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Wprowadzenie

W kolejnym, zakończeniowym rozdziale niniejszej siódmej części, wypada przyjrzeć się jeszcze raz
 rzeczywistości małżeństwa jako Sakramentu – łącznie ze zwierzoną małżonkom misją przesycania
 zarówno swego małżeństwa, jak i całej rodziny klimatem ‘Kościoła Domowego’. Trzeba wizję małżeństwa
 i rodziny Bożą i biblijną przełożyć na praktykę życia na co dzień. Niezależnie od tego, jak się układa
 rzeczywistość na co dzień czy to małżonków, czy też członków ich rodziny w aspekcie Bożych oczekiwań
 oraz zaproszenia każdego człowieka bez wyjątku do życia kiedyś na zawsze w „Domu Ojca”.

Trzeba będzie zatem podjąć bogatą tematykę związaną z tą fazą życia młodego człowieka. Staje ona
 jako szczególne zadanie życiowe przed większością ludzi młodych: przygotowanie się do małżeństwa.
 Małżeństwo zaś jest tylko jedno: to które jest Sakramentem małżeństwa Kościoła Chrystusowego. Mowa
 o tym była na łamach naszej strony internetowej wielokrotnie.
 – Dla innych ludzi młodych staje się ta faza życia okresem przygotowania i uintensywnionej modlitwy
 przed podjęcia głosu powołującego ich Chrystusa: czy to do kapłaństwa, czy ponadto życia zakonnego;
 zakonnego czy to dla chłopców, czy dla dziewcząt (temu ostatniemu zagadnieniu: powołaniu do kapłaństwa oraz
 życia konsekrowanego, poświęcony był poprzednio w części III, rozdz. 2).

UWAGA:
Pierwotnie autor zamierzał utworzyć w bieżącej części siódmej – jeszcze dwa dalsze rozdziały:
 a) jeden dotyczący wzajemnych wielorakich odniesień pomiędzy małżonkami. Temu zagadnieniu miał być poświęcony rozdz. 4-
ty.
 b) Zamierzeniem dalszego rozdziało miało być spojrzenie na małżeństwo jako komunię przymierza życia i miłości tych dwojga w
 składzie poszerzonym: z uwzględnieniem wywodzącej się z małżeństwa rodziny: rozdz. 5-ty.
 – Jednakże różne względy, przede wszystkim wiek, a także stająca przed autorem konieczność przetłumaczenia niniejszego
 długiego rozdziału 3-go na drugi język oraz inne prace związane z niniejszą ‘stroną’, przede wszystkim z tzw. RE-lekturą, kazała
 zrezygnować z planów dalszej rozbudowy niniejszej homepage.

W bieżącym – trzecim rozdziale niniejszej części chcielibyśmy zatem spojrzeć na kwestię fizycznego,
 psychologicznego i religijnego przygotowania do małżeństwa w okresie dorastania dzieci i młodzieży –
 tym razem od strony bardziej praktycznej.

Ludzie młodzi zaczynają poszukiwać w tym czasie siebie wzajemnie pod kątem koleżeństwa i
 przyjaźni, ale tym bardziej właściwego małżeństwa. Stają stopniowo coraz wyraziściej w obliczu
 niezwykle poważnej decyzji: związania się czy nie – z wybraną osobą w przymierzu ślubowanej
 dozgonnej komunii życia i miłości. Ma to być decyzja jednorazowa – nieodwołalna, dozgonna. Całkiem
 niezależnie od tego, jak wygląda praktyka dramatycznie się rozchodzących niejednych małżeństw i
 rozbitych rodzin, gdzie zamiast nieba-na-ziemi zagnieździło się być może przedpiekle na ziemi.

Chcielibyśmy uświadomić sobie powszechnie znane, a przecież nie zawsze rzeczywiście pod uwagę
 brane – zdarzające się radośniejsze, ale i trudniejsze sytuacje tego okresu życia: intensywnego
 przygotowania do małżeństwa – Sakramentu małżeństwa.

Przy zastanawianiu się nad tymi sytuacjami nie możemy nie konfrontować ich z Bożą wizją tak
 młodzieńczości, jak i stającej przed młodym człowiekiem perspektywy małżeństwa (temu zagadnienie
 poświęcona była przede wszystkim cz. VI niniejszej strony). Żywimy przekonanie wiary, które nie może wprowadzić
 w błąd w aspekcie spraw definitywnych, że człowiek – w tym również każda osoba przeżywająca czy to
 fazę dziecięctwa i młodzieńczości, czy już potem małżeństwa i rodziny, świadoma czy nieświadoma
 swego istnienia w kosmosie jako żywego Obrazu Boga, nigdy nie będzie człowiekiem w pełni inaczej, jak
 tylko poprzez zaakceptowanie w praktyce życia i postępowania – swego bycia ‘Bogiem-z-daru’, tzn.
 poprzez rzeczywistą, radosną akceptację swego „podobieństwa” do Boga.



