bogiem i do komunii z bliźnim.
 – Nikomu i nigdy nie wolno łamać przykazań, które bezwzględnie
 obowiązują wszystkich do nieobrażania w drugim człowieku, a
 przede wszystkim w samym sobie, godności osoby wspólnej wszystkim ludziom” (VSp 52).

Dla przypomnienia można by jeszcze raz dodać, jakie są warunki, które pozwalają zakwalifikować
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 czyn za moralnie dobry (zob. nieco wyż.: Warunki uznania czynu za dobry; oraz zob. wyż.: Kryteria uznania czynu za ‘dobry’
 – wraz z następującymi podpunktami: 4.5.6.7.). Oto kolejne słowa z nauczania Jana Pawła II:

„Odpowiedź Jezusa i odwołanie się do przykazań (= Mt 19,17: ‘Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj
 Przykazania’) oznacza też, że drogą do celu jest przestrzeganie Bożych praw, które chronią dobro
 człowieka. Tylko czyn zgodny z dobrem może być drogą wiodącą do życia.
 – Racjonalne skierowanie ludzkiego czynu ku dobru w jego prawdzie oraz dobrowolne dążenie do
 tego dobra, poznanego przez rozum – oto na czym polega moralność.
 – Nie można zatem uznać ludzkiego działania za moralnie dobre jedynie na tej podstawie, że prowadzi
 ono do osiągnięcia takiego czy innego celu, albo tylko dlatego, że intencja podmiotu jest dobra.
 Działanie jest moralne dobre, gdy poświadcza i wyraża dobrowolne podporządkowanie osoby jej
 ostatecznemu celowi oraz zgodność konkretnego działania z dobrem człowieka, rozpoznawanym w
 jego prawdzie przez rozum.
 – Jeśli ten przedmiot działania nie współbrzmi z prawdziwym dobrem osoby, to wybór takiego
 działania sprawia, że nasza wola i my sami stajemy się źli, to znaczy, że sprzeciwiamy się naszemu
 ostatecznemu celowi i najwyższemu dobru – czyli samemu Bogu” (VSp 72).

Gdyby ktoś nadal niedowierzał nauczaniu Kościoła, powinny przekonać go radykalnie przez św.
 Pawła Apostoła wyliczone czyny, które „z istoty swej są złe”. Ktokolwiek dopuści się takiego czynu, sam
 siebie wyklucza z życia wiecznego. Z tego względu Jan Paweł II przypomina:

„Powodem ..., dla którego nie wystarcza dobra intencja, ale musi za nią iść prawidłowy wybór czynów,
 jest fakt, że ludzki czyn zależy od swego przedmiotu, to znaczy od tego, czy może on zostać
 skierowany ku Bogu, ku Temu, ‘który sam jest Dobry’, i czy w ten sposób prowadzi osobę ku
 doskonałości.
 – Czyn jest zatem dobry, jeśli jego przedmiot odpowiada dobru osoby przez to, że uwzględnia dobra,
 które są dla niej istotne z punktu widzenia moralnego ...” (VSp 78).

 „Pierwszym i decydującym elementem oceny moralnej jest przedmiot ludzkiego czynu,
 który decyduje o tym, czy można go przyporządkować ostatecznemu dobru i celowi, którym jest Bóg”
 (VSp 79).

 „Dzięki świadectwu rozumu wiemy jednak, że istnieją przedmioty ludzkich aktów, których nie można
 przyporządkować Bogu, ponieważ są one radykalnie sprzeczne z dobrem osoby, stworzonej na Jego
 Obraz. Tradycyjna nauka moralna Kościoła mówi o czynach, które są ‘wewnętrznie złe’ (= intrinsece
 malum): są złe zawsze i same z siebie, to znaczy ze względu na swój przedmiot, a nie zależnie od
 ewentualnych intencji osoby działającej i od okoliczności” (VSp 80).

 „Nauczając o istnieniu czynów wewnętrznie złych, Kościół opiera się na doktrynie Pisma świętego.
 Apostoł Paweł stwierdza stanowczo:
 ‘Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni
 współżyjący z sobą,
 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy – nie odziedziczą królestwa Bożego” (1
 Kor 6,9n) (VSp 81).

To ostatnie słowo, tj. przytoczony fragment Słowa-Bożego-Pisanego, powinno rozproszyć wszelkie
 wątpliwości, czy jednoznaczne nauczanie Kościoła jest w omawianym zakresie ‘wymysłem księży’, czy
 też spełnianiem jeden raz więcej niekiedy niewdzięcznego posłannictwa, jakie Odkupiciel człowieka
 zwierzył ustanowionemu przez siebie – swojemu Kościołowi.

Mówi Bóg-Człowiek Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, w ostatnim swoim słowie pożegnalnym
 przed wniebowstąpieniem:

„Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
 ‘Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
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 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
 A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata’ ...” (Mt 28,18nn).

Taką postawę wdrażają w swym nauczaniu Apostołowie i ich następcy w misji Apostolskiej. Taką z
 kolei postawę zajmuje niezmiennie Kościół święty, pozostający w tym względzie w jedności
 jurysdykcyjnej z Piotrem aktualnych czasów. Oto słowa Jana Pawła II:

„Jako Biskupi mamy obowiązek dbać o wierne przekazywanie Słowa Bożego ...
 Jego autorytet (= nauczania Kościoła), wsparty pomocą Ducha Świętego i osadzony w komunii ‘cum Petro
 et sub Petro’ (= w jedności z Piotrem i pod Piotrem), ma źródło w naszej wierności wierze katolickiej przejętej
 od Apostołów.
 – Na nas, jako Biskupach ciąży poważny obowiązek osobistego czuwania nad tym,
 by w naszych diecezjach nauczano ‘zdrowej nauki’ (1 Tm 1,10) wiary i moralności ...” (VSp 116; zob. tamże,
 5,30; oraz: 2 Tm 4,1-5; Tt 1,10.13n).

Dosłowne zastosowanie przykazania

Wyrażenie sobie więzi i miłości poprzez zaangażowanie narządów płciowych jest Bożym darem
 zastrzeżonym wyłącznie dla małżeństwa. Stąd też nauczanie Kościoła mówi o współżyciu płciowym jako
 „akcie właściwym i wyłącznym” małżeństwa (FC 11; HV 8. – Zob. wyż.: Akt „właściwy i wyłączny” małżeństwa). Jeśli
 ci dwoje od początku zaakceptują swą wolą i sercem oczekiwane od nich przez Trójjedynego ‘nie’
 odnośnie do pieszczot genitalnych, wiedzą zarazem, jaką zasadą winni kierować się w wyrażaniu sobie
 więzi narzeczeńskiej. A wtedy zachowanie czystości nawet tak bardzo ‘nie boli’.

Konieczności przyjęcia owego ‘nie’ w odniesieniu do sfery genitalnej nie narzuca zatem bynajmniej
 ‘Kościół’, ani ‘księża’. Nikomu z ludzi nie przysługuje kompetencja, by ustalać, względnie ‘uchwalać’, co
 jest – względnie winno być dobrem, albo z kolei złem. Toteż z góry nieważne w tym względzie są
 wszelkie tego rodzaju uchwały-zezwolenia parlamentów, zezwalające na jakiekolwiek działania
 sprzeczne z Bożym przykazaniem. Źródła, które pozwalają nam rozróżnić dobra od zła, nie pochodzą z
 ‘ziemi’. Wyrastają one z mądrości i miłości tego Boga, który człowieka stworzył „dla niego samego” (GS
 24) jako swój „Obraz i swoje Podobieństwo” (Rdz 1,27), powołując go, jako równocześnie wyposażonego w
 wolną wolę, do uczestnictwa w swym własnym Bożym życiu i swej własnej miłości.

Żeby zaś ten Boży żywy Obraz: mężczyzna i kobieta – nie błądził w szukaniu drogi do „Domu Ojca” (J
 14,2n), złożył Stworzyciel w sercu każdego człowieka bez wyjątku „wypisane przez Boga Prawo, wobec
 którego posłuszeństwo stanowi o jego godności i według którego będzie sądzony” (por. Rz 2,14nn; GS 16;
 VSp 54). Prawo to, będące odwiecznym, niezmiennym, powszechnym, niezależnie od ludzkiej wiedzy i
 woli istniejącym zapisem w sercu człowieka, wyraża się w głosie sumienia. Sumienie zaś człowiecze jest
 – niezależnie od przyzwolenia i wiedzy poszczególnego człowieka:

„... najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem,
 którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa ... nakazem: czyń to, tamtego unikaj” (DeV 43; GS 16).

Jak już wielokrotnie na naszej stronie wspominano, człowiek nie tworzy wspomnianego ‘głosu’, lecz
 jedynie:

„... w głębi sumienia ... odkrywa Prawo,
 którego sam sobie nie nakłada,
 lecz któremu winien być posłuszny” (GS 16).

 Albowiem:

„Bóg-Stwórca jest ... jedynym i ostatecznym źródłem ładu moralnego w świecie przez siebie

javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)
javascript:view('p2_4b.htm#pro-matr',850,650)


 stworzonym. Człowiek nie może sam od siebie stanowić o tym, co jest dobre i złe – nie może „znać
 dobra i zła, tak jak Bóg” (por. Rdz 3,5). W świecie stworzonym Bóg pozostaje pierwszym i suwerennym
 źródłem stanowienia o dobru i złu – poprzez wewnętrzną prawdę bytu, będącą odbiciem Słowa, które
 jest współistotnym i odwiecznym Słowem Ojca.
 – Stworzony na Obraz Boga człowiek zostaje przez Ducha Prawdy obdarowany sumieniem, ażeby
 obraz wiernie odzwierciedlał swój pierwowzór, który jest zarazem Mądrością i Prawem odwiecznym,
 źródłem ładu moralnego w człowieku i w świecie” (DeV 36).

Należałoby jeszcze raz podkreślić, że motywem, który każe wykluczyć sięganie po jakąkolwiek
 intymność genitalną przed zawarciem ślubu, powinna być czynem potwierdzana miłość tak do Boga, jak
 do siebie nawzajem. Ci dwoje powinni sobie wzajemnie kochająco powiedzieć: taką postawę
 zachowujemy ponieważ się kochamy! Nie bunt i nie ‘żal’ do Kościoła czy wręcz Boga, lecz subtelność
 miłości, która przyjmuje wybór wymagający, ale dlatego właśnie przeżywany radośnie i twórczo, powinna
 dominować w sercu obojga narzeczonych.

Tak w życie wcielaną postawę zajmują ci dwoje całkiem niezależnie od tego, co w podobnej sytuacji
 czynią inne pary narzeczeńskie. Takie stanowisko zajmują oni oczywiście również niezależnie od
 massmediów, które przeżycia genitalne będą natarczywie wpajały jako owoc „dobry do zjedzenia i
 rozkoszny dla oczu” (Rdz 3,6).

Wciąż aktualne pozostaje podstawowe przypomnienie Jana Pawła II w obliczu niekiedy przepotężnie
 działających struktur grzechu i systemów ideologicznych, które narzucają rozwiązania sprzeczne z
 Bożym ładem natury człowieka jako osoby w jej wezwaniu do życia wiecznego:

„Dlatego w każdym człowieku nie ma
 niczego bardziej osobistego i nie-przekazywalnego,
 jak zasługa cnoty – czy odpowiedzialność za winę” (RP 16).

Nie z tego będziemy sądzeni, co w analogicznych sytuacjach czynią inni, lecz co czynimy my sami.
 Stąd też żadne dane ‘statystyczne’ na temat zdawać by się mogło powszechnego ignorowania Bożego
 przykazania nie wnosi do zagadnienia zupełnie nic (por. FC 5).
 – Na nic również nie zda się wytykanie faktów, że również ‘księża, a niekiedy nawet wysoko postawieni
 hierarchowie’ dopuszczają się czynów lubieżnych i sieją zgorszenie.
 – Nadal pozostaje aktualny niezmiennie w sercu ludzkim, może już tylko cicho do otrzeźwienia
 nawołujący, zindywidualizowany głos Boga, który czeka może zdumiewająco cierpliwie na chwilę, gdy
 Boży żywy Obraz odwróci się od tego co jest złe, by „nie zginąć” na wieki (por. J 3,16-21).

Omawiany wybór jest jedynym rozwiązaniem twórczym: nakazanym – ale i z najgłębszą obawą
 kochającego serca, na człowieku przez samego Boga wypraszanym stylem postępowania.
 – Tak ustalonej barierze towarzyszy zatroskane Boże ostrzeżenie: „Wiedz dobrze, że z chwilą gdy z
 niego (= drzewa Dobra i Zła) spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2, 17).
 – Bogu, który poza wątpliwością również w tym zakresie jest mądrością i miłością, nie można nie ufać,
 chociażby nie wszystkie przez Niego proponowane rozwiązania były w tym momencie zrozumiałe.

Przedstawione ustalenie: całkowitego wyłączenia jakiejkolwiek intymności genitalnej, nie jest
 wyrazem pruderyjnego podejścia do ciała, ani ‘norm księżowskich’ schodzących w szczegóły ściśle
 ‘prywatnego intymnego życia’ kogokolwiek. Bariera ta dotyczy doświadczenia granicznego między
 narzeczeństwem a małżeństwem. Wyrasta ona zatem wprost z Bożego przykazania. Ani dziewczyna, ani
 chłopiec – nie są w tej chwili (jeszcze) małżonkami. Tak będzie aż do samego ślubu. Przejście na
 jakąkolwiek formę intymności genitalnej przed ślubem lub poza ślubem musi być kwalifikowane zawsze



 jednoznacznie: jako cudzołóstwo.

Narzeczeni (i pary nie narzeczeńskie) mogą oczywiście aktem swej wolnej woli odrzucić Boże
 przykazanie, nie licząc się zatem ze Stworzycielem ładu miłości. W takim wypadku wystawiliby się z
 własnego wyboru na wszystkie tego konsekwencje, łącznie ze z górą akceptowaną utratą życia
 wiecznego. Nie mogą spodziewać się pobłogosławienia swej samowoli poprzez autonomiczne
 zawłaszczenie darów, jakich Bóg pragnie im udzielić, ale nie teraz.

Wypada wciąż wsłuchiwać się w słowa Ojca świętego Jana Pawła II:

„... Objawienie poucza nas, że władza decydowania o dobru i złu nie należy do człowieka, ale do Boga.
 – Człowiek ... cieszy się wolnością niezwykle rozległą, może bowiem jeść ‘z wszelkiego drzewa tego
 ogrodu’.
 Nie jest to jednak wolność nieograniczona: musi się zatrzymać przed ‘drzewem poznania dobra i zła’,
 została bowiem powołana, aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi” (VSp 35).

Narzeczeni powinni z całą powagą, ale i miłością służyć sobie wzajemnie pomocą – m.in. w trwaniu w
 krystalicznej, Chrystusowej czystości. Oboje mają sobie w tym czasie wiele do powiedzenia. Jest
 zrozumiałe, że powinni rozmawiać wyraźnie i na ten temat, który aktualnie dotyczy ich tak bardzo
 żywotnie. Powinni prosić siebie wzajemnie o pomoc w dochowaniu wierności w decyzji tak ustalonych
 barier swej obopólnej czułości. Oboje pragną niewątpliwie służyć sobie wzajemnie ku wzrastaniu w
 rzeczywistym dobru, a nie w zastawianiu na siebie sideł. Taką samą pomoc będą sobie wzajemnie
 świadczyli kiedyś z kolei w przyszłym małżeństwie:

„Mężczyzna winien żyć ze swą żoną ‘w szczególnej formie przyjaźni osób’. A chrześcijanin jest
 powołany do rozwijania nowej postawy miłości, okazując w ten sposób swej własnej oblubienicy miłość
 subtelną i mocną zarazem, jaką Chrystus żywi do Kościoła" (FC 25).

Tak chłopiec, jak dziewczyna, znają zapewne dobrze swą słabość i ciekawość: ów na oślep
 działający przymus ciała, choć z drugiej strony również na wskroś dodatnie strony swego charakteru. Nie
 będzie nic upokarzającego w obopólnej prośbie: „Gdybym się zapomniał i zapędził za daleko, trzymaj
 mnie i opamiętaj” ! Tak rozumiana pomoc płynie z bycia-dla-siebie-darem ukierunkowanym na dobro
 rzeczywiste, aż do tego wiecznego włącznie.
 – Nic dziwnego, że obopólna ‘pomoc-ku-dobru’ wyrazi się w niemniej zdecydowany sposób obopólną
 modlitwą i obopólnym przystępowaniem do sakramentów świętych: tak Trybunału Miłosierdzia, jak
 następnie do często przyjmowanej Komunii świętej.

Chodzi o właściwy start do przyszłego małżeństwa – zgodny z zamysłem tego ładu miłości, jaki
 obojgu proponuje sam Stworzyciel mężczyzny i kobiety. Skoro „miłująca Wszechmoc Stwórcy” (DeV 33)
 tak obmyśliła dar wzajemnych odniesień na etapie narzeczeństwa: jako nieustanne zdawanie egzaminu
 z miłości przebijającej się do widzenia osoby w jej wezwaniu do życia łaski, wypada zawierzyć Słowu
 Boga, jedynej drodze do znajdywania szczęścia miłości i pokoju serca.

Boże przykazania ponad wątpliwość odpowiadają najgłębszym potrzebom i serca i osoby. Ich
 wdrażanie w życie staje się wyzwalaniem przyspieszonego dojrzewania głębi ich obopólnej więzi „z tą
 samą subtelnością i wiążącą miłością, z jaką sam Bóg pobudza, podtrzymuje i prowadzi do właściwego
 mu szczęścia każde stworzenie” (FC 34).
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E.   DECYZJA TRWANIA W CZYSTOŚCI

1. Czy rzeczywiście bez żadnej pieszczoty?

Co z pozostałymi pieszczotami?

Powstaje kolejne pytanie. Czy z dopiero co ukazanych rozważań odnośnie do brzmienia Bożego
 przykazania: „Nie będziesz cudzołożył” i wobec tego bezpośrednio z tych słów płynącego wniosku, że
 wykluczona musi być w okresie narzeczeństwa wszelka pieszczota podejmowana na samych narządach
 płciowych, skoro ani on, ani ona – nadal (jeszcze) małżonkami nie są, wynikają także jakieś wnioski
 odnośnie do wielorakich innych pieszczot – nie genitalnych na etapie przed małżeństwem? Sposobności
 bowiem do podejmowania coraz to innych wyrazów czułości, a także pieszczot – chociażby z wyraźnym
 wykluczeniem pieszczot genitalnych, pojawia się stopniowo coraz więcej.

Pytanie o te inne wyrazy czułości w odniesieniu do narzeczeństw zdaje się nasuwać z dużą
 natarczywością. Tym bardziej, że niejeden przewodnik duchowy dorastającej młodzieży, a także niejeden
 kapłan może nawet w konfesjonale wypowiadać się w tej kwestii wcale nie jednoznacznie. Znajdą się być
 może przewodnicy duchowi, którzy wykluczając pieszczoty genitalne, jednocześnie jako w pełni
 ‘normalne’ uznają wiele innych pieszczot podejmowanych pomiędzy narzeczonymi.

Tymczasem piszący tu autor zajmuje i w tej sytuacji stanowisko nadal konsekwentnie takie samo, jak
 w odniesieniu do pieszczot ściśle genitalnych. Czy jest to tylko jego prywatna – trochę surowa ‘opinia’,
 czy też takie jest nauczanie Kościoła Chrystusowego?
 – Kapłan odnosi się tutaj jeden raz więcej do sformułowania Bożego przykazania, które brzmi wciąż
 bezkompromisowo jednoznacznie. Ci dwoje nadal nie są dla siebie mężem, ani żoną.
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 – Nadal też w pełni aktualne jest stwierdzenie, że nigdzie w Słowie-Bożym-Pisanym nie znajdzie się
 jakiegokolwiek wskazania, które by pozwalało na wyprowadzenie chociażby tylko nieznacznie
 ‘poszerzonej’ wersji Bożego VI-go przykazania w nawiązaniu do wyrażania sobie czułości w postaci
 pieszczot innych – chociażby nie genitalnych. W grę wchodziłyby w tej chwili przede wszystkim dwa ich
 rodzaje: pieszczota na sercu-piersi, oraz pocałunki.

Czy rzeczywiście żadnych pocałunków?

Na temat ‘pocałunków’ w ich różnych odmianach była już mowa na niejednym miejscu naszej strony
 internetowej. Poprzednio ukazaliśmy kilka wewnętrznych linków do paru ważniejszych miejsc naszej
 strony, gdzie mowa była o ‘pocałunkach’ w sposób bardziej szczegółowy.

Jest jasne, że niezależnie od praktyk, jakie uprawiają inne pary, z etycznego punktu widzenia
 niemożliwe jest przyjęcie pocałunków namiętnych i roznamiętniających.
 – A niezależnie od tego, gdyby całowaniu towarzyszyć miały podniecające dotykania.

Miłość – tak małżeńska, jak na wcześniejszym etapie miłość narzeczeńska, musi odznaczać się
 pełnią uszanowania dla godności osobowej: tak własnej, jak i tego drugiego. Nie można dopuścić do
 tego, żeby godność osoby ulec miała poniżeniu przez jej namiętne potraktowanie, tzn. jako seks-
przedmiotu do wyżycia się na nim. Względnie w tym wypadku przez taki sposób podejmowania
 pocałunków, który kazałby np. innym osobom, świadkom obopólnych odniesień danej pary, odwrócić się
 od nich z poczuciem wstrętu, jeśli nie wręcz obrzydzenia.

Tym bardziej nie może być mowy o aprobowaniu pocałunku głębokiego. Do tego zagadnienia
 nawiązywaliśmy już parokrotnie – łącznie z podanym kryterium takiej oceny (zob. wyżej podane linki:  Garść
 linków wewnętrznych). Z tego względu nie ma obecnie potrzeby wracać ponownie do tego tematu. A poza
 tym, do kwestii ‘pocałunków’ niebawem jeszcze wrócimy – w nieco innym aspekcie rozważań.

Narzeczeni winni zakodować sobie w swej świadomości wciąż jasną wizję istoty samego
 małżeństwa. Małżeństwo naprawdę nie jest instytucją świecką, chociaż istnieje w społeczności świeckiej.
 Jest ono od samego początku swego zaistnienia dziełem stworzonym przez samego Boga. Małżeństwo
 jest „od początku” pra-sakramentem stworzenia, po czym – po dokonanym dziele odkupienia, Odkupiciel
 człowieka Jezus Chrystus podniósł je do godności jednego z świętych sakramentów Kościoła (tym
 zagadnieniom poświęcone będą dalsze rozdziały niniejszej cz.VI).

Małżeństwo winno tworzyć dla tych dwojga przez cały czas trwania ich komunii życia i miłości drogę
 do nieba. Taki jest najgłębszy sens małżeństwa: małżeństwa-sakramentu. Winno ono ułatwić w
 pierwszym rzędzie im obojgu szczęśliwe dotarcie na tej właśnie ‘drodze’, odbywanej przez cały czas ‘we
 dwoje’ – do „Domu Ojca”. Jednocześnie zaś, jako właśnie sakrament, staje się małżeństwo szczególnym
 wezwaniem dla nich obojga, by sobie wzajemnie przekazywali dary odkupienia – w ich dostosowaniu do
 komunii życia i miłości w ramach małżeństwa-rodziny. Wtedy też stają się ci dwoje zdolni do
 przekazywania tychże darów odkupienia kolejno pojawiającemu się ich potomstwu.

Bóg wprowadzi osoby przygotowujące się do małżeństwa w chwili uroczystego wyrażenia sobie
 zgody małżeńskiej z całą pewnością również na teren ich obopólnej intymności. Tak to zrządził sam
 Stworzyciel człowieka – mężczyzny i kobiety, i tak właśnie brzmi VI-te przykazanie, którego treść Bóg
 wpisał w serce-sumienie każdego człowieka bez wyjątku. Wkraczanie na teren intymności płciowej jest
 dziedziną zastrzeżoną jedynie dla prawowitych małżonków – z wykluczeniem jakichkolwiek kontaktów
 intymnych czy to w okresie przed-małżeńskim, czy poza-małżeńskim.
 – Nie może to nie dotyczyć charakterystycznego wyrażania sobie więzi i miłości m.in. poprzez pocałunki.