Bóg zaś jest Osobą: nie rzeczą-materią. Wobec tego i człowiek, stworzony jako „Boży Obraz” – musi
 zważać na to, żeby pozostawać osobą: z wszystkimi tego konsekwencjami (por. LR 19). Chodzi nie tylko o
 etap dziecięctwa, a potem młodzieńczości, ale również już w małżeństwie, względnie w konsekracji
 Bogu. Bądź też życia w stanie wolnym – bez związania czy to ślubem małżeńskim, czy życiem
 konsekrowanym.

W gąszczu zagadnień jakie niesie z sobą etap życia młodzieńczego – skupimy uwagę jedynie na
 niektórych jego aspektach, podyktowanych podstawową tematyką naszej strony.
 – W niniejszym rozdziale będzie chodziło o ich aktualizację na etapie dziecięctwa i młodzieńczości w
 perspektywie przyszłego małżeństwa i życia w rodzinie. Perspektywę tę będziemy rozpatrywali
 oczywiście jako Boże wezwanie do kształtowania przyszłego życia w małżeństwie jako Sakramentu,
 który będzie mobilizował tych dwoje oraz ich przyszłą komunię rodzinną jako nieustannego wezwania do
 jej przemieniania w „szkołę bogatszego człowieczeństwa” (FC 21; GS 52).

Ograniczymy się do przyjrzenia się jeszcze raz etapowi wyrastania z dziecięctwa i przygotowania do
 małżeństwa z uwzględnieniem zarówno zachowań, jak i wewnętrznej motywacji, jaką nierzadko młodzi
 kierują się przy podejmowaniu ważkich decyzji życiowych. Małżeństwo winno być dla tych dwojga oraz
 ich późniejszej rodziny sakramentalną małżeńsko-rodzinną drogą do „Domu Ojca” (J 14,2n). Winien jej
 dyskretnie towarzyszyć klimat „Kościoła Domowego”.

Trzeba bowiem powiedzieć sobie jeszcze raz jasno, że w Bożej wizji człowieka jako Obrazu i
 Podobieństwa Boga nie ma i nigdy nie będzie małżeństwa innego, jak tylko to jedno: małżeństwo jako
 sakrament. Małżeństwo nie jest samym tylko umówieniem się dwojga osób do wspólnego życia.
 Przeciwnie, jest ono instytucja stała, która jako taka stworzona została przez samego Boga.

W warunkach Nowego Testamentu wyniósł ją Bóg do godności jednego z sakramentów Kościoła.
 Każdy zaś z sakramentów staje się dostosowanym do danych okoliczności życia przekaźnikiem
 dokonanego przez Jezusa Chrystusa dzieła odkupienia i jego dóbr.
 – W przypadku osób nie ochrzczonych pozostaje małżeństwo – w przedłużeniu epoki od stworzenia po
 dziś dzień, pra-sakramentem stworzenia. Tym samym zaś wskazuje ono i prowadzi do tego samego
 Odkupienia, którego osoby nie ochrzczone dotąd być może należycie nie poznały.

Wśród nasuwających się zagadnień zawęzimy uwagę do następujących aspektów. Będą to tytuły
 następujących po sobie, zwykle raczej obszernych paragrafów. Składają się one na całość niniejszego
 rozdziału, który rozrósł się w jakiejś mierze w swoistą ‘książkę’ na temat młodzieńczości w przygotowaniu
 do małżeństwa-sakramentu:

Biblijne „dwoje-jednym-ciałem” (§ A)
Dorastanie do stania się małżeństwem: sakramentem (§ B)
‘Mam prawo postępować jak mi się podoba ...’ (§ C)
Czystość osobista w próbie (§ D)
By walka była zwycięska (§ E)
Jeszcze raz z rozważań papieża Wojtyły na temat miłości (§ F)
Czystość wystawiona na próbę w działaniach u chłopców (§ G)
Wybrane problemy dziewczęcości i kobiecości (§ H)
Godność własna a miara wierności raz danemu słowu (§ I)
Czystość wystawiona na próbę w działaniach u dziewcząt (§ J)
Dziewczyna-kobieta a jej sposób ubierania się (§ K)
Na etapie poprzedzającym małżeństwo: sakrament małżeństwa (§ L)
W walce o wierność Chrystusowi aż do przelania krwi (§ M)
Z Chrystusem czy Jemu na przekór? (§ N)



 Objaśnienie

A.   BIBLIJNE „DWOJE-JEDNYM-CIAŁEM”

Jeśli małżeństwa nie ma i nie będzie innego, jak tylko to stworzone i ustanowione przez Boga –
 najpierw jako pra-sakrament małżeństwa, po czym przez Syna Bożego wyniesione do poziomu jednego
 z sakramentów Kościoła
(wszelkie inne rodzaje ‘małżeństwa’ i związki partnerskie są w oczach Bożych jednym ciągiem uzurpacji i świadomego odrzucenia
 zapisu Bożego Prawa wyrytego w ludzkim sercu, czyli związkiem cudzołożnym, jeśli nie ponadto ... wynaturzonym), wydaje się
 rzeczą pożyteczną, a nawet konieczną, by spojrzeć na nie jeszcze raz pod kątem podstawowych
 wypowiedzi Słowa-Bożego-Pisanego na ten temat. Chcielibyśmy jeszcze raz przypatrzeć się w oparciu o
 te wypowiedzi tym zasadniczym cechom, jakimi odznaczać się winna więź spajająca męża i żonę jako
 małżonków w ich obopólnych odniesieniach.

Słowa te kierujemy w tym wypadku w zasadniczej
 mierze do ... młodzieży dorastającej. Ale tym bardziej
 do tych wszystkich, na których ciąży pośrednio czy
 bezpośrednio odpowiedzialność za kształtowanie serc
 i charakteru młodego pokolenia, oraz twórcze
 towarzyszenie w ich wzrastaniu. Zasadzone drzewko
 wymaga w początkowej fazie wzrastania przywiązania
 do stabilizującego je kija. Inaczej ulegnie
 niepożądanym wykrzywieniom, które będą trudne do
 odrobienia.

Jeśliby nawet zapisane tu słowa nie dotarły do
 właściwych ‘odbiorców’ wprost, trafią one do nich
 drogą być może bardziej pośrednią. Wszystko co się
 wiąże z ‘małżeństwem’ powinno być dla młodego pokolenia przedmiotem zasadniczych rozważań. A te
 powinny prowadzić do podejmowania decyzji po linii Bożych rozwiązań, które ponad wątpliwość są
 najlepszymi dla samych przede wszystkim bezpośrednio zainteresowanych osób.

Rozdział ten zawierzamy szczególnemu błogosławieństwu Niepokalanej.
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Nosimy w sobie przekonanie wiary, iż słowo Boże Pisma świętego ofiaruje ludziom wszystkich kultur i
 każdej epoki podstawowe przesłanie dotyczące sensu istnienia człowieka i świata. Przesłanie to pełni
 zarazem rolę drogowskazu dla właściwego wewnętrznego rozwoju samego człowieka. Podążając drogą
 zaproponowaną, a nie wymuszoną przez ów Boży Drogowskaz, człowiek nie pobłądzi w swej wędrówce
 po zawiłych ścieżkach życia. Stanie się zdolny dotrzeć szczęśliwie do przygotowanego dla niego już
 „przed założeniem świata” (Ef 1,4) portu w „Domu Ojca”, gdzie „mieszkań jest wiele” (J 14,2).

Z kolei zaś samo w sobie odrzucenie Bożych rozwiązań
[wypada zwrócić uwagę na ogólny tytuł naszej strony internetowej: „By miłość – MIŁOŚCIĄ była. Miłości – rozwiązania ludzkie a
 Boże”]
 ostatecznie zupełnie na nic dobrego się nie przyda. Każdy człowiek bez wyjątku stanie przed trybunałem
 Jezusa Chrystusa. Jezus stwierdzał to w czasie swego ziemskiego pobytu na ziemi wielokrotnie, m.in.
 chociażby w kontekście swych przedziwnych wynurzeń o wzajemnej więzi między Nim – a Ojcem,
 zapisanych u J 5:

„Ojciec ... przekazał Mu [Synowi Człowieczemu = mówiącemu w tej chwili Jezusowi]
władzę wykonywania sądu ...
 Wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego:
 a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia;
 ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia ...” (zob. J 5,27nn).
 (Zob. cały fragment: ww.25-30; oraz Mt 25,31-46; Rz 14,10; 2 Kor 5,10; itd.).