Jednocześnie zaś w chwili uroczystego zawierania małżeństwa-sakramentu, Bóg upoważnia daną
 parę jako męża i żonę do wyrażania sobie intymnej miłości w sposób godny tego miana. Małżeństwo nie
 przekształca się w chwili jego prawowitego zawarcia w upoważnienie dotychczasowych narzeczonych do
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 odtąd bez-grzesznego uprawiania szału seksu-dla-seksu. Małżeństwo-sakrament nie ma nic wspólnego
 z ‘zalegalizowaniem rozpusty’, która dotąd była czymś grzesznym, podczas gdy odtąd grzechem być
 przestaje. Bóg obdarza małżonków darem i możnością stawania się m.in. najściślejszą jednością swych
 obojga osób. Widzimy, że na czołowe miejsce wysuwa się w małżeństwie wciąż osobowa struktura
 człowieczej natury, w tym wypadku tych dwojga: męża i żony, stanowiących z chwilą wyrażenia sobie
 zgody małżeńskiej najgłębsze przymierze komunii życia i miłości – w swoistym, im obojgu podarowanym
 naśladownictwie tajemnicy jedno-w-miłości samego Trójjedynego.

Tym samym jednak celem odtąd podejmowanych wyrazów małżeńskiej czułości i miłości nie będzie
 ‘zalegalizowane’ (wreszcie) wyżywanie się na swym ‘seksie’, lecz coraz głębsze stawanie się ‘jedno’ swych
 obojga osób.
 – Znaczy to, że nacisk będzie położony nieustannie na tym jednym: jeśli to ma być ‘zjednoczenie’, musi
 to być prawdziwe ‘zjednoczenie’, a nie blokada zjednoczenia. Oboje będą musieli nieustannie czuwać
 nad sobą i zdążać w pierwszym rzędzie do tego, co ich łączy duchowo, mimo iż będzie to miało swoje
 głębokie odzwierciedlenie również we wzajemnym dopełnianiu się w charakterystycznym dla męża i żony
 wymiarze cielesnym.

Wzajemna miłość małżeńska, uroczyście zadeklarowana jako ślubowanie złożone w obliczu Boga i
 ludzi, będzie wyznaczała odtąd całkiem nowy etap ich duchowej pracy nad sobą. Ta zaś będzie
 wymagała ciągle się pogłębiającego otwierania się na Boga jako Miłości, na Boga jako pełnię Życia.

W parzy z tym musi iść u małżonków stała gotowość na przyjęcie z natychmiastową, serdeczną
 miłością każdego budzącego się nowego życia. Taka jest bezpośrednia konsekwencja wyrażanej sobie
 miłości zjednoczenia małżonków. Każde zjednoczenie płciowe męża i żony staje się wyrazem ich
 osobowej jedności-w-miłości dopiero wówczas, gdy mu towarzyszy pełna akceptacja otwierającej się w
 akcie ich zjednoczenia gotowości rodzicielskiej.

Tak też brzmią słowa wypowiadane i akceptowane przez nowożeńców w dniu ich ślubu
 sakramentalnego: „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was
 obdarzy” (LR 8)?

Co w tej sytuacji powiedzieć o pocałunkach? Pocałunki niewątpliwie bywają bardzo czyste,
 pobłogosławione, jak za chwilę jeszcze raz zobaczymy. Będą to pocałunki podobne do tych, jakie
 składają na sobie matka-ojciec-dziecko. Ale są też pocałunki ... bardzo grzeszne, a po ludzku mówiąc:
 obrzydliwe. Są one wówczas niemożliwe do pobłogosławienia przez Boga, który wtedy musi uchodzić z
 serca tak się całujących osób.

Co ci dwoje, dajmy na to: narzeczeni – wybiorą? Siebie-wzajemnie, ale w Chrystusie i Maryi? Czy też
 posłuchają i w tym wypadku ... raczej „Węża Starodawnego, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzącego
 całą zamieszkałą ziemię ...” (por. Ap 12,9)? Wybór ... nie zależy od Boga, lecz wyłącznie od tych dwojga ...

A pieszczota na piersi?

Przedstawiane w tej chwili rozważania, które winny dotyczyć podejmowania wyrazów miłości w
 pierwszym rzędzie nie-genitalnych, krążą nieustannie wokół samej istoty tego, czym winno być
 małżeństwo jako małżeństwo-sakrament. Innego przecież małżeństwa nie ma – i nigdy nie będzie, skoro
 małżeństwo jest ścisłą własnością i domeną samego Boga, jedynego źródła i Pana tak miłości, jak i
 życia. Narzeczeni zaś, którzy w sposób odpowiedzialny nastawiają się na prawdziwe małżeństwo w jego
 Bożym – i tak dopiero ludzkim rozumieniu, winni w okresie swego chodzenia-z-sobą coraz bardziej
 zgłębiać tajemnicę swego dwoje-jednym-ciałem jako rzeczywistości w pierwszym rzędzie duchowej:
 Bożej. Wszystko inne będzie im wówczas „dodane” (Mt 6,33).

Wszystko to można by ująć jeszcze inaczej. Na czołowe miejsce w małżeństwie winna wysuwać się
 zarówno w okresie intensywnego przeżywania narzeczeństwa, jak tym bardziej potem w małżeństwie –



 widzenie i ogarnianie osoby jednego i drugiego z nich obojga. Podejmowanie zjednoczenia w narządach
 kontaktowania płciowego zajmie mimo wszystko miejsce niejako dopiero wtórne, chociaż stanie się ono
 jedynym w swoim rodzaju przypieczętowaniem ich „dwojga-jednym-ciałem” : ciałem jako objawieniem ich
 niepowtarzalnej godności osobowej.

Wymagać to będzie ciągłego czujnego wzrastania w łasce sakramentu i otwierania się na Ducha
 Świętego. Bo On właśnie, wzywany tak jednoznacznie u progu zawieranego małżeństwa-sakramentu,
 jest Bożym ‘Mistrzem’ od jednoczenia różnych, zwykle bardzo przeciwstawnych osób – w kogoś
 ‘jednego’ (zob. do tego Ga 3,28). Duch Święty dokonuje tego dzieła, gdy ci dwoje wykażą się gotowością
 współpracy z Nim – mocą zasług wysłużonych przez odkupieńczą męką i zmartwychwstanie Syna
 Bożego, Jezusa Chrystusa (głębiej o Duchu Świętym dokonującym zjednoczenia dwojga zob. niż.: Duch Święty w
 małżeńskim „jedno-ciało”).

Pozostaje nawiązać w tej chwili do wyrażania sobie na etapie narzeczeństwa czułości i miłości
 poprzez pieszczotę na sercu-piersi. Piszący tu kapłan może nietrudno przypuszczać, jakie będą reakcje i
 protesty, gdy i tutaj wyrazi poważne restrykcje.
 – Pieszczota na sercu: pogłaskanie, przytulenie, wzajemne objęcie się – zdaje się narzucać tym dwojgu
 jako jeden z najprostszych spontanicznych, w pełni naturalnych sposobów wyrażania sobie więzi i
 szczerej miłości.

Wśród poprzednio przypomnianych linków wewnętrznych znajdują się również miejsca, gdzie i ten
 aspekt doczekał się, względnie dopiero doczeka się szczegółowszego potraktowania (zob. dokładniej: Garść
 linków wewnętrznych. – Wprost o pieszczocie na sercu zob.: Jeszcze raz: podstawowe rodzaje pieszczoty – zob. cały ten §).

Można by postawić pytanie: czy piszący tu kapłan miałby powiedzieć, że podejmowanie pieszczot na
 piersi w przypadku dziewczyny i chłopca jako narzeczonych jest ich samo przez się należnym prawem,
 które tym samym cieszy się pełnią Bożego błogosławieństwa?
 – Tymczasem i tutaj pojawia się natychmiast odpowiedź: Któż by był w stanie udzielić chociażby
 piszącemu tu autorowi pełnomocnictwa, by utworzył ‘unowocześnioną’, gruntownie zmodyfikowaną
 wersję Bożego VI-go przykazania, uwzględniającego aktualne realia rozseksualizowanego
 społeczeństwa, które dawno już przestało traktować piersi kobiece jako szczególnie chronioną tajemnicę
 małżeńskiej intymności, demonstrując je jako ponętny towar ile tylko i gdzie tylko się da?

Każdy rozumie, że pieszczota na piersi jest wyrazem niezwykle daleko posuniętej intymności – i
 śmiałości. Nie do przyjęcia byłoby przyjęcie zasady, iż każdy mężczyzna może pobawić się i pieścić pierś
 każdej pierwszej lepszej napotkanej kobiety. Gdyby ktoś chciał dotknąć w ten sposób jakąś kobietę,
 byłoby to słusznie poczytane jako zadany jej gwałt i napad, przy czym ona odpowiedziałaby w geście
 swej spontanicznej samoobrony przed agresorem najprawdopodobniej potężnym ‘lewym-sierpowym’, tak
 iżby napastnikowi odechciało się powtarzać podobne eksperymenty na jakiejkolwiek innej kobiecie.

Gdyby zaś chodziło o tego rodzaju odniesienia pomiędzy dziewczyną a chłopcem jako narzeczonymi,
 trzeba by ponownie jasno postawić zasadnicze pytanie: czy ona rzeczywiście jest już jego żoną, żeby mu
 wolno było sięgnąć po tak daleko posuniętą intymność kobiecą? Z kolei zaś czy on – jako dopiero,
 względnie ‘jeszcze’ jedynie jej narzeczony, czy wolno mu uważać siebie za jej już męża, a ją za swoją już
 małżonkę, by móc się odważyć na świadczenie jej tej intymności, zastrzeżonej ponad wątpliwość dla
 samych tylko męża i żony? Aktualnie bowiem ich obopólna więź nie doczekała się jeszcze
 przypieczętowania uroczystą zgodą małżeńską w obecności przedstawiciela zarówno Boga, jak i
 społeczności kościelnej i świeckiej, nie mówiąc już o tym, że oboje do samego ślubu są w pełni wolni i
 muszą mieć całkowitą swobodę wycofania się ze swego zaangażowania narzeczeńskiego.

Czy zatem piszącego tu autora nie trzeba będzie określić jako okrutnika, który nie znając się na
 ‘miłości’, usiłuje pouczać o ‘miłości’ i sposobach jej wyrażania? Czy nie zadaje on parom narzeczeńskim
 niewymowny ból, jednocześnie wprawiając ich sumienie w niewyobrażalne wyrzuty i skrupuły sumienia?

Tymczasem piszący tu autor usiłuje stale uświadamiać sobie oraz drogim czytelnikom z jasną
 wyrazistością brzmienie Bożego przykazania. Przypomina, iż jest tylko zwyczajnym człowiekiem, a w
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 każdym razie nie Bogiem. Że nikt mu nie nadał władzy wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w Boże
 przykazanie.
 – Przypomina też niestrudzenie, że i zza tego Bożego przykazania: „Nie będziesz cudzołożył ...!”
 spogląda wciąż z wielką ufnością sam ... Trójjedyny. Najpierw zawsze Bóg jako Osoba, a potem dopiero
 – niejako wtórnie, pojawia się w formie konkluzji stawania przed świętością tego, takiego Boga,
 narzucający się Boży wniosek odnośnie do zachowania etycznego.

Miłość musi być mocna! Nie ma miłości dla ‘mięczaków’! Miłość musi nieustannie zdawać egzamin z
 jakości siebie jako miłości „osoby dla osoby”. Osoba nie może być potraktowana jako igraszka ślepo
 funkcjonującej pożądliwości, która maskuje się jako serdeczna miłość, poszukując pod jej parawanem
 zaznania przyjemności zmysłowej. Miłość – przede wszystkim ta na etapie narzeczeństwa, a oczywiście
 tym bardziej w samym już małżeństwie, musi być wciąż czujnie uważna, by ślepo narzucające się
 ‘potrzeby’ wyrażenia czułości umieć odłożyć na czasy, gdy będzie się to mogło dziać z Bożym
 błogosławieństwem, sakramentalnie, w poczuciu pełnej wzajemnej przynależności do siebie w
 małżeństwie jako sakramencie, do którego w tej chwili oboje dopiero zmierzają.

Innymi słowy wierność Bożemu przykazaniu domaga się trzymania rąk przy sobie i czujnego nie-
przechodzenia na żadne dotykanie, pieszczenie, całowanie.

Jeśliby chodziło o pocałunki, mogą zapewne pojawiać się między narzeczonymi pocałunki – pełne
 uszanowania, radości i miłości, ale – jak poprzednio wspomniano: pocałunki w rodzaju tych, jakie
 pojawiają się między matką czy ojcem – a dzieckiem. Czyli: pocałunki jedynie czysto zewnętrzne, krótkie
 w sensie zaledwie muśnięcia – i zawsze tylko powierzchowne. Czujnie wolne od jakiegokolwiek
 podniecającego dotykania, czy działania pod wpływem narastającego roznamiętnienia.
 – W podobnym sensie byłoby do pomyślenia krótkie, nie przedłużone, lekkie, nie zmysłowe obopólne
 przytulenie, bez jakiegokolwiek zamierzonego pobudzania. Przeżywane każdorazowo z pełnią obopólnej
 szczerości odnośnie do ewentualnych poruszeń, które mogłyby stwarzać niepokój moralny.

2. Chęć czy decyzja

Czy nieodwołalny wybór

W ten sposób dochodzimy w nawiązaniu do utrzymującego się narzeczeństwa do pytania, które staje
 się dla tych dwojga kwestią zasadniczej wagi.
 – Zarówno dziewczyna, jak i chłopiec muszą sobie jasno odpowiedzieć: Czy Ci zależy na tym, by dojść
 do ślubu w czystości, takiej jakiej od ciebie i od was oczekuje Pan?

Jan Paweł II wyraża się o czystości – w sensie VI-go Bożego przykazania w głębokim, pięknym
 określeniu: czystość jest „chwałą ciała ludzkiego przed Bogiem” (MiN 227).

Niejedna dziewczyna niemal się zaklina, że dochowa czystości i dziewictwa do samego ślubu. Ale jej
 ‘chęć’ w tym względzie wcale nie jest ... decyzją.
 – Są dziewczyny, które zajmują wobec ‘chłopca’ postawę wyczekującą. Czekają na rozwój sytuacji, a
 dokładniej: na pojawienie się ‘wreszcie’ jakiejś z jego strony propozycji. Gdy ten zacznie nalegać, by w
 imię jego gorącej ‘miłości’ dopuściła go do swej intymności, broni się ona początkowo – może bez
 większego przekonania. Po czym udostępnia mu się centymetr po centymetrze, właściwie bez żadnego
 dalszego oporu.
 – Inna dziewczyna powiada – a jest takich niemało, że uległa w końcu z litości dla chłopca. Ten zaś umiał
 przedstawić w dramatycznych słowach męki swego napięcia seksualnego, błagając ją, by mu w imię
 ‘miłości bliźniego’ dopomogła i przyniosła ulgę w jego cierpieniu nie do zniesienia – przez zgodę na



 stosunek, albo chociażby tylko na petting.

‘Litość’ dziewczyny staje się w tej sytuacji oczywiście dokładnie anty-litością. Samozwańcze, od
 Bożego Słowa wyraźnie odcinające się zstępowanie do „źródeł życia i miłości” (por. HV 13) nie może
 przynieść błogosławieństwa. Sprowadza śmierć życia łaski i przebywania Trójjedynego w sercu. Taka
 jest jednak wola osoby czy osób, które działają po linii nie-posłuchania Bożego przykazania. Swym
 czynem wypraszają one Boga z swego serca – w założeniu: nieodwołalnie: ‘Nie chcę, Boże, żebyś w
 moim sercu był’ (por. wyż. np.: Przykazania nie zachowamy).

Bóg wtedy posłusznie ... natychmiast opuszcza dotychczasowy:

 „... najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiem,
 którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa ... nakazem: czyń to, tamtego unikaj ...” (DeV 43; GS 16).

Uaktywnienie intymności staje się grzechem osobistym osoby działającej. Ponadto jednak staje się
 grzechem ‘cudzym’ z racji namówienia, albo współdziałania z drugą osobą przy podejmowaniu czynu
 sprzecznego z Bożym przykazaniem.
 – To co oboje chcieli nazwać i realizować jako obopólną ‘miłość’, staje się jej śmiercią: śmiercią miłości
 jako daru – i znieważeniem samej miłości. Ta bowiem jest czymś zupełnie innym aniżeli udostępnieniem
 sobie ciała i płci.
 – Równolegle do popełnionego grzechu zaznacza się postępujące zanikanie osoby z widnokręgu ich
 obojga: osoby swojej własnej oraz tego drugiego.

Wszystko to dzieje się nierzadko w okolicznościach, gdy ani ona, ani on – nie doszli jeszcze wcale
 nawet do etapu dopiero narzeczeństwa. Nierzadko nie są oni w ogóle w stanie odpowiedzieć cokolwiek
 rzeczowego na najprostsze pytanie: czy istnieje między nimi jakakolwiek miłość. Tym częściej zdarza się,
 że ani on, ani ona nigdy dotąd ze sobą nie rozmawiali na temat ewentualnej wspólnej przyszłości w
 związku małżeńskim. W przeciwieństwie do tego zasadniczego braku dialogu na te dla nich istotne
 tematy, nie brak regularnie podejmowanych stosunków – najczęściej z odpowiednimi ‘zabezpieczeniami’,
 oczywiście ... poronnymi ..., bo innych nie ma.

W innych wypadkach sama dziewczyna wyraźnie przyspiesza inicjację intymnych kontaktów.
 Jednocześnie zaś, jak powiada, wcale ich nie pragnie. A może dokładniej: niby ich nie chcąc, przecież je
 całą sobą ... oczekuje. Swym zachowaniem naprowadza chłopca na coraz dalej postępujące jej
 zawłaszczenie. Nie jest wcale przypadkiem odosobnionym, że dziewczyna wyraźnie wyczekuje chwili,
 kiedy chłopiec potraktuje ją wreszcie jako kobietę, tzn. jako seks-obiekt. Czeka ona niecierpliwie na
 moment, aż „coś się wreszcie dziać zacznie”. Aż dojdzie do stosunku, którego się prawdę mówiąc –
 świadomie czy podświadomie, wbrew przeciwnym deklaracjom, ... spodziewała i jego całą sobą ...
 oczekiwała.

W tej sytuacji wypada, żeby oboje, ale tym bardziej dziewczyna, w końcu wyraźnie sobie powiedzieli:
 czego właściwie chcą i czego poszukują? Dziewczyna mocna Chrystusem i z kośćcem moralnym nie
 powinna się obawiać zarzutu, że jest dewotką i nie współczesna, gdy w obliczu wiadomych nalegań ze
 strony chłopca zachowa postawę jednoznaczną.
 – Postawa taka jest nieodzowna również wtedy, gdy będzie się obawiała, iż chłopiec ją wobec tego
 porzuci i poszuka sobie innej: uległej. Takie obawy nasilają się niewątpliwie w miarę jak mijają lata
 pierwszej młodości i pojawia się widmo staropanieństwa. Nietrudno wtedy o zachowanie coraz bardziej
 nerwowe. Dziewczynie chodzi coraz bardziej o znalezienie wreszcie ‘chłopaka’ i o znalezienie jakiegoś
 sposobu, by go przytrzymać przy sobie, aniżeli o miłość jako podłoże pod upragnione małżeństwo.

Z korespondencji Krysi-Władka

Dopiero co przedstawiona ambiwalentna postawa wcale nie jest rzadkością. Świadczy ona o
 wewnętrznym niezdecydowaniu. Dotyczy to szczególniej dziewczyn. Dziewczyny być może chciałyby nie
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 utracić Chrystusa z serca, a jednocześnie wyczekują z utęsknieniem chwili, kiedy je ktoś potraktuje
 poważnie jako kobietę: ... seks-obiekt. Ich związanie z Chrystusem jest nie ustabilizowane: nie
 pogłębione. Więź ta może lada moment nie wytrzymać naporu nawet niezbyt jeszcze silnego
 wystawienie na ... ‘pokuszenie’.

Oto przykładowo list pewnej dziewczyny – nazwijmy ją Krysia. Ponieważ pierwsze lata po ukończeniu
 szkoły mijają, a ona nadal nie ma swego ‘chłopaka’, popada w panikę, iż staje się ‘starą panną’. Na
 horyzoncie pojawia się Władek. Oto wyznania Krysi:

(List 1: XI.1982) „Mam 22 lat, mieszkam na wsi ... i tutaj pracuję ... Mój chłopiec ma na imię Władek.
 Poznałam go na początku bieżącego roku ... Jego dom rodzinny jest daleko stąd ...
 – Gdy zaczął przyjeżdżać ... rozpoczęliśmy podejmowanie współżycia płciowego. Trwa to już 5
 miesięcy... Nigdy nie rozmawialiśmy poważnie o naszej przyszłości, chociaż zaszliśmy tak daleko. Raz
 kiedyś zapytał mnie, czy ... bym wyjechała stąd. Oczywiście odpowiedź była pozytywna. Ja przy nim
 staję się nieśmiała, trudno mi poruszać jakikolwiek temat, chociaż nieraz chciałabym poważnie
 porozmawiać.
 – Jestem wychowana w rodzinie chrześcijańskiej i doskonale sobie zdaję sprawę z tego, co robię, ale
 jednak coś mnie do tego ciągnie. Jestem pewna, że go kocham, i dziękuję Bogu, że właśnie jego Bóg
 postawił na mojej drodze, i oczywiście modlę się za niego.
 – Na razie wszystko dobrze się układa, bo nie doszło do poważnej rozmowy. Ale ja jednak
 zauważyłam, że on się zmienia. Jeszcze nie tak dawno prawił mi komplementy. Zauważał, gdy miałam
 coś nowego na sobie, powtarzał, że mnie kocha. Nie wiem, co może być powodem tej zmiany, bo tego
 teraz nie czyni. Kiedyś mówił mi, że jak dostanie urlop, zabierze mnie do domu, ale tego nie uczynił,
 chociaż był na urlopie. Zapewniał, że dziewczyny nie ma, ale czy tak jest naprawdę, tego nie wiem ...
 – Jest z tego samego rocznika co ja. Obawiam się, że jeśli wyjdzie z wojska, ślad po nim zaginie,
 chociaż obiecuje, że pierwszy tydzień spędzi u mnie. Gdy przyjedzie do mnie na przepustkę, jest
 wspaniały, jest miły, uprzejmy, ładny tak w stosunku do mnie, jak i pozostałych członków rodziny.
 Wtedy zapominam o swoich kłopotach, o tym co mi leży na sercu. Albo też duszę to wszystko w sobie,
 aby tylko nasza znajomość trwała dłużej ... Mama często przy nim wspomina tamte moje poprzednie
 sympatie, z którymi coś mnie łączyło. Nie wiem, czy dobrze robi, ale ja się wtedy denerwuję.
 – Jak już wspomniałam, współżyjemy ze sobą. Są to stosunki przerywane. Nie używamy środków
 antykoncepcyjnych. A może on przyjeżdża tylko po to, aby zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne?
 Sama nie wiem, co mam robić. Wszystkim podoba się, ale mama nie jest nim zachwycona. Również
 mnie się podoba. Proszę o radę: z jakiego punktu widzenia mam patrzeć na te sprawy i jak
 postępować, aby żyć w przyjaźni z Bogiem i być zadowoloną z przekazanego mi życia, być
 szczęśliwą, kochać go i nie utracić. Może to błędne rozumowanie?
 – Nie wiem, czy zna Ksiądz sytuację dziewczyny mieszkającej na wsi i mającej 22 lat. ‘Przecież to już
 stara panna’ – powie opinia publiczna. ‘Przebierała wśród chłopaków, aż w końcu została sama’. Czy
 ja jestem temu winna, że jeszcze nie znalazłam tego przeznaczonego dla mnie? Ja oczywiście nie
 przejmuję się tym, co powiedzą ludzie. Gdyby nasza znajomość nie została pobłogosławiona przez
 księdza, ja bym się chyba załamała. A co na to powiedziałaby wieś! Jestem w nim zakochana. Gotowa
 jestem do poświęceń, oddałabym mu wszystko, bo przecież go kocham. Może to brzmi banalnie, ale
 tak jest. I kocham go za to, że jest właśnie taki, a nie inny, i nie miałabym chyba siły, aby rozglądać się
 wokoło za inną osobą.
 – Często rozmyślam nad tym, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Czemu człowiek kochający żyje
 niepewnością dnia jutrzejszego? Moja mama także chce, abym już wyszła za mąż i wszyscy wokoło
 pytają, kiedy zmienię stan cywilny ...
 – Proszę mi odpisać, co mam dalej robić: czy czekać z założonymi rękami, aż przyjdzie ‘królewicz z
 bajki’ i poprosi o moją rękę? Co Ksiądz sądzi o całej tej naszej znajomości i jak mam postępować?”

List ujawnia nierzadko spotykaną, szaloną łatwość niektórych dziewczyn w oddawaniu się chłopcu
 niemal na oślep, bez zważania na brzemienne konsekwencje podjętego kroku. Byle mieć ‘chłopaka’!
 Również wtedy, gdy ten absolutnie nie ma zamiaru wiązania się z nią małżeństwem, a korzysta z jej
 taniej usługi gotowej na wszystko.



Niezwykle to ryzykowne, rozpoczynać przyjaźń od podejmowania stosunków – i to przerywanych.
 Pomijając już sprawę grzechu, stosunek przerywany jest nieomylnie jaskrawym wyrazem nie-kochania.
 Jest to rozwód w samym takim stosunku – już przed ślubem. Stosunek przerywany jest jedynie i
 wyłącznie ... uruchomieniem masturbacji, przeżytej w sposób bardziej atrakcyjny poprzez ciało kobiece.

Do małżeństwa zdąża w tym wypadku tylko jedno z nich: dziewczyna. Czyżby ona w swym
 zaślepieniu gołym okiem nie dostrzegała, że celem przy podejmowaniu stosunku przerywanego (a tym
 bardziej przy stosowaniu jakichkolwiek środków zapobiegania) jest jedynie egoistyczne zaznanie
 samogwałtu, który dla chłopca staje się bardziej urozmaicony, gdy do zamierzonego wyżycia się
 dochodzi poprzez ‘seks’ uprawiany z dziewczyną?
 – Postawa takich dwojga, ale tym bardziej dla dziewczyny, staje się biciem na alarm, że nie tędy droga
 do małżeństwa. Już pomijając sprawę popełnianych wtedy grzechów ... ciężkich, zwielokrotnionych przez
 dodatkowe grzechy: stosunki przerywane, grzech cudzy itd.

Miłość a opinia środowiska

Budowanie miłości jest sprawą zbyt poważną, by sugerować się opinią środowiska. Nie wieś będzie
 kształtowała wewnętrzny klimat małżeństwa na co dzień! Do jego wytworzenia nieodzowna jest miłość
 dla osoby, przeżywana jako obopólny dar ku dobru – aż do tego ostatecznego włącznie.

Jest rzeczą samą w sobie sprzeczną szukać ‘miłości’ – po uprzednim wyproszeniu z serca obecności
 Boga Żywego. Tylko On ogarnia oboje promieniowaniem idącym od serca do serca – i pragnie je
 zespolić w Duchu Świętym w trwałe jedno-w-miłości. Miłość będzie sobą, gdy się będzie łączyła z
 wiernością w trwaniu po stronie Chrystusa.

Gdyby chłopiec na etapie ledwo zawiązującej się wspólnoty przechodził w szantaż: „To ci dziękuję! ...
 Poszukam mądrzejszej!”, odkryłby jedynie bezhonorowo swoje właściwe oblicze. Wykazałby, że jego
 jedynym dążeniem jest zagarnąć dla swojej egoistycznej przyjemności ‘seks’ dziewczyny – bez zamiaru
 jakiegokolwiek angażowania się w miłość.

Tymczasem miłość godna tego miana „jest cierpliwa ...” (1 Kor 13,4). Lepiej zostać starą panną, niż za
 cenę ‘dziewczyny łatwej’ – ‘połknąć’ bez większego oporu haczyk zarzuconej wędki ‘seksu’. Dziewczyna
 stałaby się przegraną rybą, która pozwala się wlec bezwolnie do małżeństwa i godzi się na związanie
 ślubem miłości, której jednak nie było ani przedtem, ani jej tym bardziej nie zacznie być potem.

Jest zaś bardzo prawdopodobne, że stanowcza a kochająca, zdecydowanym przekonaniem
 podyktowana postawa dziewczyny, jest przez chłopca odpowiedzią od początku podświadomie
 oczekiwaną. Chłopiec jest niewątpliwie zaintrygowany dostępem do intymności. Zaczyna jednak
 podziwiać dziewczynę i odkrywać ją coraz bardziej jako osobę – a nie obiekt do oglądania-
wypróbowywania, gdy przy całej czułości pozostaje ona jednoznaczną. Jeśli właśnie na tym etapie życia
 – Boga za żadną cenę nie zdradzi. Gdy swoją postawą zaświadczy, iż nie na żarty stoi po stronie
 uczniów Odkupiciela ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – w przekonanym związaniu niegdyś
 przyjętym sakramentem chrztu i bierzmowania.

Gdy dziewczyna tak dopiero przystępuje do angażowania swego dziewczęcego serca w ‘miłość’,
 zaczyna budzić szacunek do siebie i poczucie pewności, że nie zdradzi miłości, jaką będzie ślubowała w
 chwili zawierania sakramentu małżeństwa.



Objaśnienie

3. Jeszcze raz: wyrazy czułości-miłości

Wyrazy miłości i pieszczoty

Osoby kochające się i zakochane wyrażają sobie miłość i
 czułość na przeróżne sposoby. Na łamach naszej strony
 nawiązywaliśmy do tego zagadnienia już wiele razy – i do tej
 tematyki jeszcze szczegółowo przejdziemy (w cz. VII, rozdz.3).

Gdyby podjąć próbę ich ogólnego uporządkowania, narzuca
 się przede wszystkim ich podstawowy dwu-podział: na pieszczoty
 genitalne – i nie genitalne (zob. wyż.: Objaw więzi miłości czy
 ukierunkowania na rodzicielstwo; oraz: Wyrażanie sobie samej tylko więzi, a

 pieszczoty angażujące narządy płciowe – Zob. też: Etyczny wymiar mowy ciała – cały § B i C). Mamy na myśli oczywiście
 odniesienia układające się między osobami odmiennej płci, pomiędzy którymi zaistniała więź nie tylko
 sympatii i przyjaźni, ale miłość typu narzeczeńskiego, po czym małżeńskiego.

Wracamy jeszcze raz do ‘podziału’ wyrazów czułości-miłości – obecnie pod nieco innym kątem
 widzenia. Dopiero co przypomnieliśmy dwu-podział pieszczot: na genitalne oraz nie-genitalne. Poniżej
 wspomnimy o dobrze uzasadnionym trój-podziale pieszczot – w jego ocenie etycznej (zob. też dopiero co
 ukończone rozważania: Nieprzekraczalne bariery – wraz z całym dalszym ciągiem tego rozważania. – Oraz w cz.VII, rozdz. 3,
 tamże zwł.: Jeszcze raz: podstawowe rodzaje pieszczoty).

A oto jeszcze raz dwu-podział praktykowanych wyrazów czułości i pieszczoty:

  Pieszczoty bezpośrednio angażujące narządy płciowe.
 – Te różnią się od wszystkich pozostałych wyrazów miłości i czułości swym zdecydowanym
 dynamizmem i ukierunkowaniem na potencjalność rodzicielską. Cecha ta – jako zastana – wiąże się z
 Bożego ustanowienia wprost ze strukturą i dynamizmem aktu płciowego, na który nikt nie ma wpływu.
 – Tutaj też zaliczają się wszelkie wynaturzone formy uprawiania seksualizmu.

  Istnieją z kolei pieszczoty i wyrazy miłości, które nie uaktywniają wprost narządów płciowych, mimo iż
 wiążą się mniej lub więcej wyraźnie ze zróżnicowaniem płciowym, w tym wypadku osób przeżywających
 czy to przyjaźń narzeczeńską, czy będących już małżeństwem.
 – Te objawy czułości i miłości wyrażają się np. w postaci miłego słownego, z jakim jedno zwraca się do
 tego drugiego, lub np. w postaci zachęcającego spojrzenia, które temu drugiem sprawia przyjemność i
 dodaje otuchy.
 – Tutaj jednak należą również wyrazy czułości i miłości, które wyraźnie nawiązują do zróżnicowania
 płciowego, mimo iż nie są obliczone na wyzwolenie podniecenia. Będzie tu w tym wypadku chodziło np.
 o wyraz czułości w postaci pogłaskania, pocałowania, przytulenia, czułego uścisku itp.

A oto na co dzień spotykany trój-podział wyrazów miłości i czułości. Istnieje on w pewnej mierze
 równolegle do dopiero co wymienionego ich dwu-podziału, a okazuje się zarazem bardzo praktyczny –
 chociażby w razie potrzeby dokonania ich oceny etycznej:

  Pieszczoty genitalne
  Pocałunki
  Pieszczoty wyrażane na sercu-piersi.
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Po wielokrotnym rozważaniu zagadnień związanych z etyczną oceną pierwszej z tych grup: pieszczot
 genitalnych – czemu dopiero co wyżej poświęciliśmy nieco uwagi, wypada przyjrzeć się jeszcze raz
 również tym pozostałym formom wyrażania więzi i miłości. Pragniemy zwrócić uwagę ponownie na
 zagadnienie pocałunku.

Pocałunek Judasza

Pocałunek to znak wielki. Pocałunek może i powinien stawać się każdorazowo znakiem z głębi
 wyrastającej więzi międzyosobowej. Tym stają się pocałunki wymieniane pomiędzy małżonkami,
 narzeczonymi, a także w przypadku oddanych sobie przyjaciół, szczególnie w chwili gdy się witają,
 względnie żegnają.

Wiadomo jednak, że pocałunki bywają wielorako bardzo różne. Są pocałunki, wyrażające głębię więzi
 przyjacielskiej ze znajomymi i ich rodzinami.
 – Bywają pocałunki ‘polityczne’, mniej lub więcej szczere, niekiedy wyraźnie jedynie zdawkowe. Tak
 bywa w gronie polityków i osób zrzeszonych w jakimś związku czy stowarzyszeniu. Mają one wyrazić
 więź, jaka łączy zrzeszone osoby i ugrupowania polityczne, ideologiczne, czy też innego typu zrzeszenia
 skądinąd osób, które poza tym są sobie obce.
 – Są też pocałunki wyraźnie jedynie grzecznościowe. Pojawiają się one przede wszystkim w gronie
 zebranych zaprzyjaźnionych osób – z początku i na zakończenie spotkania.
 – Wyjątkowo zdarza się pocałunek zdradziecki: fałszywy. Przeczy on obłudnie wymowie tego znaku,
 który z natury swej kojarzy się z uczuciem głębokiej więzi międzyosobowej. Każdy oceni odpowiednio w
 aspekcie etycznym wymowę tego rodzaju pocałunku fałszu, czy nawet zdrady.

Takim anty-pocałunkiem wydał Judasz swego Mistrza, Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa w ręce
 żołdaków świątynnych i zgrai. Działo się to w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Żołdacy ci
 przyszli wtedy do Ogrojca z wyraźnym zamiarem pojmania i stracenia Jezusa Chrystusa. Znakiem
 rozpoznawczym dla najętych żołdaków miał się stać ... pocałunek. Donoszą o tym wszyscy czterej
 Ewangeliści. Oto fragment relacji Mateusza:

„Zdrajca (= Judasz) zaś dał im taki znak: ‘Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie’.
 Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: ‘Witaj, Rabbí’ – i ... pocałował Go.
 A Jezus rzekł do niego: ‘Przyjacielu, po coś przyszedł’? ...” (Mt 26,48nn).

Łukasz Ewangelista – Grek, z zawodu lekarz – uzupełnia tę relację dodając:

„Jezus mu rzekł:
 ‘Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego’? ...” (Łk 22,48).

Można się zdumieć w obliczu subtelności Odkupiciela względem Judasza. W chwili, gdy Jezus go
 swego czasu wezwał-powołał do godności swych najbliższych towarzyszy, którym miał zamiar przekazać
 zarząd nad założonym przez siebie Kościołem, umiłował go niewątpliwie i obdarzył tym samym swym
 szczególnym zaufaniem. Jezus stanął wtedy przed jego wolną wolą i zaproponował mu, podobnie jak
 pozostałym Apostołom, swoje mobilizujące, pełne zaufania: „Pójdź za Mną ! Uczynię cię rybakiem ludzi” !
 – Jakiż odruch zrozumiałego obrzydzenia musiał wzbudzić u Jezusa złożony w tej chwili na Jego ustach
 ten właśnie pocałunek Judasza!

Jezus zdawał sobie aż nadto sprawę z wewnętrznego odwrócenia się Judasza od Niego, jego
 Boskiego Mistrza. Nie zrażając się tym, stwarzał Judaszowi z pełnią swej Bożo-Ludzkiej subtelności tym
 bardziej coraz inną sposobność do opamiętania i odwrotu od obranej drogi zguby: dla Jego Mistrza, ale
 tym bardziej zguby i swojej własnej (zob. np.: postawa Judasza w czasie uczty w Betanii, gdy pewna kobieta namaściła
 Jezusa drogim olejkiem: J 12,4-7; por. Mt 26,7-13; Łk 7,38). Judasz jednak udawał, że nie zauważa tych sygnałów i
 brnął coraz dalej w kierunku zerwania z Mistrzem.
 – Sam Jezus zaś nie uchylił się w tej chwili – w ogrodzie Oliwnym – od przyjęcia tego pełnego obłudy i



 zdrady znaku miłości. Co więcej, Jezus ofiaruje Judaszowi po raz kolejny – i niemal ostatni – jeszcze
 jedną szansę nawrócenia ...

Wiemy dobrze, ‘ile’ się Judasz ‘dorobił’ na wydaniu swego Boskiego Mistrza (zob. Mt 26,15: „30
 srebrników”. Wypada to zestawić z poleceniem, jakie Arcykapłani PO zmartwychwstaniu Ukrzyżowanego wydali żołnierzom
 rzymskim, chcąc ich wyraźnie przekupić i każąc im rozpowiadać, iż Apostołowie ‘wykradli’ ciało Jezusa, gdy oni – urzędowa straż
 przy Jego grobie – spali. Ewangelista relacjonuje: Mt 28,11-15, zob. w.11: „... A po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i
 rzekli: Rozpowiadajcie tak: ...”).

Znamy finał życia Judasza. Samo w sobie to wydarzenie nie przesądza oczywiście o jego losie
 wiecznym (por. Mt 27,3nn, Dz 1,16-19). Między śmiercią niejako ‘kliniczną’ człowieka a jego śmiercią
 rzeczywistą jest jeszcze cała ‘wieczność’. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Odkupiciel podejmuje w chwili
 rzeczywistego przechodzenia poszczególnego z odkupionych na ‘drugi brzeg’ jeszcze jedną, tym razem
 już ostatnią, ostateczną próbę uratowania go od śmierci łaski w potępieniu wiecznym.

Na tym tragicznym przykładzie widać tylko jeden raz więcej, jak to nawet najświętsze znaki mogą być
 użyte ku dobru, ale też ku najgorszemu złu. Ust, które mają służyć m.in. do składania pocałunku dla
 pieczętowania również w taki sposób najgłębszej więzi osobowej, można użyć również do obrzydliwych
 sprosności, do jakich nie jest zdolne zwierzę ...

Sprawdza się jeden raz więcej stwierdzenie, że zarówno świętość i heroizm, jak z kolei grzech i
 największe niziny upodlenia człowieczego – świadczą na swój sposób o godności i wielkości człowieka.
 Tylko człowiek, Boży żywy Obraz, zdolny jest do heroizmu podyktowanego świadomym wyborem,
 owocem jego wolnej woli. Ale też tylko człowiek może ściągnąć na siebie poczytalność za obrzydliwości
 swego niewyobrażalnego, dobrowolnie obranego upodlenia w oczach ludzkich, a z kolei wobec całego
 świata widzialnego i świata Duchów Światłości – ale i Duchów upadłych: szatanów.

Duchy złe-upadłe, podporządkowane swemu przywódcy, „Władcy tego świata” (por. Mt 9,34; Łk 11,15; J
 12,31; 14.30; 16,11; Ef 2,2; itd.), najpierw kuszą człowieka do najobrzydliwszych zwyrodnień. W chwili zaś ich
 popełniania niejako odwracają się z najwyższą pogardą od tego skuszonego, m.in. od widoku
 popełnianych przez człowieka zwyrodnień seksualnych, na jakie daje się ‘nabrać’ Boży żywy Obraz. W
 nienasyconości swych zwyrodnień – potrafi człowiek upadły użyć do realizowania swych obrzydliwości
 m.in. również swych ust, które winny służyć do wyrażania czułości i miłości.

Można by się zastanowić nad tym, co w takich chwilach dzieje się ... u Trójjedynego, którego człowiek
 – mężczyzna i kobieta, są żywym Obrazem wobec kosmosu? Można by posłuchać jeden raz więcej
 Słowa-Bożego-Pisanego. Stwierdza ono między innymi – tym razem w nawiązaniu do grzechów
 homoseksualizmu i zapewne nie wymienionych tutaj po imieniu kontaktów lesbijskich:

„Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega,
 bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie ...” (Rdz 19,13; oraz 18,20; itd.).

Jest to jedno z miejsc biblijnych, na podstawie którego przyjęło się wyodrębnianie czterech rodzajów
 „grzechów wołających o pomstę do Nieba” (zob. wyż.:  Grzechy głośno krzyczące do Boga).

Przywołanie na tym miejscu pamięci o pełnym fałszu pocałunku Judasza, budzącego odruch
 najwyższej odrazy, każe przyjrzeć się z kolei jakości i duchowi towarzyszącemu pocałunkom między
 osobami, które się ... ‘kochają’. Bo i między małżonkami, a z kolei partnerami seksualnymi – wcale nie
 tak trudno o pocałunki budzące najwyższe obrzydzenie. Mogą one mianowicie być pełne jednoczesnej
 pogardy i zdrady miłości, której pocałunek miał być wyrazem.

Pocałunek jako znak miłości i jego nadużycie

Wypada uświadomić sobie odpowiedzialność za jakość składanego – i przyjmowanego pocałunku.
 Pocałunkiem nie można szafować na prawo i na lewo, obdarzając nim lekkim sercem coraz inną osobę.
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 – Zupełnie inny jest pocałunek składany na znak przywitania czy pożegnania ze znajomymi, a zupełnie
 inny charakter przybiera pocałunek wymieniany z kimś uczuciowo bliskim sercu. W takim właśnie
 wypadku tak on, jak ona – powinni być czujni na wszystko, co się z całowaniem wiąże. Jeśli pocałunek
 ma być naprawdę pocałunkiem, musi on płynąć ze szczerego serca i odznaczać się najwyższą
 subtelnością jako wyrazu miłości-daru, która przebija się do dostrzegania nie seksu, lecz w pierwszym
 rzędzie osoby tego drugiego.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że w takim właśnie przypadku: gdy chodzi o osoby zakochanych,
 szczególnie czujną przy całowaniu i przyjmowaniu pocałunków powinna być dziewczyna. Pocałunek –
 owszem! Ale na etapie rzeczywiście zaangażowanej przyjaźni zmierzającej ku narzeczeństwu-
małżeństwu. Nienormalne by było narzeczeństwo, gdyby się między tymi dwojgiem nigdy nie pojawił ...
 pocałunek. A przecież nie ulega wątpliwości, że szczególnie dziewczyna powinna uważnie czuwać nad
 jakością i sposobem podejmowanych pocałunków.

Pocałunki bywają bowiem różne. Bardzo różne też mogą być pocałunki pomiędzy dziewczyną a
 chłopcem, gdy przeżywają już okres narzeczeństwa w właściwym tego słowa znaczeniu, a potem
 małżeństwa. Przy ocenie pocałunku nasuwa się niemal natychmiast przede wszystkim sam motyw
 podejmowania pocałunku. W parze zaś z całowaniem uruchamiają się spontanicznie niemal zawsze
 dotyki, których jakość etyczna może być bardzo zróżnicowana.

Nie chcielibyśmy omawiać w tej chwili ponownie zwyrodniałych obrzydliwości seksualnych, jakie w
 niektórych środowiskach nagminnie praktykowane są u pewnych grup mężczyzn i kobiet – starszych i
 bardzo młodych. ‘Seksowi oralnemu’ poświęciliśmy już, względnie poświęcimy jeszcze niemało uwagi na
 innych miejscach naszej strony (zob. np. poniżej: Jeszcze raz: seks oralny; oraz: Kryteria przedmiotu czynu a seks oralny
 i pocałunek głęboki). Resztki ludzkiego myślenia koncentrują się u takich osób wyłącznie wokół genitaliów,
 poza którymi zdają się nie być zdolni widzieć żadnych innych wartości. Działania takich partnerów nie
 mają nic wspólnego z jakąkolwiek ‘miłością’. Czegoś podobnego nie spotka się w świecie zwierząt.

Jeśliby ktoś szukał kryterium, które by pozwoliło w łatwy sposób odróżnić pocałunek czysty od
 grzesznego, najprościej odwołać się do pocałunków, jakimi obdarzają się matka czy ojciec – a tulące się
 do nich dziecko. Na tę sytuację powoływaliśmy się w naszych rozważaniach już parokrotnie. Ileż przy
 takim obejmowaniu się rodziców i dziecka czy dzieci wyzwala się promiennej radości i niewymuszonego
 uśmiechu szczęścia! Dziecko obejmuje wtedy matkę całą swoją szczęśliwą miłością, na jaką je stać,
 jednocześnie ją całując w swej spontanicznej odpowiedzi na jej pocałunki jako matki czy ojca. Ileż
 radości we wspinaniu się dziecka, które próbuje sięgnąć do głowy, buzi, oczu ojca, matki – i obcałowuje
 ich, ciesząc się wraz z nimi! Są to najprawdziwsze pocałunki, a przecież nie znajdziesz w nich nawet
 cienia seksualizmu czy grzechu.

Podobnie też narzeczeni, a potem małżonkowie – mogą wymieniać między sobą subtelne pocałunki,
 które z pewnością będą mogły cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Będą one przeżywane ku niemal
 dziecięcej radości i miłości ich obojga, a nie ku wzajemnemu wzbudzaniu podniecenia i zaspokajaniu
 rodzącej się pożądliwości.

Bywają bowiem pomiędzy dziewczyną a chłopcem, a potem małżonkami – pocałunki namiętne, pełne
 seksu a nie miłości: pocałunki wręcz obrzydliwe – i krzycząco grzeszne.
 – Ale i pocałunki na poziomie ust mogą wyrażać wszystko inne, a nie miłość. Pocałunki przekształcają
 się w pewnych wypadkach raczej we wzajemne lub jednostronne wygwałcanie za pomocą ust,
 kontynuowane długimi minutami, mikrometr po mikrometrze. Takie ‘pocałunki’ nie mają nic wspólnego z
 wewnętrznym ładem pocałunku czystego, jaki obserwujemy w odniesieniach: matka-ojciec a ich małe
 dziecko.

W niejednym środowisku młodzieżowym, ale i u starszych, rozpowszechniona jest praktyka
 pocałunków ‘głębokich’ : z wsuwaniem języka do ust. Taki sposób całowania zwykle nie jest już
 pocałunkiem, lecz mniej lub więcej jawnie uprawianym seksualizmem. Wystarczy zapytać
 zainteresowanych, czy przy takim całowaniu: ‘głębokim’, czują się spokojni? Czy też pocałunek taki
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 wyzwala pobudzenie, a w każdym razie wyraźnie do jego pojawienia się zmierza? Okazuje się jeden raz
 więcej: nie tędy droga! (zob. do tego tematu dokładniej: ‘Pocałunek głęboki’).