Słowa Syna Bożego nie mają nic wspólnego z ‘zastraszaniem’. Są one tylko stwierdzeniem faktu –
 ‘na trzeźwo’ i ku otrzeźwieniu. Wystarczy odrobina zastanowienia i uczciwości w myśleniu w obliczu
 bezmiaru niegodziwości w skali światowej, by zrozumieć, że inaczej być nie może. Jezus, Syn Boży i Syn
 Człowieczy, wyraża się zawsze jednoznacznie i nie złudnie: „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie
 przeminą ...” (Mt 24,35).

W niniejszym rozdziale nie będziemy już wracali do sprawy powołania niektórych spośród
 dorastających młodzieńców i panien do stanu życia poświęconego Bogu – czy to w życiu zakonnym, czy
 w kapłaństwie. Powołaniu Bożemu do życia poświęconego Bogu poświęcony był stosunkowo długi
 rozdział naszej strony internetowej, a mianowicie: cz. III, rozdz. 2. (zob. bezpośrednio: Może kapłaństwo? Życie
 zakonne?).

1. Teren własnościowy Boga
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Małżeństwo: stworzone – dane w zarząd

Gdy młody człowiek wychodzi z wieku dorastania i młodzieńczości, jest rzeczą zrozumiałą, iż
 zaczyna myśleć coraz poważniej o małżeństwie. Młodzi ludzie są zapewne w znacznym stopniu
 zaintrygowani świadomością, że życie w małżeństwie oznacza w bardzo szczególny sposób przeżywanie
 małżeńskiej intymności. A ta siłą rzeczy budzi ciekawość.
 – Ponadto jednak życie w małżeństwie i rodzinie wiąże się z nieuniknionymi wyzwaniami pod adresem
 własnej oraz wielorakiej obopólnej odpowiedzialności. Już młody człowieka, a nawet dziecko – dobrze
 rozumie, że życie w małżeństwie i rodzinie to praca zarobkowa, życie zawodowe, życie społeczne,
 religijne, a w bardzo szczególny sposób życie wzajemnych odniesień między mężem żoną, ojcem i
 matką – oraz dzieci pomiędzy sobą, a z kolei obopólnych odniesień rodziców i dzieci.

Tematyka wzajemnych odniesień intymnych była na łamach naszej strony internetowej przedmiotem
 wielokrotnie podejmowanych rozważań.
(zob. zwł. cz.II, rozdz. 2; cz. III, rozdz. 1.3.4; wiele miejsc w cz. VI; a swoją drogą: PORTAL, kolumna 4, nr 3: Spowiedź święta
 małżonków ...; tamże, nr 10: Wierność spowiednika nauczaniu Magisterium; tamże nr 11: poglądy O. Knotz’a; oraz szereg
 dalszych artykułów z kolumny ‘4’).
 Zdajemy sobie sprawę, że wraz z wejściem w stan małżeński, ci dwoje wkraczają na teren, który ani nie
 był, ani nie stanie się ich własnością.
(zob. do tego wyż.: Kto Wam na to pozwolił?: zachęta do ponownego przemyślenia tam przedstawionych argumentów.).

Stwierdzenie to nie powinno nikogo myślącego dziwić: ani człowieka wierzącego, ani nie wierzącego.
 Zarówno sam człowiek, jak zwłaszcza jego płciowość, to własność wyłączna Boga (zob. do tego: HV 13: zwł.
 koniec tego fragmentu), a nie człowieka. Teren płciowości jest człowiekowi – w tym wypadku tym dwojgu:
 małżonkom, przekazany jedynie w odpowiedzialny zarząd. Przez ‘zarządzanie’ majątkiem nikt nie staje
 się jego właścicielem. Nadejdzie chwila, gdy ze sprawowanego ‘zarządu’ trzeba się będzie rozliczyć ...
 ‘do grosza’  (por. Mt 18,34).

Życie w małżeństwie i wywodzącej się z niego rodziny krąży nieustannie wokół tajemnicy życia i
 miłości. Z chwilą gdy dwoje ludzi zawiera małżeństwo, zgadzają się tym samym, by zaakceptować cele
 oraz zobowiązania, jakie wraz ze stworzeniem człowieka i małżeństwa ustanowił sam Bóg, a nie
 ktokolwiek z ludzi. Bóg zaś jest miłością. Jako miłość – Bóg nie jest zdolny wyrządzić człowiekowi
 krzywdy ...