Gdyby w tej sytuacji zaczęło pojawiać się m.in. pomiędzy narzeczonymi naleganie, żeby w taki
 właśnie sposób wyrażać swoje związanie, nie pozostaje nic innego, jak podjąć męską, jednoznaczną
 decyzję: takiego całowania u nas nie będzie. Ani w narzeczeństwie, ani potem w małżeństwie. Chociażby
 takie wskazanie bardzo się komuś nie podobało i ktoś by je interpretował jako w szczegóły osobistej
 intymności schodzące ingerowanie w szczerą miłość. Całowania z niespokojnie w ustach zachowującym
 się językiem w żaden sposób nie da się zakwalifikować jako wyrazu miłości. To już pocałunkiem ... nie
 jest. Z samej swej definicji jest pocałunek czymś wyłącznie zewnętrznym, podejmowanym każdorazowo
 z dystansem dla godności osobowej – własnej osoby tego drugiego. W przypadku wsuwania języka do
 buzi ... jest to działaniem o jakiejkolwiek innej nazwie, ale już w żaden sposób nie – pocałunkiem.

Nie ulega też wątpliwości, że jest grzechem ciężkim domagać się, by czy to dziewczyna, czy potem
 już żona miała ujmować narządy płciowe partnera swoimi ustami i by TAK następować miało wzajemne
 pobudzenie, włącznie ze szczytowaniem (zob. do tego jeszcze raz wyż.: Seks oralny; oraz: niż: Jeszcze raz: seks
 oralny). To samo dotyczy mężczyzny, gdyby obejmując ustami narządy płciowe dziewczyny-żony,
 doprowadzał do pobudzenia i orgazmu: siebie i ją. Byłby to typowy petting przeprowadzony w sposób
 wysoce wyrafinowany i zwyrodniały.
 – Taki sposób ‘całowania’ ubliża godności osobowej tak męża, jak i żony, a tym bardziej dwojga
 narzeczonych. Pomijamy w tej chwili wzgląd, że przed ślubem podstawowym grzechem ciężkim byłoby
 wtedy samo w ogóle uaktywnianie zakresu płciowego.

Zasadniczym zaś punktem wyjścia do oceny etycznej takiego zachowania jest wymóg Bożego
 pochodzenia, że szczytowanie może następować między małżonkami – nigdy zaś jedynie narzeczonymi
 – wyłącznie w pochwie. Każdy stosunek płciowy musi być z Bożego ustanowienia na oścież otwarty na
 potencjalność rodzicielską. Ta zaś może być zrealizowana jedynie w pochwie, a nie gdzie indziej.

Osoby praktykujące ‘seks oralny’ nie mogą się uchylić od przyznania, że w grę wtedy nie wchodzi
 żadna jakakolwiek miłość, a jedynie wyrafinowane wyzwolenie pobudzenia, aż do orgazmu włącznie.
 – Pomijamy tu całkiem ocenę takiej praktyki z punktu widzenia ściśle medycznego. Coraz więcej pojawia
 się doniesień z dobrze udokumentowanymi faktami, że seks oralny może być prostą drogą do
 powstawania choroby nowotworowej krtani i gardła (zob. do tego jeszcze raz wyż.: Seks oralny powoduje raka – oraz
 zob. np.: Seks oralny przyczyną zachorowań na raka krtani i przełyku). Pogwałcona w ten sposób ‘natura’ krzyczy do
 wielkiego człowieka o opamiętanie i powrót do ładu moralnego.

Subtelność miłości a dotyki

Miłość godna tego miana musi się odznaczać subtelnością i skromnością. Cechy te są
 niezastąpionym wyrazem uszanowania w obliczu godności osoby – zarówno osoby działającej, jak i
 godności osoby do której działanie to jest skierowane. Postawa ta nakaże tym samym kierowanie się
 czujnym umiarem i podporządkowaniem swych odruchów władzy ducha, a nie ciała. Za tę cenę miłość
 nabywa głębi uczucia i pozwala jaśniej dostrzec osobę – swoją własną oraz osobę tego drugiego.

Pocałunki pojawiające się pomiędzy narzeczonymi nie mogą uchodzić za godne miłości, jeśli ci dwoje
 jednocześnie podniecająco się dotykają. Szczególniej kobiecie zwierzona jest w takich chwilach troska o
 czystą postawę swoją własną, i jej ukochanego. Ręce i cała postawa obojga powinny przy całowaniu
 pozostawać bardzo spokojne: naprawdę czyste. Postawa ta powinna być wyrazem czystości intencji ich
 obojga, pielęgnowanej zarówno przy całowaniu, jak i kształtowaniu pozostałych wzajemnych odniesień.
 Oboje powinni sobie jasno uświadomić i tego się trzymać: wykluczamy jakiekolwiek podniecające dotyki
 pomiędzy sobą. W rzeczywistym dochowaniu wierności takiej decyzji powinni oboje służyć sobie
 wzajemnie czujną pomocą.

Znaczy to, że zarówno chłopiec, jak i jego narzeczona powinni również przy podejmowaniu
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 pocałunków stale oczyszczać swoją intencję i składać pocałunek – zawsze tylko pełen subtelności – jako
 wyraz miłości, a nie seksualizmu. Będą to zatem każdorazowo pocałunki jedynie krótkie i powierzchowne
 – nigdy głębokie, podejmowane jako samo tylko niejako muśnięcie. W swoistym naśladownictwie
 dziecka, gdy chce ukochać i obcałować matkę czy ojca. Bezwzględnie powinni narzeczeni – a także
 późniejsi małżopnkowie – wykluczyć wprowadzania języka do buzi. I oczywiście dotyki, których by
 przebywający w ich sercu Trójjedyny nie mógł pobłogosławić.

Takie całowanie ma szansę stawania się wyrazem miłości czystej. Będzie ono mogło doczekać się
 błogosławieństwa ze strony Odkupiciela małżeństwa. Jezus Chrystus wyzwala wtedy u oblubieńców – w
 Duchu Świętym – „ukryte promieniowanie prawdy i miłości” (DiM 6). Tak przeżywana miłość przyczyni się
 do upowszechnienia „cywilizacji miłości” (zob. LR 6-17) oraz kształtowania komunii, ukierunkowanej na
 przymierze miłości i życia, zakorzenionego w Bożym Sercu i Niepokalanym Sercu Maryi. Sam zaś
 pocałunek staje się wtedy „owocem i znakiem potrzeby głęboko ludzkiej”, którą Bóg „przyjmuje,
 potwierdza, oczyszcza i podnosi” w Chrystusie, by powstającą komunię „prowadzić do doskonałości w
 sakramencie małżeństwa” (FC 19).

F.   DALSZE PRZYKŁADY ZMAGAŃ O CZYSTOŚĆ

Z korespondencji Agnieszki-Krzysia

Wyżej przytoczyliśmy już kilka wyznań i świadectw od osób, które przeżywały okres zawiązującej się,
 względnie już zaawansowanej miłości ukierunkowanej na małżeństwo. Świadectwa takie przytaczaliśmy
 tu i ówdzie już w poprzednich częściach, ale tym bardziej w niniejszej, VI części naszej strony.

W tej chwili przedstawimy fragment zwierzeń kolejnej dziewczyny – nazwijmy ją Agnieszka,
 zakochanej w Krzysiu. Oboje weszli rychło na drogę zaawansowanych pieszczot, z którymi im obecnie
 trudno zerwać:

(List: 9.IV.1984) „Nie wiem, czy Ksiądz przypomina sobie to
 spotkanie w czasie Pielgrzymki ... Uzyskałam wówczas ... dużo
 interesujących wskazówek ... Po odejściu od kapłana czułam się
 bardzo szczęśliwa. Pamiętam, że przed tą rozmową bałam się
 chwili, w której będę mówiła o moich słabościach.
 – Mówiłam do Krzycha, że nie potrafię się z tego wyspowiadać, że
 będę czuła wstyd i obawę przed słowami kapłana ... Jednak jak
 łatwo i szybko pozbyłam się tego ciężaru, kiedy kapłan zaczął ze
 mną rozmowę ...



Objaśnienie
 – Dostałam wtedy od Księdza ... broszurkę na temat okresów
 cyklów według Metody Owulacji Billingsa, i obrazek z Panem
 Jezusem, z którym nigdy się nie rozstaję (‘Jezu ufam Tobie’ z tekstem
 Koronki do Bożego Miłosierdzia) ...
 – Ja mam w tej chwili 19 lat i rok nauki przed sobą. Krzych jest 3 lata starszy, i również jeszcze się
 uczy. Ostatnio między nami coś się popsuło. Niedawno Krzysiu przyszedł do mnie i powiedział, że jest
 mu jakoś smutno, że nie czuje obecności Boga, nie potrafi modlić się tak jak dotychczas. Zaczął
 przeklinać, do mnie odnosi się z dystansem ... Zaczęłam gorąco modlić się, zachęcałam jego do
 modlitwy i - udało się! Znowu jest taki jaki był. Zawsze wierzyłam, że modlitwa jest jedyną
 najdoskonalszą bronią przeciw złu.
 – Jednak w niektórych sprawach przegrywamy. Jesteśmy słabi, a wydaje mi się, że szczególnie ja
 jestem bardzo słaba. Tego co istnieje między nami, nie można chyba nazwać pełnym współżyciem,
 chyba poprawna byłaby nazwa: zabawa. Sama nie wiem, jak o tym napisać. Doszliśmy do wniosku, że
 pomimo iż nieraz sami tego bardzo chcemy, to później czujemy się winni, nie możemy popatrzeć sobie
 w oczy, wszystko wydaje nam się złe. Właśnie teraz, gdy piszę ten list, między nami panuje okres tzw.
 ‘ciszy’. Chcielibyśmy z tym skończyć, nie chcemy aby nasza przyjaźń wynikała z chęci pogoni za
 ciałem ...”.

Zwierzenia Ani i Wiesława

Podobne problemy, a może poważniejsze, przeżywała inna para narzeczonych, dajmy im imiona:
 Ania i Wiesław. Kapłan spotkał się z nimi przypadkowo w pociągu, jadąc na pracę rekolekcyjną:

(List 1: 21.IV.1985) „Zapewne Ksiądz pamięta dwie młode osoby, które Ksiądz spotkał w pociągu, i
 którym Ksiądz podarował małą broszurkę i obrazki z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Jedną z tych
 osób byłam ja – Ania, 19-letnia dziewczyna ... Drugą osobą był mój chłopiec – Wiesław, 18-letni ...
 Nasza krótka rozmowa z Księdzem wywarła na mnie duże wrażenie. Nigdy nie miałam bezpośredniej
 możliwości porozmawiania z osobą duchowną na temat współżycia młodych ludzi ... Chcę ... prosić o
 radę, o ocenę naszego postępowania ... Zapewne Bóg chciał mnie ostrzec przed kompletną ruiną.
 – Wiesława poznałam w noc Sylwestrową (1983-84) ... Nam się wydaje, że znamy się od urodzenia ...
 Znam jego cechy dodatnie i ujemne. Jest dobry, opiekuńczy, nie pije i nie pali (to ja wtedy paliłam, nie on!)
 ... – Moi rodzice go zaakceptowali. Wydawałoby się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby nasza miłość
 dalej pięknie kwitła. A jednak.
 – Niedawno podjęliśmy ważną dla nas oboje decyzję. Dotyczyła ona współżycia. Z pierwszym razem
 nie mieliśmy kłopotów: nie byłam dziewicą. Wcześniej zostałam w ohydny sposób zgwałcona. Od tego
 czasu byłam zimna w stosunku do rodzaju męskiego. On to przełamał. Rozpalił we mnie ogień,
 którego przedtem nie było... Mieliśmy już kilkanaście stosunków. Pierwsze były dla mnie czymś
 obojętnym ... Teraz tak nie jest. Za każdym razem osiągam dużą satysfakcję i on też ...
 – Zdaję sobie z tego sprawą, że zbyt wcześnie zaczęliśmy. Kiedyś zemści się to na nas i boję się, że
 nam to spowszednieje, a wtedy zostanie wokół nas pustka, której się niczym nie wypełni ... – Wiem
 też, że grzeszymy, i to bardzo. Taka miłość jest tylko dla małżonków, a my małżeństwem nie jesteśmy.
 Czy Bóg nam wybaczy?
 – Często przystępuję do sakramentu pokuty, i spowiadam się z tego, ale czy ma to sens, jeżeli wiem,
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 że i tak się to powtórzy? Pewien Ksiądz powiedział mi, że on może nie dać mi rozgrzeszenia. Czy to
 prawda? ... Ja wiem, że nie ma dla mnie usprawiedliwienia i czeka mnie kara. Może Ksiądz zada
 pytanie: a co byłoby, gdybym zaszła w ciążę? ... Taka sytuacja nie mogłaby się zdarzyć. Oboje szliśmy
 zawsze za głosem rozsądku, a nie serca. Mój cykl jest regularny, co bardzo nam ułatwia sprawę.
 Posługujemy się właśnie metodą Billingsa. Nigdy nie używaliśmy innych środków antykoncepcyjnych,
 dlatego że jest to zabronione przez Kościół. Chociaż w ten sposób chcemy pomniejszyć naszą winę ...
 – Mam wyrzuty sumienia, oboje wiemy, że nasze postępowanie jest niezgodne z zasadami wiary
 chrześcijańskiej, ale jakoś nie możemy temu zapobiec ... Czyżby nas to tak bardzo wciągnęło?
 – Proszę Księdza o pomoc, o radę i wskazówki, jak mam postępować, aby nie obrażać Boga, a być w
 porządku z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, który raz na jakiś czas musi w ten
 sposób wyładować zdobytą energię.
 – Chciałam jeszcze zaznaczyć, że jak Ksiądz powiedział w pociągu, to my panujemy nad popędem
 seksualnym, a nie on nad nami! ... Ja już jestem zagubiona w tym wszystkim i nie mogę znaleźć
 żadnego dobrego i rozumnego rozwiązania ...”.

Ostatnie wyznania świadczą jeden raz więcej o rozpowszechnionym, a nieprawdziwym poglądzie-
przesądzie, jakoby Boga trzeba było „poprawiać” w Jego stworzycielskim dziele i samemu wyzwalać
 rozładowywanie wytwarzanego napięcia. Ania pisze też, że to „oni oboje panują nad popędem ...!” Jej
 następny list nadszedł po niecałych 3 latach:

(List 2: 20.XII.1987) „Nie zapomniał Ksiądz o mnie ... Tyle jest dziewczyn takich jak ja! ... Bóg jest dla
 mnie miłosierny ... Nie wiem, co Chrystus ześle mi później, ale teraz bardzo Mu dziękuję za otrzymane
 łaski ...
 – Zdałam maturę ... Ujrzałam, że wyuczony zawód nie odpowiada mi zupełnie... Mój charakter i
 temperament wymagał czegoś innego, żywszego. Chciałam bardzo być wśród dzieci z Domu Dziecka,
 pomagać im, zastępować im matkę ... Złożyłam papiery na Studium Nauczycielskie. Teraz już jestem
 nauczycielką ... Tutaj odnalazłam siebie ... Jestem też na I-szym roku studiów zaocznych ... Może i
 tym razem Jezus pomoże mi, o co się gorąco modlę.
 – A teraz druga strona mojego życia. Nie jestem zamężna. Nie jestem matką. Nie jestem samotna.
 Jest ze mną ten sam chłopak ... Nasza miłość dalej trwa i uważamy się już za narzeczonych ... Mamy
 zamiar się pobrać, gdy wyjdzie do cywila.
 – Bardzo często czytałam ten ‘długachny’ list od Księdza – i on spowodował to, że między nami jest
 teraz inaczej. Było wiele przyrzeczeń, że już nie będzie, nie dojdzie między nami do zbliżenia – i było
 wiele upadków. Miał Ksiądz wtedy rację, iż to popęd kieruje nami, a nie my nim! Jak byłam głupia,
 pisząc że jest odwrotnie.
 – Ksiądz otworzył mi oczy i Bogu niech będą dzięki za zesłanie Księdza na naszą drogę życia. Teraz
 jest inaczej. Spotykamy się ze sobą nie po to, aby się ‘kochać’, ale po to, aby się kochać miłością
 czystą. Może ona nie jest tak zupełnie czysta, bo nie wyrzuciliśmy z niej ‘małych’ pieszczot, tych
 niewinnych. Jeszcze zanim poszedł do wojska, to pół roku wcześniej nie mieliśmy żadnego zbliżenia.
 Teraz z utęsknieniem czekamy na dzień, w którym założymy sobie obrączki. Zaznaczam, że nie
 pożądanie pcha nas do tego, bo wiemy, że możemy bez tego wytrzymać. Czasem jest bardzo, bardzo
 trudno, ale staję się wtedy stanowcza i nieubłagana. Chciałabym Księdzu bardzo podziękować za
 nawrócenie nas na właściwą drogę. Gdyby nie Ksiądz, nie wiem, jak teraz wyglądałoby moje życie.
 – Chciałam się jeszcze zapytać: dlaczego ludzie nie biorą ślubów w miesiącu maju? Wiem, że jest to
 miesiąc Maryi ... Mnie miesiąc maj bardzo się podoba ... Chciałabym właśnie wtedy ... Czy to będzie
 coś złego ...”?

I tym razem poprzednie upadki, za łaską Odkupiciela i Jego Matki, zakończyły się zwycięstwem.
 Teraz p. Ania już by nie powiedziała, że młodzi muszą „pomagać” Bogu w rozładowaniu gromadzących
 się energii. Jest szczęśliwa z odnalezionej drogi życiowej: czystości przed-ślubnej i zjednoczenia z
 Panem, który ją otwiera na przyszłego męża oraz szczególnie na dzieci, w których Ania pragnie
 posługiwać Chrystusowi.



G.   POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI A ZDROWIE
PSYCHOFIZYCZNE

W obawie o prawidłowości fizjologiczne

Niektórzy podnoszą trudność, że nierozładowywanie seksualne pociąga za sobą ujemne skutki dla
 zdrowia fizycznego i psychicznego. Poglądy te utrzymują się zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt,
 jak to widać np. w dopiero co przytoczonych wyznaniach Ani-Wiesław (zob. wyż.: Rozładowanie seksualne ...).
 Co więcej, zdarzają się lekarze, a z kolei psychologowie i doradcy małżeńscy, którzy wręcz zachęcają
 pacjentów, względnie ogólniej: osoby zgłaszające się do poradni – młodocianych, a także starszych,
 żeby odbywali co jakiś czas stosunek, a przynajmniej zapewnili sobie ‘ulgę’ poprzez samogwałt jako
 ‘lekarstwo’ na wytwarzające się napięcia seksualne oraz w przypadku doznawanych trudności w tym
 zakresie. Dziewczętom wmawia się ponadto, że rozpoczęcie współżycia wpływa dodatnio na urodę i
 wyraża się korzystnie na całokształcie ich zdrowiu.

W nawiązaniu do zdrowia fizyczno-psychicznego można by udzielić jakiejś odpowiedzi natychmiast.
 W pewnej mierze tak istotnie bywa, mianowicie w warunkach ustabilizowanego małżeństwa. Ci dwoje
 przynależą wtedy definitywnie do siebie i mogą przeżywać swoją bliskość pokojowo, w rytmie
 podejmowania i dobrowolnego odkładania zbliżeń. Tego czynnika nigdy nie będzie w warunkach
 narzeczeństwa. Czynnikiem wyzwalającym wewnętrzne wyciszenie, a pośrednio: lepszy wygląd
 zewnętrzny, jest w przeżywanym już małżeństwie nie samo współżycie, co ustabilizowany etap życia.
 Oznacza to znalezienie się w łożysku wyznaczonego sobie powołania życiowego i tym samym
 wyciszenia tego, co dotąd układało się mniej lub więcej burzliwie.

Przeszkodą uniemożliwiającą pokojowe przeżywanie wspólnoty płciowej na etapie narzeczeńskim, a
 wskutek tego udaremniającą dodatnie wyrażanie się współżycia na zdrowiu, stanowi niestabilność więzi i
 świadomość nie przypieczętowanej przynależności do siebie. Współżycie w takich warunkach burzy
 wewnętrzny ład serc i pokój sumienia. Tym samym zaś kontakty płciowe przed-małżeńskie nie tylko nie
 przynoszą efektów pozytywnych dla ciała i duszy, lecz przyczyniają się do rozstroju psychiki i
 niegodnego zaniżenia miłości. Tym bardziej, że istota okresu narzeczeństwa polega m.in. na tym, że ci
 dwoje – jako jeszcze nie małżeństwo, muszą mieć całkowitą wolność pokojowego rozejścia się i
 zakończenia dotąd istniejącej między nimi więzi.

Z burzliwej korespondencji p. Celiny

Zdarza się, że ktoś powołuje się uparcie na wzgląd zdrowotny i potrzebę fizjologiczną, by uzasadnić

javascript:view('p6_1d.htm#relax',850,650)
javascript:view('p6_1d.htm#relax',850,650)
javascript:view('p6_1d.htm#relax',850,650)


 nie tylko stosowność, lecz wręcz konieczność współżycia płciowego już przed małżeństwem. Ilustracją
 takiego stanowiska mogą być fragmenty długiej korespondencji, prowadzonej z inną osobą – dajmy jej na
 imię p. Celina. Pisze ona po przeglądnięciu jednej z pierwszych wersji tekstu fragmentów niniejszej
 strony internetowej:

(List 2: VII.1982) „... Jeżeli chodzi o pierwszy zarzut, jaki stawiam pracy Księdza (wcześniejsza redakcja
 książkowa niniejszej strony): czy to grzech, czy nie, to opierając się na tłumaczeniu tego zagadnienia
 występującym w pracy – mogę, a nawet muszę stwierdzić, że określenie tego czynu jako grzechu jest
 bezpodstawne. Ksiądz tłumaczy to tym, że Bóg nas kocha, a więc nie można przed ślubem.
 – Że Bóg nas kocha, to się zgadza, bo przecież stworzył nas takich, a nie innych. A więc: jeżeli
 jesteśmy pobudzeni, i to tak mocno, że nas aż boli, to nie można powiedzieć ‘nie’ – jeżeli oczywiście
 nie miłość ‘fizyczna’, ale głównie psychiczna łączy dwoje ludzi. Bóg mógł przecież stworzyć nas tak, że
 dopiero po ślubie zaczęłyby działać narządy rodne, ale wtedy nie istniałoby pojęcie małżeństwa, ślubu
 ...
 – Bo każdy wie ..., że najpierw chłopakowi podoba się sposób poruszania dziewczyny, jej kształty
 (chwali się nimi, pobudzają jego wyobraźnię), sposób jej mówienia, czy nawet ubierania. A to przecież
 wszystko oparte jest na tle seksualnym ... Dopiero później, w trakcie ‘chodzenia ze sobą’, pojawia się
 prawdziwe uczucie miłości, którego podłoże tkwi głęboko w psychice człowieka. Kiedy ta druga strona
 głęboko ‘wyryje się’ w psychikę człowieka, ogarnia jego serce, wtedy dopiero możemy mówić o
 prawdziwie wielkiej miłości, która bez tzw. ‘konieczności’ prowadzi obydwoje do Ołtarza ...
 – Odpowiedź Księdza jaką uzyskałabym w czasie, gdy nie byłam kochana i nie kochałabym,
 zadowoliłaby mnie zupełnie ... Lecz gdy kocham i jestem kochana ..., nie zadowala mnie ona,
 denerwuje mnie ... – Odpowiedź ta nie była i nadal nie jest tym, czego oczekiwałam; jest
 wydeklamowaniem wyuczonych reguł, a życia w regułkę ująć się nie da ...
 – Zaczęłam szukać potwierdzenia (odpowiedzi Księdza) w życiu... i go nie znalazłam. Pytałam się, nawet
 księży, aby w procentach określili mi ilość dziewcząt w stanie błogosławionym, ilość ślubów
 zawieranych z konieczności. Podane procenty zaskoczyły mnie. Nie myślałam, że aż tyle jest
 narzeczonych, którzy nie czekają na ślub, a współżyją ... – Czy ci ludzie nie kochają Boga? Czy ich
 Bóg nie kocha? Nie, oni kochają Boga, bo przystępują do Jego Ołtarza!

 – ... Drugi aspekt tej pracy: że dziewczyna traci coś drogiego, najdroższego, nie przekonuje mnie. Bo
 czy dziewictwo jest czymś najdroższym dla dziewczyny? Można w to wątpić. Najdroższą cechą, jaką
 każdy chłopak ceni w dziewczynie, jest przecież jej miłość, dobroć, opiekuńczość ... Zgadzam się, że
 dziewczyna, która jest dziewicą i straci to, ryzykuje że inny jej do ołtarza już może nie zaprowadzić.
 Jest jednak wątpliwe, aby dziewictwo było atutem małżeństwa. Ile dziewczyn ryzykuje ..., a mimo to
 wychodzą za mąż! ... Może i one oprócz miłości kierują się rozsądkiem i uważają, że należy ulec, że
 przyniesie to więcej korzyści, aniżeli twarde chronienie dziewictwa.
 – Może Ksiądz skrytykuje mnie za brak wiary, ale ja oprócz wiary (serca) – również myślę (mam
 rozum). Każdy, choć trochę inteligentny człowiek orzeknie, że nie ma rozumu bez serca, i serca bez
 rozumu. Jestem już osobą dojrzałą (NB.: 20 lat) i chyba mogę przemyśleć moje postępowanie. Stąd też
 zgadzam się z Księdza pracą, gdy rozpatruję ją z punktu widzenia wiary. Ale gdy skonfrontuję ją z
 życiem, jest to wielki niewypał.

 – Nie mogę znęcać się moralnie i fizycznie nad kochaną mi osobą, nad kochającą mnie osobą. Jest
 przecież przykazanie: o dbaniu o własne zdrowie. Człowiek ten (narzeczony) przecież pobudza się nie
 tylko na mój dotyk, ale i na dźwięk głosu, a nawet obserwując mnie. Czy mam mu wszystkiego
 zabronić, gdy on oddaje mi się całkowicie, podporządkowuje się mej woli, jednym słowem sam
 wchodzi ‘pod pantofel’? – Nie, nie wolno mi tego robić! Ból nabrzmiałych nasieniowodów, obolałych
 jąder – jest nie do zniesienia! Wprowadziłabym go w onanizm, lub co gorsza, aby uległ jakiejkolwiek
 innej kobiecie. Muszę mu pomóc, jeżeli chcemy i mamy żyć razem. Choćby miał mnie nawet porzucić
 (w co wątpię), muszę mu pomóc. Ja go kocham i nie mogę patrzeć, jak on się męczy. To nie jest
 godne osoby, która kocha Boga! Bo Bóg sam powiedział, że jeżeli pomożecie jednej z tych istot, to
 Mnie pomożecie. Ja oprócz człowieka muszę w nim widzieć i Boga. A czy ścierpiałaby osoba wierząca
 mękę Boga? Nie, i jeszcze raz nie!



Objaśnienie

 – Mój przyszły małżonek oprócz mąk cielesnych doznaje i duchowe. Nieraz spotykam go we łzach,
 gdy nie chciałam mu pomóc. Tłumaczył to, że uznaję go nie za najdroższą osobę, ale jako chuligana z
 ulicy, który przyszedł załatwić swoje potrzeby, za które zapłaci i odejdzie. Nie, tak nie można!
 – Dlatego – wbrew radom Księdza, i dobrym tłumaczeniom z punktu widzenia religii – uległam. Może
 mnie Ksiądz potępi, ale czy Bóg mnie potępi, tego nie wiem. Bóg przecież wszystko widzi i wie, że
 tutaj nie było innego wyjścia ...”.

Próba zajęcia stanowiska na zarzuty p. Celiny

Umyślnie przytoczyliśmy szereg drastycznych fragmentów listu p. Celiny. Pozwalają one zorientować
 się w jej zdumiewającym pojmowaniu ‘miłości’: miłości Boga i miłości bliźniego. Bezpośrednio chodzi
 nam w tej chwili o jedno z jej sformułowań.

P.Celina nawiązuje m.in. do bólów, jakich doznaje chłopiec pobudzony w jej
 obecności.
 W rozumowaniu p. Celiny zauważamy ‘jak na dłoni’ pełno sofistyki myślowej. Jej
 myślenie jest zdominowane zaangażowaniem uczuciowym, a jeszcze bardziej
 seksem jako wartością autonomiczną.
 Nie do przyjęcia jest mieszanie miłości Boga z miłością bliźniego pojmowaną
 antagonistycznie w stosunku do wyraźnych przykazań tegoż Boga-Miłości, w tym
 wypadku przykazania VI: „Nie będziesz cudzołożył”.
 P. Celina mówi o ‘pomocy’, jakiej powinna udzielić chłopcu przez rozładowywanie
 jego pobudzenia, nazywając to ‘miłością świadczoną bliźniemu-Chrystusowi’.
 Mówi o tych, którzy współżyją, że ‘kochają Boga, bo przystępują do Jego
 Ołtarza’ !

Z tego, że ktoś współżyje – a przystępuje do Eucharystii, nie wynika zupełnie
 nic. Komunię św. można przyjmować świętokradzko ...
 Zdarza się, że ktoś zatai grzechy ciężkie przy spowiedzi świętej.
 Bóg mówi w Piśmie świętym jednoznacznie: „Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości” (2 Kor
 11,14).
 A w nawiązaniu do Eucharystii mówi Słowo-Boże-Pisane:

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

Z kolei nasuwa się sprawa ‘ilości’ narzeczeństw, zawierających sakrament małżeństwa, przy czym
 ‘regułą’ w ich przypadku jest nagminne łamanie VI-go przykazanie.

Ten aspekt zagadnienia omawialiśmy na naszej stronie już parokrotnie (zob. np. nieco wyż.: Statystyka
 grzechów a Boże Przykazanie). Przykazanie Boże – jest po prostu Boże, a nie ‘Kościelne’. W sprawach normy
 moralnej – czy to prawa moralnego naturalnego, czy sformułowanego potem w dekalogu, ‘ilość’
 popełnianych grzechów i ostentacyjnego łamania Bożego Prawa nigdy nie jest w stanie przekształcić się
 w ‘jakość’ ich odmiennej oceny – w sensie: „wziąwszy pod uwagę nagminne nieliczenie się z etyką
 ‘narzuconą’ przez ‘Kościół’, a raczej przez ‘Boga’, bądźmy realistami i przyjmijmy, że odtąd przykazanie
 Boże – przestaje być ‘przykazaniem’! ...”.

Jan Paweł II sformułował Boży punkt widzenia w jego jednocześnie najgłębszym ‘humanizmie’ w
 słowach:

„... Ale przykazania moralne negatywne, to znaczy zakazujące pewnych czynów i zachowań jako z
 natury złych,
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nie dopuszczają żadnych uprawnionych wyjątków; nie pozostawiają żadnej możliwości
 – która byłaby do przyjęcia z moralnego punktu widzenia – dla ‘tworzenia’ norm z nimi sprzecznych.
 – Gdy w konkretnym wypadku zostanie rozpoznany rodzaj moralny czynu zakazanego przez
 uniwersalną zasadę,
 to jedynie aktem moralnie dobrym jest posłuszeństwo prawu moralnemu i powstrzymanie się od tego,
 czego ono zakazuje” (VSp 67).

Obopólne wyzwalanie napięcia

Pomijając dopiero co przedstawiony aspekt wysuwanych trudności (statystyczny problem grzechów),
 poruszany zresztą już na innych miejscach naszej strony, wypada nawiązać do wspomnianego ‘bólu’
 powodowanego napięciem seksualnym chłopca – a także u niej. – P.Celina wspomina bowiem o
 podobnych stanach w swej korespondencji również w odniesieniu do siebie samej (zob. wyż.: Bół
 nabrzmiałych nasieniowodów ...). Dotąd nie przytoczyliśmy tu wcześniejszych fragmentów jej listu, w których
 wspomina o swym własnym napięciu seksualnym w obecności chłopca. Oto fragment jej listu:

„... Rozum mi mówi, że jeżeli ślub jest ustalony, jeżeli ci dwoje się bardzo kochają i miłość ... kieruje ich
 życiem, to przecież Bóg nie potraktuje tego postępku jako grzechu, gdyż wyraźnie powiedział, że
 należy kochać ... Sam Bóg nas przecież bardzo miłuje i zna naszą mękę, gdy ciała całe pulsują, lecz
 wszystko psuje czarna, koszmarna myśl: ‘Nie, nie wolno, bo popełnicie grzech’ ... Ja już dłużej nie
 potrafię! W psychice rodzi się uczucie wrogości dla mego przyszłego męża, bo to pod jego wpływem
 staję się napięta ...”, itd.

Zauważamy, że tym dwojgu bardzo by była przydatna przyjazna dłoń kogoś, kto by im wyjaśnił głębię
 prawdziwej miłości, która winna się stać rzeczywiście, a nie złudnie – darem od osoby do osoby. Miłość
 taka musi być otwarta na dobro obiektywne. Z góry wykluczona jest sprzeczność między Bogiem
 stwarzającym ład miłości – a ład zdrowia fizyczno-psychicznego. Nawiązuje do tego Jan Paweł II:

„Kościół ... jest bowiem przekonany, że nie może zachodzić prawdziwa sprzeczność
 pomiędzy prawami Bożymi co do przekazywania życia, a obowiązkiem
 pielęgnowania autentycznej miłości małżeńskiej ...” (FC 33; tamże, 34).

Narzeczeni, podobnie jak każdy inny człowiek, nie mogą doprowadzać się rozmyślnie do pobudzenia
 – w znaczeniu uprawiania np. pettingu (samogwałtu we dwoje), czy podniecających pieszczot, chociażby nie
 doprowadzanych do szczytu. Jeśli ciągle się podniecają roznamiętniającymi pocałunkami, dotykają się
 podniecająco itp., nic dziwnego, że są non-stop w stanie krytycznego napięcia, które może wyrażać się
 bólem narządów układu rozrodczego. Takie kształtowanie odniesień sprzeciwia się jednak barierze, jaką
 ci dwoje powinni byli sobie ustalić na samym początku narzeczeństwa. Jeśli bowiem pielęgnują miłość,
 której świadectwem jest życie „wedle Ducha Świętego” (Ga 5,16), potrafią się również przebijać do
 twórczego kształtowania swych odniesień. Postawa ta pozwala wypracować motywację dla radosnego
 bycia-z-sobą, nacechowanego ukochaniem czystości – jako Bożej drogi do sakramentu małżeństwa.

Szkoda, że ci dwoje: Celina i jej narzeczony, dźwigają Chrystusowe przykazanie czystości
 przedmałżeńskiej ponuro – jako ciężar, zamiast przyjąć go jako rzeczywistość, która wyzwala
 „promieniowanie radością miłowania” (FC 52). Miłość godna ucznia Chrystusowego jest nietrudna do
 rozwinięcia. Warunkiem tego jest jednak rzeczywisty kontakt z Chrystusem i Maryją.
 – Wielką pomocą w odnalezieniu drogi do takiej, twórczo przeżywanej miłości, stałoby się oczywiście
 również pośrednictwo kogoś, kto by takim dwojgu to wszystko wytłumaczył bardziej po Bożemu.
 Musiałaby jednak również znaleźć się dobra wola ze strony tych obojga.

W swej dalszej korespondencji zaczęła jednak p. Celina przechodzić niestety na wyraźne pogróżki
 pod adresem kapłana, gdyby miał nadal jeszcze mówić o czystości przedślubnej i naturalnym planowaniu
 rodziny w już zawartym małżeństwie. Zaczęła wyraźnie grozić odwetem ze strony męża ...
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Innymi słowy, u p. Celiny zaczęła się przejawiać coraz wyraźniej ‘zła wola’, która z góry odrzuca
 jakiekolwiek rozwiązanie po linii Bożych oczekiwań. Właściwie od początku korespondencji nie szukała
 ona Prawdy, lecz przeforsowania swojej subiektywnej opinii, ewentualnie jej potwierdzenia przez kogoś
 niezależnego. Z chwilą gdy tego potwierdzenia nie znajdywała, zaczęła wszystkich ‘innych’ traktować
 jako wrogów, poczynając od Bożych przykazań i Kościoła.
 – Tymczasem kapłan nie jest autorem normy moralnej. Ani Bóg, ani tym bardziej Kościół i sam kapłan,
 nie wymuszają przestrzegania przykazań pod ‘karabinem’! A jedynie mówią o konsekwencjach nie-
posłuchania Bożego przykazania, których ci dwoje nie zdołają uniknąć. Chyba żeby się przed śmiercią
 nawrócili i poprosili Boga, którego tak ciężko znieważali i uznawali Go za nie-kompetentnego, o
 przebaczenie im wszystkich zniewag – w imię odkupieńczej męki Jezusa Chrystusa.

W wezwaniu do czystości narzeczeńskiej

Czystość przedmałżeńska stoi otworem przed każdą parą dwojga zakochanych. Ceną jej osiągnięcia
 jest jednak uległe, kochające podporządkowanie się głosowi Chrystusa. Za tę cenę pojawia się uśmiech
 szczęścia i czystej radości. Znika wtedy samoistnie wszelki ‘ból’ w obrębie narządów płciowych. Wraca
 zdrowie fizyczne i psychiczne. Umacnia się ono w miarę otwierania się na Chrystusowe:

„Weźcie Moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
 a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
 Albowiem jarzmo Moje jest słodkie, a Moje brzemię lekkie” (Mt 11, 29n).

Ewentualny nadmiar wytwarzanych substancji rozładowuje się poprzez samoistnie funkcjonujące
 mechanizmy fizjologii. Działają one niezależnie od wiedzy i woli człowieka. Bóg, Stworzyciel człowieka w
 jego męskości i kobiecości, byłby sprzeczny sam ze sobą, każąc pielęgnować czystość w zakresie VI i IX
 przykazania, równocześnie zsyłając ‘chorobę’ za zachowanie tejże czystości. Do takiego samego
 stwierdzenia dochodzili dawniej i dziś rzetelni lekarze, seksuolodzy i psychiatrzy – wierzący i
 niewierzący.

‘Dziwakiem’ można być zarówno będąc starym kawalerem czy starą panną, jak i kolei prowadząc
 życie w małżeństwie. Skądinąd zaś można pozostać zawsze świeżym i bardzo żywotnym tak w
 małżeństwie, jak w celibacie. Wierność co najmniej zdecydowanej większości kapłanów, zakonników czy
 zakonnic dobrowolnie przyjętemu celibatowi nikogo z nich ‘nie rozrywa’, ani nie doprowadza z tego tytułu
 do odchyleń psychicznych. Ponadto zaś celibat nie wyobcowuje wcale od pozostawania w samym
 centrum życia. Nie stępia też wrażliwości na nędzę fizyczną i moralną. Przeciwnie, życie w celibacie „dla
 królestwa Bożego”  zdolne jest wysubtelnić sługę Bożego i uczynić go znacznie bliższym życia, niż się to
 wydaje w uproszczonej ocenie życia religijnego niezbyt przychylnej Kościołowi.

Wymownymi tego przykładami są współcześni święci. Zarówno ci wyniesieni do czci Ołtarza, którzy
 pracowali w samym wirze życia, jak i ci, którzy nadal żyją pośród nas. Ich rozumienie ludzkich wzlotów i
 ludzkiej nędzy, nie wyłączając w zakresie płciowości, grzechów i świętości związanych z życiem
 małżeńskim oraz problematyką narzeczeństwa, wprawia postronnych w zdumienie. Wystarczy przyjrzeć
 się rozległej działalności skądinąd skrajnie ubogiej błog. Matki Teresy z Kalkuty. Święci ci, jak wszyscy
 oddani Słowu Chrystusa, nie tylko nie uchylają się od bycia przy potrzebujących wsparcia, lecz wychodzą
 im naprzeciw. Wywołują podziw znajomością palących problemów oraz umiejętnością ich ludzkiego i
 Bożego rozwiązywania. Szczególnym tego przykładem jest życie papieża Karola Wojtyły, którego Jezus
 Chrystus ustami papieża Franciszka ogłosił 27 kwietnia 2014 r. jako świętym (* 18.V.1920, + 2.IV.2005).

Chrześcijanin, który poprzez „zmysł wiary” (LG 12.35.52; FC 5.73) otwiera się na dar Ducha Świętego,
 rozumie też, dlaczego osoby zagubione, a jednocześnie poszukujące – akceptują Chrystusa i Jemu
 zawierzają. Nawiązuje do tego Jan Paweł II, m.in. w Liście do Kapłanów na Wielki Czwartek 1979 r., gdy
 pisze, że kapłan powinien być „bliski wszystkich ludzkich spraw ... ‘po kapłańsku’ ...” (LK-1979 7).

Człowiek nie popadnie w żadną chorobę, gdy Chrystusowe przykazanie wprowadzi w czyn – z



 miłością. Czystości nie tak trudno dochować również w narzeczeństwie! Czystość myśli, słów i czynów
 nadaje szczególnego blasku młodzieńczości i temu jedynemu w swym rodzaju etapowi życia:
 narzeczeństwa.

H.   W WALCE O WIERNOŚĆ W CZYSTOŚCI

1. Zgłębianie wiedzy o rodzicielstwie i miłości

Na etapie narzeczeństwa, czyli okresu życia ukierunkowanego z całą powagą na małżeństwo i
 rodzinę, trzeba w szczególniejszy sposób zgłębiać tematykę miłości, rodzicielstwa i związanych z tym
 szczegółów. Będzie się to działo w dużej mierze przez studiowanie odpowiedniej lektury, dyskutowanie
 tych zagadnień i intensywne dokształcanie. Byle się to działo w sposób godny, z uszanowaniem tej
 szczególnie chronionej Bożej domeny: tajemnicy zarówno życia, jak i miłości.

Jedną z zasadniczych spraw związanych z małżeństwem, w których trzeba się dokształcić z całą
 odpowiedzialnością, jest nie tylko przeczytanie, ale gruntowane opanowanie jednej z naturalnych metod
 planowania poczęć. Wiadomości z tego zakresu mają służyć w małżeństwie nie do systematycznego
 uchylania się od rodzicielstwa, lecz słusznego rozkładania czasu kolejnych poczęć (FC 33).

Jan Paweł II kończy swe ogólne zalecenia w tym względzie uwagą o chrześcijańskiej wizji cnoty
 czystości. Chodzi o autentyzm miłości jako miłości:

„W chrześcijańskiej wizji czystość nie oznacza bynajmniej odrzucenia czy też pogardy dla płciowości
 ludzkiej:
 oznacza raczej energię duchową, która potrafi bronić miłości przed niebezpieczeństwami
 ze strony egoizmu i agresywności oraz potrafi kierować ją ku pełnemu urzeczywistnieniu” (FC 33; oraz nr
 35).

Słowa papieskie określają też stanowisko Kościoła w kwestii badań naukowych podejmowanych m.in.
 w zakresie studium nad problematyką rytmu płodności. Kościół zdecydowanie popiera rzeczowe badania
 medyczne w tej dziedzinie, „pozwalające określić dokładniej rytm płodności kobiety” (FC 35; EV 97). Celem
 tych badań jest niesienie „skutecznej pomocy małżeństwom”, by mogły przeżywać swą miłość „tak, aby
 uszanowane były struktura i cel aktu małżeńskiego, który ją wyraża” (FC 35) Zob. do tego wyż.: Akceptacja czy
 podeptanie struktury i dynamizmu aktu – oraz: Szczegółowe wymogi etyczne aktu – Tematyka ta występowała już wielokrotnie na
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 naszej stronie).
 – Poparcie Kościoła dla badań nad metodami naturalnymi wiąże się z możliwością korzystania z wiedzy
 o biologicznym rytmie płodności w aspekcie planowania małżeńskiego rodzicielstwa. Pozwala to
 zharmonizować splecione ze sobą ukierunkowania aktu: stawanie się „dwoje jednym ciałem” oraz
 nierozłącznie z nim sprzężoną jego potencjalnością rodzicielską.

Na tym kończy się kompetencja Magisterium Kościoła w tym zakresie. Kościół gorąco zachęca do
 korzystania z rytmu płodności jako daru Stworzyciela. W wielu przypadkach rzeczywiste stosowanie
 wiedzy o rytmie płodności będzie kwestią sumienia, tzn. będzie wiązało sumienie pod grzechem, stając
 się warunkiem uzyskania rozgrzeszenia.
 – Urząd Nauczycielski nie może jednak zobowiązywać do stosowania którejś szczegółowej metody
 naturalnej – i tego też nigdy nie czyni (zdarza się jednak, że ktoś pracujący w poradnictwie małżeńskim przy Kościele ...
 wbrew wyraźnemu nauczaniu papieskiemu, wyrządza tak Kościołowi, jak i osobom przychodzącym po poradę krzywdę, twierdząc
 w sposób nieuzasadniony, że ‘wolno mu’ przekazywać przychodzącym informację jedynie o tej, czy innej spośród metod
 naturalnych). Świadome zaś przeżywanie cyklu i umiejętność dobierania nie tylko roku, ale i dnia dla
 zapoczątkowania potomstwa – w pełni odpowiada godności małżonków, jako „wolnych i
 odpowiedzialnych współpracowników Boga-Stwórcy”  (HV 1).

Dawniejsze małżeństwa nie miały takich szans poznania metod naturalnych, co żyjące obecne. Oto
 jedno z wyznań w tym względzie pewnej matki z dwójką dzieci:

(List: III.1983) „Piszę do Księdza w związku z MOB (Metodą Owulacji [wg prof.] Billingsa). Mam lat 29. Jestem
 mężatką od 8 lat i mamy 2 dzieci (2 i 7 lat). W ub.r. był Ksiądz w naszej parafii, udało mi się zdobyć
 skrypt „Okresy cyklu według MOB”. Do tamtej chwili stosowaliśmy środki antykoncepcyjne i
 kierowaliśmy się również kalendarzykiem małżeńskim. Od tego czasu jak otrzymałam skrypt MOB
 zaczęłam codziennie notować. Na początku wydawało mi się to bardzo trudne, ale z czasem okazało
 się, że nie jest tak źle. – Próbowałam żyć według wyżej wymienionej metody, ale jeszcze z pewną
 niepewnością i od czasu do czasu jeszcze stosujemy środki antykoncepcyjne. Nie chcielibyśmy mieć
 już więcej dzieci ... Myślę, że gdybym miała szerzej opisaną tę metodę, lepiej byłoby nam ją stosować.
 Nie mam do kogo z tym się zwrócić i byłabym wdzięczna ... Chciałabym tak zrozumieć MOB, aby nie
 stosować już więcej środków antykoncepcyjnych i nie popełniać grzechu ciężkiego, bo to w większości
 przypadków nie pozwala mi przyjąć Komunii św. Z wyrzutami sumienia i wielkim wstydem
 przepraszam Jezusa i tak dobrą Matkę Boską, prosząc o wybaczenie. Helena ...".

Może się zdarzyć, że lektura podjęta w celu dokształcanie się w sprawach związanych z fizjologią
 cyklu, rodzicielstwem i współżyciem, wywoła niezbyt pożądane skutki na wyobraźnię i ciało. Jeśliby się
 okazało, że skądinąd pożyteczna lektura, łącznie ze studium załączonych rycin, mimo odpowiedzialnej
 intencji zadziała podniecająco, najlepiej odłożyć jej kontynuowanie na teraz. Do dalszego studium można
 się zabrać po pewnej przerwie – po wewnętrznym wyciszeniu mimo woli budzącego się pewnego
 podniecenia i ponownym oczyszczeniu intencji.

Nie można jednak wystawiać się na rozmyślne podniecenie przez roznamiętniającą lekturę, obliczoną
 nie dla studium, lecz dla zasypania wyobraźni nieprzyzwoitymi ujęciami. Dotyczy to zarówno
 uruchomiania filmów czy magazynów porno, jak i książek tego rodzaju, a z kolei żeglowania po internecie
 i otwieraniu stron z obrazami czy scenami porno. To samo dotyczy przeglądania filmów telewizyjno-
video-porno.