Gdyby ktoś żywił wątpliwość, czy małżeństwo istotnie zostało stworzone przez Boga, wystarczy
 posłuchać jednoznacznej wypowiedzi Syna Bożego Jezusa Chrystusa na ten temat.
 – Któregoś razu faryzeusze sprowokowali Go do wyrażenia stanowiska na temat małżeństwa w związku
 z wysuniętą Mu kwestią ‘Listów rozwodowych’. W swej odpowiedzi uświadamia Jezus zwięźle
 podstawowe przymioty małżeństwa:

„... 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 19,4nn).

Jezus, sam będąc SŁOWEM-Synem Bożym, przywołuje tu na pamięć fragment Słowa-Bożego-
Pisanego z księgi Rodzaju (Rdz 2). Autor biblijny uwydatnia w nim w dużym skrócie istotne aspekty
 małżeństwa.
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  Podkreśla jednoznacznie, że człowiek nie powstał sam z siebie, ale zostaje ‘stworzony’ przez Boga.

  Człowiek został stworzony przez Boga nie jako istota ‘nijaka’, lecz zróżnicowana pod względem
 płciowym.

  Co najmniej jednym z zasadniczych celów owego zróżnicowania płciowego jest możność związania
 się węzłem małżeństwa.

  Małżeństwo może zaistnieć jedynie jako związek pomiędzy mężczyzną a kobietą. Wszelkie związki
 jednopłciowe są z gruntu sprzeczne ze stworzeniem człowieka i małżeństwa przez Boga.

  Warunkiem zawierania małżeństwa jest wyrażona przez dwoje ludzi zgoda małżeńska.

  Zgoda ta staje się podstawą do nazwania więzi tych dwojga jako szczególnej, jedynej w swoim
 rodzaju komunii osób. Stają się one z tą chwilą ‘komunią małżeńską’.

  Istotą powstałej komunii małżeńskiej staje się – ogólne, a przecież jakżeż trafnie przez Słowo-Boże-
Pisane oraz samego Syna Bożego określenie zaistniałego związku jako „dwoje-jednym-ciałem”. Takim
 staje się według Bożego zamysłu związek tych dwojga na stałe, poczynając od momentu wyrażenia
 zgody małżeńskiej. Ci dwoje stają się odtąd nieodwołalnie ‘małżeństwem’.

  Niezaprzeczalnie szczególniejszym momentem sprawdzającego się owego „dwoje-jednym-ciałem” 
 jest podejmowane przez tych dwoje pełne zjednoczenie małżeńskie. Wchodzi ono w istotę
 małżeństwa. Jako takie zostaje małżonkom podarowane przez samego Stworzyciela mężczyzny i
 kobiety. W chwili gdy Bóg powołuje dwoje ludzi do małżeństwa, wręcza im tym samym powołanie i
 upoważnia ich do stanowienia komunii małżeńskiej z istoty swej otwartej na rodzicielstwo.

Dalsze wnioski, jakie wynikają z przytoczonego przez Jezusa Słowa-Bożego-Pisanego z księgi
 Rodzaju dotyczą tych cech ważnie zawartego małżeństwa, jakie od zawsze podkreśla w swym
 nauczaniu Kościół Chrystusa. Nie ulega wątpliwości, że cechy te względnie przymioty małżeństwa są
 niezmiennie takie same od chwili stworzenia człowieka: mężczyzny i kobiety oraz powołania pierwszej
 człowieczej pary do stania się małżeństwem – wraz z jego ukierunkowaniem na stopniowe
 przekształcanie się małżeństwa w rodzinę.

Chodzi o następujące trzy przymioty małżeństwa, mianowicie jego:
jedność,
dozgonną trwałość, oraz
nierozerwalność zaistniałej komunii.

Syn Boży Jezus Chrystus wyraził to jednoznacznie we wspomnianej dyskusji z faryzeuszami. Ci
 bowiem skwapliwie podjęli zagadnienie wymuszonej przez ówczesny Lud Boży pod Synajem na
 Mojżeszu zgody na tzw. ‘Listy Rozwodowe’  w określonych okolicznościach.
 – Działo się to oczywiście wbrew wyraźnemu zamysłowi Bożemu, wyrytemu w sumieniu każdego
 człowieka „od początku” dzieła stworzenia. Wbrew temu, co wobec tegoż głosu Bożego czyniły całe
 pokolenia, gdy dopuszczały, a nawet faworyzowały bigamię. Tym wypaczeniom ulegli nawet
 Patriarchowie, a później przede wszystkim królowie Izraela. Dostosowywali się oni w tym względzie do
 powszechnie podówczas stosowanego prawa zwyczajowego ludów pogańskich.