Postulat nie-oglądania i nie-przeglądania tego rodzaju lektur oraz obrazów-filmów itp. obowiązuje w
 sumieniu nie tylko ludzi młodych, ale na tej samej zasadzie również osoby dorosłe. Bóg nie może nie
 upomnieć się o godność zarówno samego człowieka: mężczyzny i kobiety, jak i o godność miłości, która
 winna być darem osoby, a nie sponiewieranym ‘towarem’, obliczonym na podniecający eksport ludzkiego
 tworzywa. Wszelkie pożądliwe przypatrywanie się i zamierzone oglądanie tego rodzaju scen czy ujęć jest
 z zasady obiektywnie grzechem ciężkim. Łatwo też może prowadzić do samogwałtu w następstwie
 wzmagającego się podniecenia.



Czym innym jest jedynie ‘zobaczyć’ niechcąco nieprzyzwoity obraz – bez świadomie
 podtrzymywanego przypatrywania się jemu. A czym innym jest sytuacja, gdy od pewnego momentu
 włącza się świadomość i wola oglądania nieprzyzwoitego obrazu. Dopiero od tej chwili pojawia się
 możliwość popełnienia grzechu przeciw VI czy IX przykazaniu.
UWAGA. Porno itd. Problematyce pornografii i etycznej ocenie oglądania czy to pornografii czy erotyki – poświęconych jest
 szereg fragmentów niniejszej strony internetowej. Zob. do tego m.in.: PORTAL naszej strony, kolumna ‘4’, słynny, bardzo
 starannie napisany List Pasterski bpa FINN z USA poświęcony zagadnieniu pornografii: „Błogosławieni czystego serca”. Oraz
 bezpośrednio dalej tamże: Droga do piekła. – Zob. ponadto: Małżeństwo a przeglądanie ‘porno’. – I jeszcze: Erotyka i porno –
 oraz: Obrazy porno a oglądanie siebie wedle miary Bożego Obrazu.

RE-lektura: część VI, rozdz. 1d.
 Stadniki, 8.II.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 6 i 20.XII.2015.
 Tarnów, 17.VII.2016.
 Tarnów,26.IX.2016.
 Tarnów, 17.I.2017.

              

E. DECYZJA TRWANIA W CZYSTOŚCI

1. Czy rzeczywiście bez żadnej pieszczoty?
Co z pozostałymi pieszczotami?
Czy rzeczywiście żadnych pocałunków?
A pieszczota na piersi?

2. Chęć czy decyzja
Czy nieodwołalny wybór
Z korespondencji Krysi-Władka
Krysia-Władei: Korespondencja
Miłość a opinia środowiska

3. Jeszcze raz: wyrazy czułości-miłości
Wyrazy miłości i pieszczoty
Pocałunek Judasza
Pocałunek jako znak miłości i jego nadużycie
Subtelność miłości a dotyki

F. DALSZE PRZYKŁADY ZMAGAŃ O CZYSTOŚĆ

Z korespondencji Agnieszki-Krzysia
Zwierzenia Ani i Wiesława
Doprowadzanie do rozładowania energii ...

G. POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI A ZDROWIE PSYCHOFIZYCZNE

W obawie o prawidłowości fizjologiczne
Z burzliwej korespondencji p. Celiny
Współżycie nie może być grzechem
Dziewictwo nie jest czymś najdroższym
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Obolałe jądra ...
Próba zajęcia stanowiska na zarzuty p.Celiny
Obopólne wyzwalanie napięcia
W wezwaniu do czystości narzeczeńskiej

H. W WALCE O WIERNOŚĆ W CZYSTOŚCI

1. Zgłębianie wiedzy o rodzicielstwie i miłości
Słowo p. Heleny o biologicznym rytmie płodności

Obrazy-Zdjęcia

R6-10. Nowa bazylika w Guadalupe
R6-11. Dzieci brazylijskie z favela
R6-12. Matka Boska z Guadalupe



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

2. W sytuacji pokus i prób czystości-miłości

Granica oddzielająca narzeczeństwo od małżeństwa

Wracamy ponownie do przeżywania wzajemnej bliskości w dniach narzeczeństwa. Zasadą
 kształtowania odniesień powinna być wyżej wspomniana sugestia: kochającego, ale zdecydowanego
 ‘NIE’ w odniesieniu do całego zakresu genitalnego: dotykania i oglądania narządów płciowych (zob. wyż.:
 Nieprzekraczalne bariery – i cały ciąg dalszy tego §). Nie ma wątpliwości, że taka jest wola Boża. Jej wyrazem jest
 kochające, ze strony Boga ku dobru ujęte przykazanie dekalogu: „Nie będziesz cudzołożył”. Sferę
 genitalną, jako ściśle związaną z tajemnicą życia i miłości, zastrzegł Pan w swej mądrości i miłości dla
 małżeństwa – i tylko małżeństwa. Sam też On wprowadza tam dwoje ludzi – nie wcześniej, a dopiero w
 chwili, gdy wobec upoważnionych świadków tak ze strony Boga, jak i Ludu Bożego – zawierają oni
 nieodwołalne przymierze komunii miłości i życia w sakramencie małżeństwa.

Bóg nie odbiera oczywiście nikomu podarowanej mu w chwili stworzenia wolnej woli i świadomości.
 Toteż mocą samo-stanowienia i samo-świadomości może ktoś ignorować Boże przykazanie, a nawet
 wręcz dekalogiem wzgardzić i postępować „bez Boga, jeśli nie wprost wbrew Bogu” (RP 14). Bóg się
 wtedy z ludzkiego serca posłusznie i natychmiast wycofuje: człowiek – ci dwoje – pozostają z tą chwilą
 sami. Ściślej mówiąc, pozostają od tego momentu ze Złym, którego tym samym obierają za swego ‘ojca i
 pana’ w miejsce dotychczasowego Boga-Miłości. Wraz z grzechem bowiem, miejsce po Boga zajmuje
 władczo Szatan – jak w przypadku Judasza w Wieczerniku: „A po spożyciu kawałka (Chleba) wszedł w
 niego Szatan ...” (por. J 13,27).

Narzeczeni muszą nauczyć się doznawać pełni szczęścia z samej możności bycia-z-sobą i przy-
sobie bez podejmowania współżycia, ani jakichkolwiek pieszczot. Uwaga powinna skupiać się wciąż na
 osobie tego drugiego, jak również na wspólnym celu ostatecznym życia i małżeństwa – z świadomym
 przełożeniem wszelkich wyrazów intymności na czas dopiero oczekiwanego małżeństwa.
 – Szczęściem napawa sama możność patrzenia w siebie, chodzenia ze sobą i trzymania się za rękę.
 – Dalsze szczęście płynie ze wspólnej lektury, wspólnego dokształcania się w rozumieniu religijnych
 aspektów małżeństwa i poszukiwaniu rozwiązań co do pożycia, budowania gniazda rodzinnego,
 kształtowania odniesień do rodziców, rodzeństwa, dotychczasowych przyjaźni.
 – Oboje mogą przeżywać piękno przyrody, a innym razem modlić się wspólnie – m.in. o dar ‘pięknej
 miłości’  i wierności.

Wszystko to jest możliwe i nietrudne. Narzeczeństwo staje się wtedy okresem wewnętrznego
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 pogłębienia i czystego szczęścia. Współżycie w narzeczeństwie względnie inne formy wkraczania na
 teren intymności, chociażby nie-genitalnej, przyniosłoby tylko pseudo-radość. Byłaby ona nieodwracalnie
 zamącona wyrzutami sumienia, chociażby oboje je świadomie tłumili. Cała dziedzina właściwych
 odniesień między-osobowych pozostałaby nie tknięta. Oboje wybieraliby się do ślubu nie wiedząc i chyba
 nie chcąc wiedzieć, czym jest miłość prawdziwa. Podkreśla to w mocnych słowach Jan Paweł II:

„... Również i małżonkowie, tylko miłując ‘do końca’,
 mogą być uczestnikami tej miłości, tej ‘Wielkiej Tajemnicy’ (= zob. Ef 5,31n).
 Albo stają się jej uczestnikami, albo też w ogóle nie wiedzą, co to znaczy miłość.
 Nie wiedzą, co sobie wzajemnie ślubowali, do czego się wzajemnie zobowiązali,
 nie wiedzą, za co są wspólnie odpowiedzialni.
 A to zawsze jest dla nich wielkim zagrożeniem ...” (por. LR 19).

Sytuacja pokusy

Jak się zachować, gdy umysł i wyobraźnia stają się poligonem natarczywie cisnących się myśli, a
 nawet pragnienia działań przeciwnych czystości?
 – Bywa, że samo tylko trzymanie się za rękę wyzwala silne podniecenie, które może się rozwinąć
 samoistnie aż do szczytowego przeżycia włącznie.

Wiadomo, że to, co się dzieje bez dobrowolnego udziału woli, i gdy ci dwoje nie podejmują żadnych
 zamierzonych działań w tym kierunku, nie poczytuje się za grzech, ani niegodne człowieka. Grzechem
 staje się coś dopiero wtedy, gdy działanie jest świadomie zamierzone.
 – Zdając sobie jednak sprawę, że zbyt poufałe i swobodne obcowanie może prowadzić do podobnych
 stanów, powinni oboje czujnie zważać na swoje reakcje, by nie przysparzać sobie wątpliwości sumienia.
 Szczególnie ostrożna powinna być dziewczyna. Jej reakcje mogą być żadne lub zaznaczać się słabo,
 podczas gdy pobudliwość u chłopca może być nieobliczalnie wysoka. Bywa oczywiście też odwrotnie.

Głębszym motywem do zachowywania postawy czujności powinna być miłość mająca na względzie
 prawdziwe dobro – własne oraz tego drugiego. Ani on, ani ona nie chcieliby stać się przeszkodą dla tego
 drugiego w cieszeniu się Bożą obecnością w sercu. Tak przeżywana bliskość narzeczeńska staje się
 drogą dojrzewania ku Bożemu i ludzkiemu przeżywaniu miłości w przyszłym małżeństwie.

Pokusa w dziedzinie czystości czy przeciw wierze, miłości bliźniego itp., jest sygnałem że „...
 przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć” (1 P 5,8). Tym bliżej człowieka staje
 wtedy jednak Odkupiciel człowieka. A gdzie jest Chrystus, jest ponad wątpliwość i Maryja, „która od
 początku oddała się bez reszty Osobie i dziełu Syna” (RMa 40). Zarówno Chrystus, jak i Maryja pragną
 zwyciężyć w narzeczonych i wręczyć im dar radości: „Teraz Władca tego świata zostanie precz
 wyrzucony ...” (J 12,31). Warunkiem zwycięstwa jest żywa wiara: „Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu
 (diabłu)" (1 P 5,9).

Właśnie w pokusie powinien młodzieniec i dziewczyna – podobnie jak kapłan, który dokładnie tak
 samo może przeżywać trudności w zachowaniu czystości, podtrzymywać wolę „dotrzymania słowa
 danego Chrystusowi i Kościołowi” (LK-1979, 9). Każdy chrześcijanin daje Chrystusowi słowo, że będzie
 zachowywał Boże przykazania; że będzie miłował Boga i bliźnich. Najpierw na Chrzcie świętym. Potem
 potwierdza tę decyzję wielokrotnie – np. ilekroć przystępuje do sakramentu pokuty, Eucharystii, gdy
 przyjmuje sakrament bierzmowania.
 – Słowa danego Chrystusowi nie można wycofać! Nie można powiedzieć w chwili pokusy, że słowo
 niegdyś dane obowiązuje tylko dopóki pokusy przypadkowo ‘... nie ma’!

Nasuwa się inny jeszcze fragment z pierwszego listu Jana Pawła II do kapłanów. Słowa Ojca
 świętego dotyczą w tym wypadku wierności w celibacie kapłańskim. Niemniej treść ta dotyczy każdego w
 ogóle słowa danego Bogu:



Objaśnienie

„To wszystko nabiera specjalnej wyrazistości wówczas, gdy dotrzymanie słowa danego Chrystusowi w
 świadomym i dobrowolnym zobowiązaniu się do celibatu na całe życie (NB.: w narzeczeństwie: do czystości
 przedślubnej) natrafia na trudności, gdy jest poddane próbie, gdy zostaje narażone na pokusę, co
 wszystko przecież nie omija kapłana, podobnie jak nie omija każdego innego człowieka i
 chrześcijanina.
 – Wówczas każdy musi szukać oparcia w tym żarliwszej modlitwie. Musi z jej pomocą znajdować w
 sobie taką postawą pokory i szczerości wobec Boga i własnego sumienia, która właśnie jest źródłem
 siły do podtrzymania tego, co się chwieje. Wtedy też rodzi się ufność podobna do tej, jaką św. Paweł
 wyraził w słowach: ‘Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia’ (Flp 4,13) ...
 – Przyjmowanie ich (tych zasad, prawd znanych) stanowi podstawę owej wierności słowu danemu
 Chrystusowi i Kościołowi, która jest także sprawdzianem autentycznej wierności sobie, swojemu
 sumieniu, swojemu człowieczeństwu, swojej godności ...
 – ...(Chodzi tu) przede wszystkim o głęboką sprawę sumienia oraz o próbę człowieczeństwa. Bóg ma
 prawo do takiej próby w stosunku do każdego z nas, życie ziemskie bowiem jest dla każdego
 człowieka czasem próby. Równocześnie jednak Bóg chce, abyśmy z tych prób wychodzili zwycięsko. I
 dopomaga nam w tym” (LK-1979, 9; por. RH 21).
UWAGA. Zob. rozważanie poświęcone niegdyś Bogu danemu słowu w nawiązaniu chociażby do złożonego – zwykle z okazji
 Pierwszej Komunii świętej – przyrzeczenia-słowa, że „nie będę palił i pił do 18 roku życia”. Problematyka wierności raz Bogu
 danemu SŁOWU dotyczy oczywiście nie tylko w sam raz kwestii często nagminnie łamanego tego – Bogu danego SŁOWA
 przez dzieci-młodzież. Rozważanie to jest wkomponowane w sam raz w odniesieniu do dziewcząt, niemniej tym bardziej
 dotyczy ono na równi również młodzież męską i młodzieńców. Zob.: Godność osobista w próbie na wierność „słowu”: alkohol-
palenie – zob. całość tego rozważania w kontekście poprzedzającym i następującym.

Sam Bóg dopuszcza sytuacje kryzysów-prób. Bóg ma prawo sprawdzić szczerość w zdążaniu do
 życia – wiecznego. Również człowiek ma prawo znaleźć się w sytuacjach trudniejszych, by wykazać się
 przed sobą i Bogiem, że istotnie pragnie dojść do zbawienia. Bóg oczekuje od człowieka, by z każdej
 próby wychodził zwycięsko – i daje mu każdorazowo siły do odnoszenia zwycięstwa. Byle człowiek
 istotnie chciał walczyć – i chciał wytrwać w łasce (Zob. do tematu konieczności wystawienia miłości na próbę jej
 jakości np.: Nieodzowne poddanie jakości miłości próbie – w kontekście poprzedzającym i następującym).

Z sugestii wiary do walki z pokusą

Jak postąpić, gdy próba dotyczy jakości narzeczeńskiej
 czystości i właśnie miłości?

  Należy oczywiście modlić się żarliwie – wyraźnie o dar
 czystości. Narzeczeni powinni prosić siebie nawzajem o pomoc
 modlitewną w tej intencji: by przeżywany właśnie czas
 narzeczeństwa przeżyć w czystości, jakiej od nich oczekuje Pan.
 Taką posługę mogą sobie wyświadczać począwszy od chwili
 zawiązującej się dopiero przyjaźni.

Dla zabezpieczenia się na chwile przewidywanych pokus
 trzeba w sobie wypracować odpowiedni ‘odruch bezwarunkowy’,
 z góry zachowując czujność. Mianowicie budząca się pokusa
 powinna wyzwolić odruch natychmiastowego zwrócenia się do
 Niepokalanej chociażby tylko błyskiem świadomości. Prośba o Jej pomoc i interwencję mogłaby być
 sformułowana np. następująco – nie wymaga to żadnego ‘czasu’, a tylko czegoś w rodzaju błysku
 świadomości:

„Maryjo! Matko!
 Jestem – pamiętam – czuwam ...!”

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/pomnik03.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/pomnik03.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/pomnik03.jpg
javascript:view('p7_3j.htm#expr',850,650)
javascript:view('p7_3j.htm#expr',850,650)
javascript:view('p7_3j.htm#expr',850,650)
javascript:view('p7_3j.htm#expr',850,650)
javascript:view('p7_3j.htm#expr',850,650)
javascript:view('p7_3j.htm#expr',850,650)
javascript:view('p7_3j.htm#expr',850,650)
javascript:view('p7_3j.htm#expr',850,650)
javascript:view('p5_1d.htm#exper',850,650))
javascript:view('p5_1d.htm#exper',850,650))
javascript:view('p5_1d.htm#exper',850,650))
javascript:view('p5_1d.htm#exper',850,650))
javascript:view('p5_1d.htm#exper',850,650))
javascript:view('p5_1d.htm#exper',850,650))
javascript:view('p5_1d.htm#exper',850,650))


 „Czuj-czuj! Czuwaj!”
(zob. Jan Paweł II, Druga Pielgrzymka do Ojczyzny, Jasna Góra, Apel dla Młodzieży: 18.VI.1983, p.5; Czwarta Pielgrzymka do
 Ojczyzny, cz. II, 14-15.VIII.1991, Jasna Góra.).

Nie daj się chłopcze, dziewczyno, zaskoczyć pokusie! Ćwicz się w byciu na tyle samoświadomym, by
 w chwili pokusy nie przechodzić do działania ‘pod przymusem ciała’ ! Zorientuj się natychmiast, że to
 atak pokusy – i nic więcej, chociaż i nic mniej. Szatan posługuje się taktyką niepoważnego traktowania
 siebie – jako szatana. Wtedy ma ręce rozwiązane i może działać swobodnie, nie afiszując się jako ZŁY.

 Innymi słowy pojawienie się pokusy powinno stać się sygnałem, że w tej chwili Chrystus czegoś ode
 mnie – od nas, oczekuje. Trzeba w tym momencie wyrwać się do Chrystusa i Maryi błyskiem
 świadomości i odruchem serca, które niejako woła:

„Jezu! Mario!
 Jak bardzo Ci, Boże, dziękuję, że mnie stworzyłeś mężczyzną – kobietą!
 Jestem zdolny stać się ojcem! Czuję to wyraźnie w swym ciele.
 Będę mogła stać się matką! Zauważam to po tylu podarowanych mi oznakach!
 Spraw Boże, żebym się stał godny wielkich spraw,
 do jakich mnie – i nas, powołujesz: ojcostwa, macierzyństwa; do oblubieńczości!

 Ale też: Jezu Chryste, i Ty Matko Jezusa, Matko moja – Matko nasza!
 Dopóki nas, Boże, nie upełnomocnisz,
 nie przejdziemy do wyzwalania sił, w jakie z góry nas wyposażyłeś!
 Prosimy z ufnością:
 Pomóż nam, Jezu, dochować Ci słowa!
 Dopomóż wytrwać w czystości!
 Przygotuj nas Maryjo, do zadań, jakie Bóg nam zwierzy!”

Tak przeżyta pokusa nie tylko nie przyniesie uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym, lecz
 wyzwoli wewnętrzne wzrastanie:

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,14).

Bo:

„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
 ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).

  Gdyby pokusa pojawiła się całkiem znienacka, tak iż człowiek nie zdąży się nawet rozejrzeć w
 sytuacji, najlepiej postąpić według rady św. S. Faustyny Kowalskiej, ‘Sekretarki’ Bożego Miłosierdzia, jak
 ją sam Jezus nazywał. Pisze ona:

„Bywają zaatakowania, gdzie dusza nie ma czasu ani na zastanowienie, ani zasięgnięcie rady, ani na
 nic.
 Wtenczas trzeba walczyć na śmierć i życie.
 Czasami jest dobrze uciec do rany Serca Jezusowego, nie odpowiadając ani jednego słowa.
 Tym samym nieprzyjaciel już jest zwyciężony” (DzF 145).

 Sam również Chrystus podaje przez tę świętą Siostrę szereg wskazówek:

„... Pierwsze: Nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi,
 a wtenczas pokusa straci całą swą siłę;
 Drugie: w tych doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj Moją obecność,
 proś o pomoc Matkę Moją i Świętych;
 Trzecie: miej tę pewność, że Ja na ciebie patrzę i wspieram cię;
 Czwarte: nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo Ja cię wspieram,



 byleś ty chciała walczyć, wiedz że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie;
 Piąte: wiedz, że przez mężną walkę oddajesz Mi wielką chwalę, a sobie skarbisz zasługi.
 Pokusa daje sposobność do okazania Mi wierności” (DzF 1560).

Gdybyż to ktokolwiek kuszony posłuchał sugestii Chrystusa i ujawnił swemu spowiednikowi, że jest
 wystawiony na tę czy inną pokusę! Samo ujawnienie pokusy komuś, kto w tym momencie staje się
 pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, staje się zdecydowanym lekarstwem na pokusę, która tym
 samym traci całą swoją ostrość.
 – Są osoby, które z wielką ufnością i zawierzając tej właśnie sugestii samego Chrystusa, mają odwagę
 wyznać spowiednikowi z całą prostotą ducha, że są wystawione na określoną pokusę. Jak bardzo
 podoba się Panu tego rodzaju dziecięca ufność i znamię posłuszeństwa, którym umocnione, mogą się
 cieszyć wielkim pokojem ducha.

 Jeszcze inna sugestia na chwile trudności i pokusy polega na tym, by w tej chwili wyrwać się
 natychmiast – w sensie dosłownym, bez namysłu i żalu – z grożącego niebezpieczeństwa i wezwać
 Pana. Powinien to być odruch krzyku do Odkupiciela, jak w niebezpieczeństwie utonięcia na Jeziorze
 Genezaret krzyknął Piotr:

„... Piotr wyszedł z łodzi i, krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa.
 Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i, gdy zaczął tonąć, krzyknął: ‘Panie, ratuj mnie’.
 Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: ‘Czemu zwątpiłeś, małej wiary’ ...” (Mt 14,29-31).

Do tego fragmentu z Ewangelii nawiązywaliśmy na naszej stronie już parokrotnie. Można by jedynie
 przypomnieć jeszcze raz słowa, w jakich tę próbę wiary Piotra skomentował Jan Paweł II w czasie V
 Pielgrzymki do Ojczyzny:

„... ‘Przyjdź’ (Mt 14,28n). I Piotr wyszedł z łodzi i zaczął kroczyć po wodzie. Dochodził już do Chrystusa,
 gdy – wobec silnego uderzenia wiatru – uląkł się. Kiedy zaczął tonąć, krzyknął: ‘Panie, ratuj mnie!’ (Mt
 14,30). Wówczas Jezus wyciągnął rękę, uchwycił go, ocalił przed utonięciem mówiąc: ‘Czemu
 zwątpiłeś, małej wiary?’ (Mt 14,31).
 To wydarzenie ewangeliczne jest pełne głębokiej treści. Dotyczy najważniejszego problemu życia
 ludzkiego – wiary w Jezusa Chrystusa. Piotr miał z pewnością wiarę, którą wyznał później wspaniale
 pod Cezareą Filipową, ale w tym momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. Gdy zawiał silny wiatr,
 Piotr zaczął tonąć, ponieważ zwątpił.
 To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. Jego wierze zabrakło
 istotnego elementu – całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego zaufania Chrystusowi w
 chwili wielkiej próby, zabrakło całkowitego pokładania w Nim nadziei. Wiara i nadzieja razem z
 miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus
 Chrystus” (Jan Paweł II, Piąta Pielgrzymka do Polski, Poznań 3.VI.1997,2).

  A oto jeszcze inna sugestia na chwile pokusy, zaczerpnięta ponownie z Dzienniczka św. S. Faustyny:

„O Jezu, w Twym Najmiłosierniejszym Sercu zamykam się jako w Twierdzy niezdobytej
 przeciwko pociskom nieprzyjaciół” (DzF 1535).