Zagadnienie to rozpatrywaliśmy obszerniej już w poprzedniej części naszej strony, toteż nie
 będziemy tutaj wracali do niego (zob. wyż:  Małżeństwo „na początku” – a także: Cudzołóstwo i rozwód w wypowiedziach
 Jezusa – wraz z dalszym ciągiem tego fragmentu: Zachwianie równości w ‘jedności-dwojga’ a przymierze małżeńskie).
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Komunia małżeńska i jej przymioty w wypowiedzi Jezusa

Słowa Jezusa, który przywołuje u słuchaczy wizję małżeństwa „z początku” dzieła stworzenia (zob.
 wyż.: Tekst Mt 19,4nn: człowiek opuści... oboje jednym ciałem), podkreślają przede wszystkim wolny wybór, jakiego
 dokonuje dwoje osób, gdy zamierzają zawrzeć małżeństwo.

Jako ściśle z tym wyborem i wyrażoną wolną zgodą małżeńską związaną konsekwencję uwydatnia
 Jezus dozgonną trwałość raz zaistniałej komunii życia i miłości tych dwojga.
 – Taka jest wola Stworzyciela i Odkupiciela małżeństwa „od początku”. Tej Woli, podyktowanej
 najwyższą u Boga możliwą miłością, nie zdołają zmienić ani rozwodnić żadne ludzkie przeciwne
 ustalenia.
 Z góry też trzeba przyjąć, że jakiekolwiek ignorowanie Bożej „miłującej Wszechmocy Stwórcy” (DeV 33)
 nie może nie skończyć się tragiczną, a przecież z całą świadomością zamierzoną klęską samego
 człowieka: Obrazu Boga, który by tym samym swego Bożego pochodzenia sobie nie życzył,
 jednocześnie wtedy chcąc nie chcąc zawierzając temu, który jest „Zły”.

Wyrazem wolnego wyboru tego ‘drugiego’ w małżeństwie są słowa o ‘opuszczeniu’ 
 dotychczasowego środowiska rodzinnego: ojca i matki. Akt ten staje się punktem wyjścia dla utworzenia
 nowej komunii życia i miłości tych dwojga. Ci dwoje zostają z tą chwilą mężem i żoną: względem siebie
 wzajemne, wobec społeczeństwa oraz w obliczu Trójjedynego.

Ponadto jednak wyrażona przez tych dwoje zgoda małżeńska pieczętuje w znaczeniu prawnym ich
 nieodwołalną decyzję trwania w raz dokonanym wyborze aż do śmierci.
 – Tak właśnie tłumaczy zaistniałą z tą chwilą komunię autorytatywnie Syn Boży:

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną,
 i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19,5; zob. Rdz 2,24).

Jezus, który przytacza słowa z księgi Rodzaju, dopowiada jednocześnie z naciskiem, za którym kryje
 się Jego Boża Osoba i Boży autorytet, tym samym rozpraszając wszelkie wątpliwości interpretacyjne
 faryzeuszów:

„A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
 Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).

W tych słowach stwierdza Jezus z pieczęcią Bożej powagi fakt, iż zawarta umowa małżeńska nie jest
 kwestią, która by się rozgrywała pomiędzy samymi tylko tymi dwojgiem: określonym mężczyzną i
 określoną kobietą, którzy od tej chwili stają się małżeństwem. Słowo ich zgody jest oczekiwane – i
 zostaje przyjęte przez samego Boga, Stworzyciela tak człowieka jak małżeństwa. Bóg pierwszy „łączy” 
 tych dwoje w ‘jedno-ciało’ z chwilą, gdy wyrażają swą zgodę małżeńską.

Trudno było jeszcze mocniej i bardziej jednoznacznie stwierdzić, że każde małżeństwo jest sprawą w
 pierwszym rzędzie Boga, a dopiero wtórnie zarówno tych dwojga, jak i kogokolwiek z ludzkiej
 społeczności. Sam Bóg łączy tych dwoje w nierozerwalne ‘jedno-w-miłości’ w chwili wyrażanej przez nich
 zgody małżeńskiej. Sam tylko On – Bóg, jest Właścicielem tajemnicy tak życia, jak tajemnicy miłości.
 Sam też tylko On jest władny dopuścić kolejnych dwoje: kolejną parę małżeńską – do uczestnictwa w
 swoim własnym życiu i w swojej własnej miłości.