Takie rozwiązanie sugeruje przez św. Faustynę zresztą również sam Pan Jezus w słowach:

„... Nie wchodź w targ z żadną pokusą,
 zaraz zamykaj się w Sercu Moim, a przy pierwszej sposobności odkryj ją przed spowiednikiem” (DzF
 1760).

W podobnych słowach można się zwrócić oczywiście również do Maryi, Matki Bożej i Matki naszej.



 Jest Ona ponad wątpliwość obecna zawsze tam, gdzie chodzi o los jej Syna w sercu któregokolwiek z Jej
 Dzieci:

„Maryjo! Schowaj prędko mnie, nas oboje – w swym Niepokalanym Sercu.
 Inaczej upadnę! Upadniemy ... !”

I oczywiście: rzeczywiście wyłączyć wszelką manipulację rękami. Trzymać ręce na czymś stabilnym, jak
 to już poprzednio sugerowano.
 I jeszcze jedno: po prostu prze-czekać, a nie przechodzić do żadnego działania ...

To wszystko znaczy: panować sobie samemu! Nie bój się, chłopcze – dziewczyno, powiedzieć Złemu
 swoje zdecydowane: Nie! Niech Wam nie będzie (trochę) żal przyjemności, jaką wam sugeruje Zły – za
 cenę wyproszenia Boga z swego serca. Jeśli zechcesz, nie staniesz się bezwolną igraszką ‘przymusu
 ciała’.

Zdrowa intuicja podpowiada, jak wielka i natychmiastowa będzie radość z odniesionego w tej chwili
 zwycięstwa. Gdy nie Szatan zwycięży, lecz wy dwoje – a raczej: Chrystus i Maryja w sercu was obojga.
 – Ulec pokusie nie przynosi ani chluby, ani przede wszystkim radości. Poniża natomiast wielorako
 godność osoby i samą miłość. Kto jest otwarty na miłość w Bożym stylu, czuje, że TO dopiero znaczy:
 rozwój w miłości. Za taką miłością przecież oboje w głębi serca tęsknią. Miłość tę usiłował im dotąd
 przewrotnie całkowicie zniekształcić ... Zły.
UWAGA. Tematyce zajęcia postawy i walki z pokusami poświęcony jest też dłuższe rozważanie w ostatnim rozdziale strony, zob.:
W walce o dochowanie czystości – zob. cały ten §.

3. W radości zwycięstwa

O taką miłość modlił się – m.in. dla par narzeczeńskich, Jezus Chrystus, Boży Oblubieniec-z-Krzyża,
 w swej Wielkiej Modlitwie Arcykapłańskiej tuż przed pojmaniem w Ogrójcu:

„Ojcze, ... aby
 Miłość, którą TY – Mnie umiłowałeś,

 w nich była
i JA w nich”

(J 17, 26)

Nie inna miłość powinna zakorzeniać się w sercu, lecz ta, którą jest – Bóg Ojciec. Ta miłość, tj. sam Bóg
 Ojciec, poprzez kochającego nas Odkupiciela, w Duchu Świętym – pragnie być w sercu również każdego
 z narzeczonych: „... i JA w nich” (J 17,26).

To o czym tu mowa, nie jest miłą ‘utopią’, lecz realną propozycją, z jaką przed każdą parą
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 narzeczeńską staje Odkupiciel człowieka. Jest On jednocześnie Bożym Oblubieńcem założonego przez
 siebie Kościoła – i każdego ze swych ludzkich braci i sióstr. Jest On ich Oblubieńcem – oczywiście w
 jedyny sposób: jako Oblubieniec-z-Krzyża.

Tak realizowana miłość narzeczeńska jest zarazem wprowadzeniem w życie rzeczywistości, którą
 Jan Paweł II chętnie określał jako ‘cywilizację miłości’.
 – Pisze on o niej w swym Liście do Rodzin na Rok 1994 (Międzynarodowy Rok Rodziny):

„Tak, cywilizacja miłości jest możliwa i nie jest utopią.
 Ale możliwa jest tylko poprzez stałe i żywe odniesienie do ‘Boga i Ojca Pana naszego Jezusa
 Chrystusa,
 od którego pochodzi wszelkie na świecie rodzicielstwo’ (por. Ef 3,14n),
 od którego pochodzi każda ludzka rodzina” (LR 15 – końcowe zdanie).

Tak realizowana miłość narzeczeńska stanie się rzeczywistością całkiem nową z chwilą, gdy ci dwoje
 staną się „dwoje-jednym-ciałem” – już po przyjęciu sakramentu małżeństwa. Bo już narzeczeńska miłość
 powinna się otwierać na szansę, jaką tym dwojgu stwarza Odkupiciel poprzez zasadniczy rozwój łaski
 chrztu. Doświadczą tego, gdy staną się sakramentem miłości – za cenę współpracy z łaską sakramentu
 oczekiwanego już na etapie swego narzeczeństwa:

„... Jako kontynuacja chrztu z wody i Ducha – małżeństwo stawia na nowo przed małżonkami
 chrześcijańskimi
 Prawo ewangelicznej miłości, i wraz z darem Ducha wpisuje ją głęboko w ich serca:
 miłość ich oczyszczona i zbawiona, jest owocem Ducha, który działa w sercach wierzących,
 będąc dla nich równocześnie podstawowym przykazaniem życia moralnego,
 domagającym się odpowiedzialnej wolności ...” (FC 63).

Odniesionemu zwycięstwu zawsze towarzyszy radość. Radość taka pojawi się m.in. w bezpośrednim
 następstwie konsekwentnie dochowywanej czystości narzeczeńskiej. Taka radość – to nieodłączny ślad
 faktu, że tu bliski jest Pan. Radość ta jest jednym z owoców Ducha Świętego przebywającego w sercu
 obojga, którzy ubiegają się o błogosławieństwo Bożego Oblubieńca-wśród-nich-oblubieńców – dla swej
 miłości narzeczeńskiej (por. Ga 5,22). Jest to zatem sam Duch Święty: Miłość-Osoba. On to przebywa w ich
 sercu jak w swej świątyni:

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od
 Boga,
 i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci.
 Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19n).

Na kartach Słowa-Bożego-Pisanego często pojawia się wzmianka o radości. Oto jeden z przykładów:

„A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze,
 abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję” (Rz 15,13).

O radości mówi Jezus Chrystus – m.in. w okolicznościach nieprawdopodobnych, bo tuż przed swym
 konaniem w Ogrójcu i niewyrażalnych, czekających go tortur:

„To wam powiedziałem, aby radość Moja w was była
 i aby radość wasza była pełna ...” (J 15,11).

Na tę samą rzeczywistość wskazuje na swój sposób Jan Paweł II:

„... przyszłość Ewangelizacji w dużej mierze zależy od Kościoła Domowego.
 To apostolskie posłannictwo rodziny jest zakorzenione w chrzcie świętym,
 a przez łaskę sakramentu małżeństwa otrzymuje nową moc dla przekazywania wiary,
 dla uświęcenia i przemiany współczesnego społeczeństwa wedle zamysłu Bożego.



Objaśnienie

 – Rodzina chrześcijańska, zwłaszcza dzisiaj, jest szczególnie powołana
 do świadczenia o przymierzu paschalnym Chrystusa,
 poprzez ustawiczne promieniowanie radością miłowania
 i pewnością nadziei, z których ma zdać sprawę” (FC 52; zob. tamże: 15.21; LG 11; oraz EV 37n.76.80n.83-86).

Również do narzeczeństw wypada odnieść słowa dotyczące misjonarzy, posłanych do Ludu Bożego,
 który o Bogu prawdziwym może jeszcze nie słyszał:

„Żyjąc Błogosławieństwami – misjonarz doświadcza i ukazuje w sposób konkretny,
że królestwo Boże już nadeszło i zostało przez niego przyjęte.
 – Znamiennym rysem autentycznego życia misjonarza jest radość wewnętrzna płynąca z wiary.
 W świecie udręczonym i przytłoczonym tylu problemami, skłaniającym się ku pesymizmowi,
 głosiciel Dobrej Nowiny winien być człowiekiem, który w Chrystusie odnalazł prawdziwą nadzieję” (RMi
 91; tamże, nr 36).

I.   DROGA DO KOMUNII POMIĘDZY SOBĄ
I Z TRÓJJEDYNYM

Miłość: ukierunkowanie na bycie-darem

Miłość jest Bożym darem, który wyzwala nieprzeczuwane energie osoby. Darem tym radują się ci,
 których widzenie jest przejrzyste dla Boga i ludzi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga
 oglądać będą” (Mt 5,8). Słowa te można powiązać z inną wypowiedzią tego samego Boga-Człowieka,
 Jezusa-Chrystusa:

„To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy,
 kto widzi Syna, i wierzy w Niego,
 miał życie wieczne ...” (J 6,40).

Jezus podkreśla, że warunkiem życia wiecznego, którego
 podłożem jest życie w łasce już na ziemi, jest widzenie
 Syna Człowieczego – czystym sercem.

Żeby kiedyś rozmawiać z własnymi dziećmi w sposób
 godny o miłości narzeczeńskiej, wypada samemu
 przebijać się, chociażby poprzez trud, ku czystemu
 przeżywaniu wzajemnych odniesień w narzeczeństwie. A
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 nie jest to zbyt trudne. Chłopiec i dziewczyna muszą
 chcieć – być wielorako przy sobie i z sobą – a w sposób czysty.

Narzeczeństwo jest jedną z odmian miłości bliźniego – tym razem jednak z istoty swej nawiązującej
 do kobiecości i męskości, skoro ci dwoje nastawiają się na małżeństwo i rodzinę. Ale też właśnie dlatego
 trzeba, by przestawali z sobą z pobłogosławioną subtelnością, żeby żadnym gestem nie kalać spraw, do
 których w tej chwili dopiero się przygotowują.

Czas narzeczeństwa stwarza znakomitą sposobność do ćwiczenia się w tym, czym kiedyś miłość ma
 być na co dzień. Sytuacja narzeczonych naprowadza już obecnie na życie, jakie ci dwoje będą wiedli w
 małżeństwie i rodzinie:

„... Wszyscy członkowie rodziny, każdy wedle własnego daru, mają łaskę i odpowiedzialny obowiązek
 budowania dzień po dniu komunii osób, tworząc z rodziny ‘Szkołę bogatszego człowieczeństwa’.
 Dokonuje się to poprzez łaskę i miłość wobec dzieci, wobec chorych i starszych; poprzez wzajemną
 codzienną służbę wszystkich; poprzez dzielenie się dobrami, radościami i cierpieniami” (FC 21).

Współżycie płciowe będzie odgrywało w małżeństwie rolę jedyną w swoim rodzaju – jako
 uprzywilejowany wyraz więzi łączącej męża i żonę. Całokształt pozostałych odniesień między
 małżonkami i dziećmi nie będzie się kształtował już tak bezpośrednio na bazie zróżnicowania płciowego.
 Miłość małżeńska stanie się wtedy szarą drogą miłości bliźniego na co dzień. A jednak będzie to ta
 miłość, po której Chrystus rozpoznaje tych dwoje już teraz, a potem w Dzień Ostateczny, jako ‘swoich’:
 „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35).

Tak pojmowana ‘miłość’ zakłada wiarę żywą. Ale też małżeństwo nigdy nie jest instytucją świecką. W
 przypadku osób ochrzczonych, małżeństwo jest sakramentem. Okoliczności życia mogą sprawić, że
 miłość małżonków będzie bardziej podobna do miłości z krzyża, niż samą tylko radością: „Przykazanie
 Nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak-jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). Dobitnie przez
 Chrystusa uwydatnione: ‘tak – jak’, wskazuje jednoznacznie na kierunek i miarę miłości, po której
 Chrystus rozpozna małżonków jako tych swoich. On zaś umiłował aż do krzyża – a raczej poza krzyż:

„Mężowie, miłujcie żony,
bo i Chrystus umiłował Kościół
 i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić ...” (Ef 5,25n).
 (Zob. też niż.: Mąż-Żona – Chrystus-Kościół (grafika). I nieco dalej następna grafika).

Jan Paweł II mówi o oblubieńczym sensie ciała oraz o jego sensie rodzicielskim. Ten drugi sens ciała:
 rodzicielski, można określić po zastosowaniu pewnej analogii i zgodnie z prawdą Bożego zamysłu jako
 sens rodzicielsko-odkupieńczy. Mianowicie ciało jest podatne do wyrażania radości, przyjemności
 przytulenia, ale jest też i niesłychanie podatne na zranienie, niekiedy śmiertelne. Oblubieńczość ...
 cieszy. Rodzicielstwo – także cieszy, ale idzie jakże często w parze z bólem i trudami, a nawet
 ‘oddaniem życia’.
 – Podobnie cieszy-raduje tajemnica Wcielenia, tzn. tajemnica Oblubieńczości Boga z człowiekiem.
 Natomiast dzieło odkupienia stało się dla samego Boga-Człowieka drogą, która zaprowadziła Go na
 krzyż. Tym się stała tajemnica odkupienia, czyli rodzicielstwa życia Bożego, jakie Bóg podarował
 odkupionym.

Innymi słowy Chrystus wystawił się w swej oblubieńczej miłości do Kościoła na ukrzyżowanie. I nadal
 wiernie kocha tę ‘swoją’: Lud Boży. Przez cały czas przygotowuje go sobie na swą Oblubienicę –
 „chwalebną, nie mającą skazy czy zmarszczki ..., aby była święta i nieskalana” (Ef 5, 27) (Por. też tamże: 1,4.
 Wszystko to będzie przedmiotem zwł. 9-go rozdz. w niniejszej VI części).

Miłość jest zadaniem i powołaniem. Powołanie to jest przez Boga w człowieczeństwo mężczyzny i
 kobiety wpisaną „... odpowiedzialnością za miłość i wspólnotę” (FC 11). Miłość jest ciągle obieranym
 ukierunkowaniem na „dar osoby dla osoby” (LR 11) tego drugiego, tych drugich. Jest to zadanie
 wymagające, a jednocześnie mobilizujące do kształtowania dynamizmu od-środkowego, właściwego
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 prawdziwej miłości. W miłości nie liczy się ‘moje zdanie’ – w sensie egoistycznym; ani ‘moja’
 przyjemność. Miłość zobowiązuje do służby: składania siebie w darze – dla dobra tego drugiego, tych
 drugich: tak doczesnego, jak i wiecznego. Jest to ciągła czujność w wyrastaniu poza siebie – ze względu
 na prawdziwe dobro tych bliźnich, których miłość usiłuje widzieć wciąż w Bogu.

W przypadku małżonków, „najgłębszym i określającym” ich zadanie wychowawcze „elementem jest
 miłość ojcowska i macierzyńska”. Znajduje ona „w dziele wychowawczym wypełnienie doskonałej służby
 życiu” – o ile:

„...miłość rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to normą,
 która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej,
 ubogacając ją tak cennymi owocami miłości, jak
 czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary” (FC 36).

Życie utracić by je znaleźć

Prawdziwa miłość, która w przyszłym małżeństwie będzie inspirowała pracę wychowawczą i która
 wcale nie będzie równoznaczna z samą tylko płciowością, winna stać się ‘duszą’ i ‘normą’ w takim
 kształtowaniu wzajemnych odniesień między mężem a żoną, żeby oni oboje stawali się zdolni do
 składania siebie w darze miłości dla najbliższych. Miłość bliźniego w warunkach rodzinnych musi
 upodobniać się nierzadko, niekiedy boleśnie, do obumierania – na kształt obumierania Chrystusowego.
 – Jednakże ta pozorna śmierć, tj. wycofywanie swoich zamierzeń, przekreślanie swej kariery życiowej i
 planowanych marzeń, odpoczynku, przyjemności itd., staje się paradoksalnym wyzwalaniem ‘życia’.
 – Tak to sformułował o sobie sam Odkupiciel człowieka – On, który siebie określił także w słowach
 „Oblubieniec jest z ‘wami’ ...” (Mt 9,15):

„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo,
 ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
 Ten, kto kocha swe życie, traci je ...” (J 12,24n; por. Mt 16,25).

Miłość staje się coraz bardziej służbą dla wartości zarówno zwyczajnych, jak i najwyższych. Zostaje
 ona podejmowana względem każdego bliźniego, którego Opatrzność postawi w jej zasięgu. Słowa
 papieskie:

„W społeczeństwie wstrząsanym i rozbitym przez napięcia i konflikty, wynikające z gwałtownego
 ścierania się różnych indywidualizmów i egoizmów, dzieci powinny nabyć nie tylko poczucia
 prawdziwej sprawiedliwości, która jedyna prowadzi do poszanowania godności osobistej każdego
 człowieka, ale także i tym bardziej poczucia prawdziwej miłości, jako postawy szczerej troski i
 bezinteresownej służby wobec drugich, a zwłaszcza najbiedniejszych i potrzebujących.
 – Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia: w niej, jako we wspólnocie miłości,
 uczynienie z siebie daru jest prawem, nadającym kierunek i warunkującym wzrost.
 – Dar z siebie, który ożywia wzajemną miłość małżonków, staje się wzorem i zasadą składania daru z
 siebie, co powinno dokonywać się we wzajemnych stosunkach braci i sióstr oraz różnych,
 współżyjących w rodzinie pokoleń. Tak komunia, jak uczestnictwo codziennie przeżywane w domu, w
 chwilach radości i w trudnościach, jest najbardziej konkretną i skuteczną pedagogią dla czynnego,
 odpowiedzialnego i owocnego włączenia się dzieci w życie społeczne o szerszym zasięgu” (FC 37).

We wszystkich tych wymiarach przyszłych odniesień rodzinnych i społecznych, każdy młodzieniec i
 każda dziewczyna powinni ćwiczyć się systematycznie, zwłaszcza z chwilą gdy zaczynają stawać się
 parą narzeczeńską. Narzeczeni powinni pod tym względem uważnie się sobie przypatrywać. Bo jakim
 jest przyszły mąż i przyszła żona obecnie dla domowników i innych ludzi, takim będzie niedługo potem w
 stosunku do tego drugiego w małżeństwie.

To zaczyna znaczyć ‘miłość bliźniego’ na co dzień. Nie seks, lecz delikatność względem bliźniego, to



 znów umiarem sterowana stanowczość, która nigdy nie ucieknie się do słów obraźliwych ani
 przekleństwa. Raz będzie to wypracowywana grzeczność, to pracowitość, dokształcanie się we
 wszystkim, co okaże się przydatne i użyteczne pod kątem życia w małżeństwie. A z drugiej strony
 wrażliwość na biedę, z kolei zaś gościnność (FC 44) i pomoc świadczona sobie nawzajem w kształtowaniu
 własnego charakteru.
 – Wszystko to jest miłością bliźniego, a jednocześnie zaprawianiem się w wychowywanie dzieci przez
 świadome, modlitewne kształtowanie w pierwszym rzędzie własnego wnętrza.

Miłość w narzeczeństwie to wcale nie przede wszystkim intymność płciowa. Jest to zwyczajna, ale
 tym cenniejsze praca nad własnym charakterem. Z zapałem, ale i wolą sukcesu, w zawierzeniu Słowu
 Bożemu. Praca ta nie może się zakończyć wraz z zawarciem ślubu. Nie daj Boże, by ktoś sobie wmówił,
 że dzień ślubu to wymarzony, wreszcie ‘ostatni dzień pracy nad kształtem własnego charakteru’ (= słowa
 autentyczne pewnego młodego męża)! Dzień ten stałby się początkiem klęski zawiązującej się wspólnoty
 małżeńskiej! (= NB.: Ci dwoje, gdzie właśnie młody małżonek wypowiedział dopiero co przytoczone słowa, iż dzień ślubu stał
 się wreszcie ostatnim dniem jego pracy nad własnym charakterem, niedługo potem ... rozwiedli się ...).

Z zachęt Jana Pawła II do młodzieży

Wypada przytoczyć tu jeszcze słowo zachęty Jana Pawła II. W swym ciepłym Liście do młodych
 całego świata, z jakim zwrócił się w 1985 do Młodzieży całego świata: chrześcijan i nie-chrześcijan z
 okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, nawiązał on jeden raz więcej do Jezusa Chrystusa,
 Stworzyciela i Odkupiciela Człowieka. Chrystus jest Bożym i Człowieczym „Świadkiem tych ostatecznych
 przeznaczeń, jakie człowiek ma w Bogu samym” (LM-1985,5; por. Ap 1,5). Z jednej bowiem strony przebywa
 On jako Syn-Słowo stale w „łonie Ojca” (J 1,18b) w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Z chwilą zaś gdy
 zstąpił z nieba i narodził się ze swej Niepokalanej Matki Maryi, stał się „Świadkiem tych ostatecznych
 przeznaczeń, jakie człowiek ma w Bogu samym” (LM-1985, 5).

Chrystus zna mianowicie z własnego, Bożo-Ludzkiego doświadczenia, co to znaczy: wezwanie do
 życia – wiecznego, i czym jest samo życie – wieczne. Po to właśnie zstąpił z nieba i opowiedział o tym
 swym ludzkim braciom i siostrom. Po wykonaniu zaś zleconego sobie przez Ojca dzieła odkupienia –
 wrócił do Niego w dniu wniebowstąpienia, jednocześnie zapewniając i dotrzymując danego Słowa, że: „A
 oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Jeśli ten właśnie Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, przypomina człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie –
 m.in. treść VI przykazania Bożego: „Nie będziesz cudzołożył”, młodzi ludzie mogą być pewni, że
 Chrystus ich nie zwodzi i przykazania Bożego nie przypomina ku ich ‘złu’. Zwraca się do nich natomiast z
 zachętą ku dobru ich „ostatecznych przeznaczeń”, gdy ich zaprasza do pójścia w ślad za sobą:

„Moje owce słuchają Mego głosu, a Ja je znam.
 Idą one za Mną i Ja daję im życie – wieczne.
 Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z Mojej ręki” (J 10,27n).

Tenże Chrystus proponuje narzeczeństwom dar twórczy, zdolny zainicjować rozwój miłości godnej
 tego miana. Ta zaś zaczyna stawać się ‘sobą’ wtedy, gdy cechuje się ukierunkowaniem od-środkowym.
 Zmierza mianowicie do wyrastania poza i ponad siebie samego. To dopiero staje się właściwie pojętą
 miłością.

Dotyczy to w szczególniejszy sposób osób przeżywających etap narzeczeństwa. Chrystus wzywa ich,
 by się nie dali uwieść ‘miłości’ pojmowanej jako zagarnianie ‘wykradzionych’ doraźnych przeżyć
 seksualnych. Miłość bowiem to kształtowanie w sobie postawy „wymagania od siebie samego”.

Taki właśnie program ukazywał Młodym niestrudzenie Jan Paweł II. Tak było m.in. w jego
 znamiennym przemówieniu w Godzinie Apelu Jasnogórskiego w Częstochowie w 1983 r., podczas jego
 drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Pełen ufności w młodych, nakreślił im wtedy następujący ideał i



 zarazem program twórczej pracy nad sobą:

„Moi Drodzy Przyjaciele! Do was należy, położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji
 – zaporę tym wadom społecznym, których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami
 doskonale wiecie.
 – Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
 – Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja ...
 – Pamiętajcie, że ten kształt (= naszego życia społecznego) zależy od tego, jaki będzie człowiek.
 A więc: czuwajcie!
 – Chrystus powiedział podczas modlitwy w Ogrojcu Apostołom:
 ‘Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie’ ...”
(Jan Paweł II, Druga Pielgrzymka do Ojczyzny, Jasna Góra 18.VI.1983, p.5).

Tak pojmowana miłość uzdalnia do tego, co stanowi jej istotę: składania w darze siebie samego – dla
 uświęcenia osoby tego umiłowanego, oraz siebie samego. Tak pojmowana miłość narzeczeńska nie
 stanie się przeszkodą w widzeniu Chrystusa niezmąconym okiem, a przeciwnie: stanie się dla tych
 dwojga – zakochanych, drogą umacniającą ich obopólną więź poprzez serce i komunię z samym
 Trójjedynym (zob. Ef 5,25nn).