Tajemnice te – to jednocześnie Boże Imię, Boża istota: Bóg jeden w Trzech Osobach. Bóg ten
 wychodzi w tym momencie z tkliwą miłością do „ ... jedynego na ziemi stworzenia, którego Bóg chce dla
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 niego samego” (por. GS 24; oraz np. LR 9). Jako nieskończone dobro – Bóg nie potrafi być inny jak właśnie
 „bonum diffusivum sui – dobrem które udziela siebie”, tym samym zapraszając do uczestnictwa w tym
 KIM On sam JEST (zob. LR 10). Jest On w tej chwili w szczególnie intensywnym znaczeniu „miłującą
 Wszechmocą Stwórcy” (DeV 37). W swojej „miłującej Wszechmocy Stwórcy” proponuje tym dwojgu:
 kolejnej parze małżeńskiej – uczestnictwo w swoim życiu, uczestnictwo w swojej miłości.

Obdarza ich zarazem swą wielką, do ostateczności posuniętą ‘ufnością’. Bóg wie doskonale, iż
 również ci dwoje mogą okazać się w swej wzajemności względem Stworzyciela bardzo chwiejni i
 niewytrwali; mogą łatwo ulec grzechowi. Bóg widzi z góry, że również ci dwoje mogą całkowicie
 wypaczyć udostępnioną im tajemnicę swojego zarówno życia, jak i siebie jako miłości. Mimo to Bóg
 posuwa swoje ‘zawierzenie człowiekowi’  do tak dalekich granic. ‘Ufa’, że doznany przez tych dwoje
 szczególny dar wyzwoli ich wdzięczność oraz wolę wiernej współpracy z Bożym zamysłem dotyczącym
 powołania do życia w małżeństwie: sakramencie stworzenia – sakramencie odkupienia.

Sam też On: wierność-stałość-Prawda – sprawia, że zawiązana w tej chwili więź staje się słowem
 nieodwołalnym w niebie i na ziemi. Raz wypowiedziane słowo ‘Tak’ w obliczu Boga i ludzi-świadków
 zostaje przez Niego przyjęte i przypieczętowane jako odtąd niezłomnie trwające ‘Tak’, a nie jednoczesne
 ‘tak’ i ‘nie’ (por. 2 Kor 1,17nn). Bóg jest poważny (por. wyż.: BÓG – Ten Poważny). Poważnie też traktuje słowo
 zgody wyrażone przez dwoje ludzi, którzy w Jego Obliczu wiążą się więzią małżeńskiego przymierza:
 więzią dozgonną, wyłączną, nierozerwalną, wiernie podtrzymywaną. Nie na określony czas, lecz jako
 przypieczętowanie tejże komunii życia i miłości „... aż do śmierci”.

To oznaczają dopowiedziane tu, niezwykle poważnie brzmiące słowa Bożego Syna: „Co więc Bóg
 złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6). Jezus przemawia wprawdzie z pełnią swej Bożo-ludzkiej
 delikatności, ale i z wykluczeniem jakiejkolwiek innej interpretacji.
 – Wyrażoną tu treść pozytywną zawiązanej w tej chwili nierozerwalnej więzi małżeńskiej ujmuje Jezus w
 słowa jeszcze raz, tym razem od strony negatywnej. Chodzi o sytuację, gdyby między obojgiem
 małżonków doszło do wewnętrznych napięć, które by mogły stać się pokusą do rozejścia się, albo nawet
 rozwodu.

W tym zaś kierunku zmierzały podchwytliwe słowa faryzeuszów, którzy jak zwykle, usiłowali
 sprowokować Jezusa do wypowiedzi sprzecznych z ustaleniami Mojżesza.
 – Niezależnie zaś od koncesji Mojżesza odnośnie do ‘Listów rozwodowych’ wytworzyli faryzeusze
 rozbudowany własny legalizm. Temuż to systemowi przypisywali nierzadko wartość wyższą aniżeli
 jednoznacznej Woli Bożej wyrażonej w przykazaniach (dla przykładu zob.: Mk 7,8-13).