J.   ŻARLIWA MODLITWA

Narzeczeni w modlitwie

Jeśli kiedy, to w narzeczeństwie modlitwa tych dwojga powinna się nasilać swą intensywnością i
 częstotliwością. Zapewne, nie zawsze chłopiec i dziewczyna wynieśli z domu dobry przykład w tym
 względzie. Iluż młodych musi stwierdzić, że dom rodzinny kojarzy im się z koszmarem ciągłych awantur,
 kłótni, być może pijatyki – czy to ze strony ojca, czy nawet i matki. Błogosławieństwem staje się wtedy
 niekiedy ... babcia, czy dziadek. Oni to, być może w ukryciu przed własną córką zamężną, przed synem
 żonatym, czy zięciami itd., wdrażali wnuczki w życie modlitwy. Podejmowali wszelkie trudy, żeby je
 przygotować do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej, po czym przypominali i pilnowali, żeby regularnie
 korzystali z życia sakramentalnego. Mimo iż te właśnie wnuki z biegiem miesięcy i lat dążą potem usilnie
 do wymknięcia się spod ‘kurateli’ babci czy dziadzia i naśladowania niedobrego przykładu czy to
 własnych rodziców, czy tym bardziej kolegów i koleżanek, którzy mniej lub więcej ostentacyjnie nie
 chodzą do kościoła i coraz bardziej praktycznie stronią od Chrystusa – przebaczającego i karmiącego
 Lud swoim Ciałem i swoją Bożą Krwią.

A przecież: błogosławione te dzieci, które pomimo zachwiania się w
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 religijności na pewnym etapie dorastającego życia, wyniosły ze swego domu
 rodzinnego kościec zasad moralnych, chociażby wpajanych nie przez
 własnych rodziców. Dzieci te, być może po mniej lub więcej burzliwych
 przejściach wieku młodzieńczego, mają do czego ‘wrócić’. Przypomną sobie,
 że nie ma mowy o Bożym ładzie, ani ludzkim pokoju i szczęściu w
 małżeństwie i rodzinie, gdy w domu zabraknie Chrystusa Żywego na co dzień,
 a wraz z nim Jego błogosławionej, Niepokalanej Matki Maryi.

Bywają pary narzeczeńskie, z których przynajmniej jedno z nich jest
 głębiej związane z Kościołem i praktycznym życiem sakramentalnym. Oby
 wtedy ta właśnie ‘strona’ bardziej religijna stała się dla tego drugiego w
 narzeczeństwie czynnikiem podciągającym wzwyż – ku Bogu, modlitwie,
 częstemu przystępowaniu do Trybunału Miłosierdzia Bożego i Eucharystii:

 najlepiej razem, we dwoje.

Oby też ta właśnie bardziej religijna strona – czy to dziewczyna, czy chłopiec, była na co dzień
 świadkiem naprawdę Chrystusowego stylu pojmowania i wdrażania w życie miłości na tym etapie życia:
 narzeczeńskiego. Jeśli bowiem w parze z deklarowaną religijnością nie pójdzie świadectwo praktycznego
 kierowania się Bożymi przykazaniami – m.in. w postaci nieugiętej postawy czystości w myślach i czynach
 w odniesieniach narzeczeńskiej miłości, wszelkie mówienie o Bogu, modlitwie, sakramentach itd. stanie
 się pustym słowem, zaprzeczanym przez anty-świadectwo postępowania na co dzień. Strona mniej
 religijna może wtedy słusznie zapytać, jak to jest z Chrystusowym: „Błogosławieni ci, którzy słuchają
 Słowa Bożego i zachowują je ...” (por. Łk 11,28). Jednoczesne łamanie czystości w jej Bożym oczekiwaniu
 – i twierdzenie, że jestem ‘ochrzczony, bierzmowany, przystępuję do sakramentów świętych’ stawałoby
 się przekreśleniem prawdy rzekomo wyznawanej wiary.

Zakładamy, że oboje razem, chociażby pod wpływem przynajmniej tej jednej ze stron głębiej
 związanej z Chrystusem, podejmują ze wzrastającym poczuciem odpowiedzialności wysiłki zmierzające
 do uintensywnienia swego życia modlitwy. A jest się o co modlić – właśnie na tym etapie życia ich
 obojga. Przed nimi rysują się perspektywy diametralnie różne od tego wszystkiego, czego doznawali
 dotąd. Przechodzą obecnie od ‘korzystania’ i ‘brania’ tego, czego rodzice i najbliższa rodzina im na co
 dzień dostarczali – w etap zdecydowanej zmiany ról: czynnego obdarowywania sobą. Nowy etap życia,
 którego inauguracją stanie się w niedługim czasie ślub małżeński, będzie miał polegać na życiu już nie
 dla siebie, lecz dla tego drugiego, a obojga razem – dla innych, począwszy od prędzej czy później
 oczekiwanych ich własnych dzieci.

Uświadamiały to sobie coraz wyraziściej zwłaszcza niektóre z par narzeczeńskich, których wyznania
 zdążyliśmy przytoczyć. Tak bywało zwłaszcza odkąd ci dwoje dopracowali się decyzji wierności
 względem Chrystusa – chociażby dopiero na tym ostatnim odcinku: niemal już bezpośrednich
 przygotowań do ślubu.
 – Mówimy w tej chwili o rozwoju życia modlitwy u narzeczonych. Jej potrzebę, a raczej wzrastającą
 konieczność, uświadamiają sobie ci dwoje zapewne coraz bardziej zwłaszcza odkąd się zaczyna
 odliczanie miesięcy, tygodni i dni przed ślubem małżeńskim.

Zapewne i do tej sytuacji wolno odnieść żarliwe słowa, w jakich Jan Paweł II kończy swoją pierwszą,
 programową encyklikę, poświęconą Odkupicielowi Człowieka. Pisał on w jej zakończeniu:

„... Uświadamiając sobie ... trudności, jakie się ... spiętrzają, tym bardziej odczuwamy potrzebę
 głębokiej więzi z Chrystusem. Odzywają się w nas mocnym echem te słowa, które On powiedział:
 ‘Beze Mnie nic nie możecie uczynić’.
 – Odczuwamy także nie tylko potrzebę, lecz wręcz potężny imperatyw jakiejś wielkiej, wzmożonej i
 spotęgowanej modlitwy ... Tylko modlitwa może sprawić, żeby te wielkie zadania i spiętrzające się
 trudności nie stawały się źródłem kryzysów, ale okazją i niejako podłożem coraz dojrzalszych
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 osiągnięć ...
 – ... Abyśmy na tej modlitwie trwali złączeni z Maryją, Matką Jezusa...” (RH 22).

Uczestnictwo w kapłaństwie powszechnym małżonków-rodziców

Z chwilą gdy narzeczeni wkroczyli już na etap przemyślanej decyzji na małżeństwo, modlitwa ich
 powinna się coraz bardziej upodabniać do modlitwy już małżonków. Ci zaś są w szczególnym znaczeniu
 uczestnikami kapłaństwa powszechnego Jezusa Chrystusa – w przeciwieństwie do kapłaństwa
 hierarchicznego w następstwie otrzymanych ważnych święceń kapłańskich:

„Kapłaństwo powszechne wiernych przeżywane w małżeństwie-sakramencie, rzeczywiście stanowi dla
 małżonków i dla rodziny podstawę powołania i misji kapłańskiej, która przemienia ich codzienne życie
 w ‘duchową ofiarę przyjemną Bogu przez Jezusa Chrystusa’, co dokonuje się nie tylko przez
 sprawowanie Eucharystii oraz innych Sakramentów, i własną ofiarę złożoną na chwałę Bożą, ale
 również przez życie modlitwy, poprzez modlitewny dialog z Ojcem, przez Jezusa Chrystusa w Duchu
 Świętym.
 – Modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża i żony, rodziców
 i dzieci. Komunia w modlitwie jest jednocześnie owocem i wymogiem owej komunii, otrzymanej w
 sakramentach chrztu i małżeństwa. Do członków rodziny chrześcijańskiej można w sposób szczególny
 odnieść słowa, w których Chrystus obiecał swą obecność: ‘...zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z
 was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko użyczy im Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są
 dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam Jestem pośród nich’ ...” (FC 59; zob. Mt 18,19n).

Młodzi ludzie bliscy przyjęcia sakramentu małżeństwo, zapytaliby być może, o co szczególniej winni
 by się modlić jako właśnie narzeczeni? Wypada znowu posłuchać sugestii Jana Pawła II:

„Taka modlitwa rodzinna czerpie swą pierwotną treść z samego życia rodzinnego, które we wszystkich
 i rozmaitych okolicznościach jest pojmowane jako powołanie Boże i aktualizowane jako synowska
 odpowiedź na Jego wezwanie: radości i bóle, nadzieje i smutki, narodziny i rocznice urodzin, rocznice
 ślubu rodziców, wyjazdy, rozłąka i powroty, dokonywanie ważnych i trudnych wyborów, śmierć drogich
 osób itd. oznaczają wkroczenie miłości Bożej w dzieje rodziny, tak jak winny oznaczać moment
 stosowny do dziękczynienia, błagania i do ufnego powierzenia rodziny wspólnemu Ojcu, który jest w
 niebie.
 – Ponadto godność i odpowiedzialność rodziny chrześcijańskiej jako ‘Kościoła domowego’ mogą być
 przeżywane jedynie przy nieustannej pomocy Bożej, która zawsze zostanie udzielona, jeżeli wyprosi
 się ją w pokornej i ufnej modlitwie” (FC 59).

Na etapie narzeczeńskim, modlitwa powinna dotyczyć w szczególny sposób daru Boga-Miłości jako
 stałego przebywania w ich sercu. Miłość do której oboje zmierzają, to Bóg-Miłość, który pragnie udzielić
 się jako właśnie miłość – sercu ich obojga. Oboje mogą być dogłębnie przekonani, że Jezus Chrystus im
 naprawdę niczego ‘nie zabierze’, a natomiast obdarzy ich w obfitości tymi łaskami i darami, jakich im na
 tym etapie życia bardzo potrzeba:

„Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę,
 a Ojciec Mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego,
 i będziemy u niego przebywać” (J 14,23).

 „Ja w nich, a Ty (Ojcze) we Mnie” (J 17,23).

 „... aby i oni stanowili w nas – jedno” (J 17,21).

Wypada, by każdorazowe bycie-ze-sobą zaczynało się i kończyło wzniesieniem serc do Chrystusa i



 Maryi. Ażeby sam On, wraz ze swoją Dziewiczą Matką, Matką „Pięknej Miłości” (Syr 24,18; zob. LR 20),
 towarzyszyli ich spotkaniom narzeczeńskim.

Miłość jest jedynie u Boga – i tylko z Boga! Oboje doświadczyli na podstawie obserwacji życia, a
 może i własnych przeżyć, jak bardzo „Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzi całą
 zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9). I że raz po raz sprawdza się ta sama metoda, jaką Szatan stosuje do
 człowieka jako Bożego Obrazu począwszy od raju:

okłamuje on, tzn. „zwodzi” – sam pozostając nie rozpoznany,
 by następnie tym skuteczniej ...

zabijać.

Tak Szatana określił Syn Człowieczy, który sam o sobie stwierdza:
„Nie ma on (Władca tego świata) jednak nic swego we Mnie” (J 14,30).

 Oraz:
„Władca tego świata został osądzony” (J 16,11; por. 12,31).

Demaskując szatana, Jezus Chrystus wskazuje na dwa przymioty Szatana: jest on kłamcą – i
 zabójcą od początku (J 8,44).

Szatan jeszcze nigdy nie wykrzesał jakiegokolwiek chociażby tylko ‘śladu’ miłości! Nie jest on zdolny
 obdarzać słuchających go tym, czym obdarza sam tylko Bóg: pokojem, radością, błogosławieństwem.
 – Jest pewne, że nikt nigdy nie znajdzie ‘miłości’ w odcięciu się od Chrystusa i Bożych przykazań.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że Szatan nieustannie i „od początku wykorzystuje dzieło
 stworzenia przeciw zbawieniu ... i zjednoczeniu człowieka z Bogiem” (DeV 27).
 – Szatan wykorzystuje nader łatwo tak oblubieńczy, jak rodzicielski sens ciała człowieka – przeciw Bogu,
 i przeciw tym dwojgu, m.in. jako narzeczonych.
 – Oby oni byli zdolni przejrzeć natychmiast właściwe intencje Złego i odnieść się do jego pokus w
 sposób, jakiego od nich oczekuje Odkupiciel i Jego Niepokalana Matka Maryja.

Przeciwnie zaś, Chrystus za cenę ukrzyżowania – równie nieustannie:

„... odcina niejako człowieka od ‘sądu’,
 czyli od potępienia, jakim porażony został grzech szatana, ‘Władcy tego świata’,
 który przez swój grzech stał się ‘Rządcą świata tych ciemności’ ...” (DeV 28).

Chodzi o mobilizującą świadomość, że Chrystus przebywa żywy w sercu ich obojga.

Apostoł Narodów, św. Paweł, pyta poprzez wieki, urzeczony świadomością, że Chrystus jest żywy –
 w nim i każdym z nas:

„Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest – w was?
 Chyba żeście odrzuceni.
 Mam zaś nadzieję, iż uznacie, że my nie jesteśmy odrzuceni!” (2 Kor 13,5n).

On też, Jezus Chrystus, spaja tych dwoje posłanym przez siebie i Ojca Duchem Świętym. Jako
 Miłość-Osoba w łonie Trójcy, staje się Duch Święty źródłem obdarowania odkupionych łaskami
 wysłużonymi przez Syna Bożego.

Niechby w sercach narzeczeństw wciąż żywym echem rozbrzmiewały słowa Jana Pawła II z jego
 Listu do Rodzin, pisanego w nawiązaniu do ogłoszonego przez ONZ ‘Roku Rodziny’ – 1994:

„Można zapytać: dlaczego Chrystus w Kazaniu na Górze wypowiedział się w sposób tak wymagający
 („... A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" – Mt
 5,27n)?



 Odpowiedź jest zupełnie jednoznaczna: Chrystus chciał zabezpieczyć świętość małżeństwa i rodziny,
 chciał zabezpieczyć pełną prawdę o osobie ludzkiej i jej godności ...
 – Wszystko to, co ślubują sobie małżonkowie: ‘wierność, miłość i uczciwość małżeńską oraz że cię nie
 opuszczę aż do śmierci’,
 możliwe jest tylko w wymiarach ‘Pięknej Miłości’.
 – Tego człowiek współczesny nauczyć się nie jest w stanie od dzisiejszej masowej kultury.
 ‘Pięknej miłości’ można nauczyć się tylko przez modlitwę.
 Jest ona bowiem zawsze ... jakimś wewnętrznym ukryciem z Chrystusem w Bogu (Kol 3,3) ...
 Tylko w takim ukryciu może działać Duch Święty, źródło pięknej miłości.
 On też rozlewa tę miłość.
 Jak rozlał ją w sercu Maryi i Józefa, tak rozlewa ją w sercach wszystkich oblubieńców,
 którzy ‘prawdziwie słuchają słowa Bożego i strzegą go ...’ (Łk 8,15)” (LR 20).

Wypada, by oboje narzeczeni często dziękowali Trójjedynemu za użyczone im dary, m.in. za sam
 przedziwny i porywający podarunek: okres narzeczeństwa. Szczególną sposobnością do tego staje się
 każde spotkanie, gdy obojgu jest dobrze i żyją świadomością, że mogą wzrastać w poszanowaniu
 względem siebie i umacniać swą więź poprzez Serce Odkupiciela i Jego Błogosławionej Matki Maryi.

Narzeczony i narzeczona starają się nie zaprzepaszczać sposobności swego kolejnego spotkania, by
 podziękować Bogu i Matce Pięknej Miłości, że mogą cieszyć się sobą i swą w czysty sposób przeżywaną
 wzajemną bliskością. Bóg pomnoży hojność darów, gdy za to wszystko, co było dotąd, świadomie
 podziękują:

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu
 – w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 5,20).

 „A sercami waszymi niech rządzi Pokój Chrystusowy ...
 I bądźcie wdzięczni” (Kol 3,15).

RE-lektura: część VI, rozdz. 1e.
 Stadniki, 8.II.2014.
 Stadniki, 16.X.2015.
 Stadniki, 7 i 21.XII.2015.
 Tarnów, 17.VII.2016.
 Tarnów,26.IX.2016.
 Tarnów, 17.I.2017.

              

2. W sytuacji pokus i prób czystości-miłości
Granica oddzielająca narzeczeństwo od małżeństwa
Sytuacja pokusy
Z sugestii wiary do walki z pokusą
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3. W radości zwycięstwa
Aby Miłość który Ty umiłowałeś, w nich była (Tabela – modlitwa)

I. DROGA DO KOMUNII POMIĘDZY SOBĄ I Z TRÓJJEDYNYM
Miłość: ukierunkowanie na bycie-darem
Życie utracić by je znaleźć
Z zachęt Jana Pawła II do Młodzieży

J. ŻARLIWA MODLITWA
Narzeczeni w modlitwie
Uczestnictwo w Kapłaństwie Powszechnym małżonków-rodziców

Obrazy-Zdjęcia

R6-13. W czasie nabożeństwa pomniku dla Nie Urodzonych.Tarnobrzeg
R6-14. Warta honorowa harcerzy przy Pomniku Nie Urodzonych
R6-15. Matka z córeczką – Indie



Część VI, Rozdz. 1: A-B ...     p6_1a.htm

  Część VI. „WZAJEMNIE SOBIE PODDANI W BOJAŹNI
CHRYSTUSOWEJ ...” (Ef 5,21).
W Łasce Sakramentu na co dzień

 Wprowadzenia do części szóstej

 Przegląd tytułów rozdziałów w Cz.VI

 Uwaga. Wykorzystane w tej części zdjęcia ...

 Rozdz. 1. DNI NARZECZEŃSTWA: BŁOGOSŁAWIONY DAR
GORĄCEJ PRÓBY.
Jezu, Odkupicielu! Czy na tym etapie naszego życia trwasz w Duchu Świętym w nas i z

 nami ?

 Chodzimy ze sobą ...

 A. Z DŁUŻSZEJ HISTORII PEWNEJ PARY NARZECZEŃSKIEJ

 1. Zofia-Jurek: zmagania dni narzeczeństwa

 Początkowy okres chodzenia z sobą

 Dlaczego odizolować się skoro to bardzo zbliża?

 Bolesne upadki ale i zwycięstwa

 Ostatni okres przed ślubem i dni po nim

 2. Teraz już jako Małżeństwo Sakramentalne

 Retrospekcja na ostatni okres przed ślubem

 Czas po pierwszym Dziecku

 Problemy z wdrażaniem czystości małżeńskiej

 Zwycięstwo w Chrystusie

 Posługa w Poradnictwie Małżeńskim

 B. BOŻE PRZYKAZANIA: CZY TO ‘COŚ’ – CZY TO ‘KTOŚ’ ?

 1. Boży styl wydawania Przykazań

 Założenie wstępne: czy w obliczu słabości moralnej – kapitulować

 ‘... To bardzo zbliża ...’

 Wymóg wyrastający z natury człowieka: Bożego Obrazu

 ‘... Dlaczego się odizolować, skoro to bardzo zbliża ...’

 Przykazania: najpierw Osoba-Miłość – potem polecenie

 Przykładowe cztery ‘Przykazania’ Chrystusa

Część VI, Rozdz. 1: ...B-C...     p6_1b.htm

 2. Zestawienie dwóch grup religii

 Religia Bożego Objawienia a systemy religijne ludzkie

 UWAGA. Krwiożercze bóstwa u Azteków

 Buddyzm: system a-teistyczny – a chrześcijaństwo

 Bóg-Osoba wyzwalający zawierzenie

 C. KTO TU JEST TYM PIERWSZYM ?

 1. Walka o kompetencje

 Uczynki dokonane w ciele: złe lub dobre – w perspektywie definitywnej

 Co się stanie ‘POTEM’?

 Zmarli usłyszą głos Syna Człowieczego (Tekst)

 Kompetencja Kościoła w zakresie seksualności

 Walka wręcz z ... Bogiem

 Boga nie posłuchamy! (Tabela)

 Milcz! Wiem co czynię! (Tabela)

 Bilans faktów

 Bilans odrzucenia Boga (Tabela)

 Precz stąd Boże! JA tu jestem ‘bogiem’!

 Precz stąd, Boże! (Tabela)

 Czy to rozważanie jest słowem-straszydłem?

 Przykazania nie zachowam! (Tabela)



 Jezu ufam Tobie! (Tabela)

 2. Kto Wam na to pozwolił ?

 Nasuwające się podstawowe pytania

 Podstawowe stwierdzenia

 Właściciel a zarządca

Część VI, Rozdz. 1: ...C-D...     p6_1c.htm

 Pełnomocnictwa w dziedzinie płciowości

 Kto zatem udzielił pozwolenia?

 Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność

 Statystyka grzechów a Boże Przykazanie

 Kto dla nas jest tym Pierwszym?

 W przypadku niezbyt czystego sumienia

 3. Co zatem z intymnością przed ślubem

 Posłuchać czy nie posłuchać Przykazania

 Ten przemożny pociąg płciowy ...

 Jezus a zgorszenie dzieci

 Gdyby już doszło do klęski

 Czy więc intymność łączy

 Warunki uznania czynu za dobry

 Od niewoli Złego ku wolności w Chrystusie

 Garść linków wewnętrznych

 D. NIEPRZEKRACZALNE BARIERY

 Jasne zakreślenie granic

 Brzmienie Bożego Przykazania

 Dosłowne zastosowanie Przykazania

Część VI, Rozdz. 1: E-F-G-H...     p6_1d.htm

 E. DECYZJA TRWANIA W CZYSTOŚCI

 1. Czy rzeczywiście bez żadnej pieszczoty?

 Co z pozostałymi pieszczotami?

 Czy rzeczywiście żadnych pocałunków?

 A pieszczota na piersi?

 2. Chęć czy decyzja

 Czy nieodwołalny wybór

 Z korespondencji Krysi-Władka

 Krysia-Władek: Korespondencja

 Miłość a opinia środowiska

 3. Jeszcze raz: wyrazy czułości-miłości

 Wyrazy miłości i pieszczoty

 Pocałunek Judasza

 Pocałunek jako znak miłości i jego nadużycie

 Subtelność miłości a dotyki

 F. DALSZE PRZYKŁADY ZMAGAŃ O CZYSTOŚĆ

 Z korespondencji Agnieszki-Krzysia

 Zwierzenia Ani i Wiesława

 Doprowadzanie do rozładowania energii ...

 G. POSŁUSZEŃSTWO CHRYSTUSOWI A ZDROWIE PSYCHOFIZYCZNE

 W obawie o prawidłowości fizjologiczne

 Z burzliwej korespondencji p. Celiny

 Współżycie NIE może być grzechem

 Dziewictwo nie jest czymś najdroższym

 Obolałe jądra ...

 Próba zajęcia stanowiska na zarzuty p.Celiny



 Obopólne wyzwalanie napięcia

 W wezwaniu do czystości narzeczeńskiej

 H. W WALCE O WIERNOŚĆ W CZYSTOŚCI

 1. Zgłębianie wiedzy o rodzicielstwie i miłości

 Słowo p. Heleny o biologicznym rytmie płodności

Część VI, Rozdz. 1: ...H-I-J...     p6_1e.htm

 2. W sytuacji pokus i prób czystości-miłości

 Granica oddzielająca narzeczeństwo od małżeństwa

 Sytuacja pokusy

 Z sugestii wiary do walki z pokusą

 3. W radości zwycięstwa

 Aby Miłość którą Ty umiłowałeś, w nich była (Tabela - modlitwa)

 I. DROGA DO KOMUNII POMIĘDZY SOBĄ I Z TRÓJJEDYNYM

 Miłość: ukierunkowanie na bycie-darem

 Życie utracić by je znaleźć

 Z zachęt Jana Pawła II do Młodzieży

 J. ŻARLIWA MODLITWA

 Narzeczeni w modlitwie

 Uczestnictwo w Kapłaństwie Powszechnym małżonków-rodziców

 Powrót: SPIS TREŚCI
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