W omawianym wypadku czekali faryzeusze na to, jak Jezus wypowie się w kwestii zdarzających się
 konfliktów małżeńskich i dopuszczonego przez Mojżesza wystawiania ‘Listu rozwodowego’, czyli
 rozwodu małżeńskiego. Tymczasem Jezus nie daje się sprowokować i kwalifikuje jednoznacznie
 zawieranie jakiegokolwiek ponownego związku z kimś innym – jako dopuszczenie się „cudzołóstwa” (Mt
 19,9). Całą zaś dyskusję sprowadza nie do Mojżesza, lecz do Bożego Prawa „od początku” :

„Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony.
 – Lecz ‘od początku’  tak nie było.
 A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę ... a bierze inną, popełnia cudzołóstwo.
 I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo” (Mt 19,8n; zob. Mk 10,11n).

Czy ktoś, kto żeni się z rozwódką, albo z kolei kobieta która wychodzi za mąż za rozwodnika – może
 mieć jeszcze wątpliwość, że stałoby się to świadomie zamierzoną decyzją na życie w stałym
 cudzołóstwie – z wszystkimi tego konsekwencjami na życie wieczne? Oraz że ewentualne szczęśliwe
 życie w takim związku byłoby stałym, z każdym dniem wzrastającym, wyraźnie chcianym zagrożeniem
 swego losu-na-zawsze, który nie będzie fikcją, lecz rzeczywistością ‘... od śmierci wzwyż’ ?
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 Objaśnienie

2. „Dwoje-jednym-ciałem”: seks czy zjednoczenie osób?

Biblijny personalizm

Jeśli wczytamy się uważnie w słowa Księgi Rodzaju o powołaniu do małżeństwa (Rdz 2,24; Mt 19,4nn),
 przez które dwoje ludzi staje się „dwoje-jednym-ciałem”, trudno nie dostrzec niezwykle mocno tu
 uwydatniony aspekt personalistyczny przedziwnego biblijnego określenia o wzajemnych odniesieniach
 pomiędzy mężem a żoną.
 – Jest rzeczą zrozumiałą, iż w Słowie-Bożym-Pisanym nie występuje terminologia filozoficzna z zakresu
 antropologii personalistycznej ani personalizmu. Mimo to merytorycznie biorąc, rozpatrywane określenie
 Słowa-Bożego-Pisanego mieści się dokładnie na tej samej linii, co w jego rozumieniu zgodnie z
 terminologią personalistyczną. Na czoło wysuwa się osoba jednego i drugiego z małżonków.
(zob. do tego, z wielkim pożytkiem, referat kard. Karola Wojtyła wygłoszony 2 lata przed jego pontyfikatem; z naszej strony zob.:
 Personalistyczna koncepcja człowieka).

Chociaż zaś Biblia nie zna z kolei i tego drugiego filozoficzno-teologicznego określenia: ‘osoba’,
 wyraża ona jego treść równoważnie, posługując się językiem pre-filozoficznym. W tym wypadku
 swoistym semicko-izraelskim równoważnikiem, wyrażającym tę samą treść co nasze ‘osoba’, jest kilka
 jego synonimów biblijnych, przede wszystkim zaś hebrajskie określenia: néfesz = dusza; baśár = ciało;
 człowiek; żywy człowiek; osoba; itp.

Trzeba sobie od razu powiedzieć, że Słowo-Boże-Pisane ponad
 wątpliwość nie ogranicza znaczenia użytego tu określenia „dwoje-jednym-
ciałem” do aktualnie przeżywanego intymnego zjednoczenia
 małżeńskiego. Co prawda sam Bóg wprowadza tych dwoje w chwili gdy
 wyrażają swą zgodę małżeńską – na teren w zarząd im podarowanej ich
 własnej płciowości. Tym samym tym dwojgu wolno podejmować odtąd
 działania umożliwiające ich rzeczywiste stanie się „dwoje-jednym-ciałem”.

Podejmowanie zjednoczenia małżeńskiego jest jednak tylko od czasu
 do czasu zdarzającym się uwieńczeniem ich „dwoje-jednym-ciałem” na co
 dzień. Tak dzieje się, gdy tym dwojgu przyjdzie borykać się z życiem wraz
 z jego wymogami, trudami, podejmowaną pracą, budowaniem gniazda
 małżeńskiego i rodzinnego, staraniem o odzież i żywność,
 podejmowaniem pracy wychowawczej w stosunku do pojawiających się
 dzieci itd.
 – Wszystkie te i podobne działania nie są bezpośrednio związane z aktualnym przeżywaniem intymnej
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 bliskości małżeńskiej. Mimo to wiążą się one z nieodwołalnie sobie danym słowem: trwania w komunii
 życia i miłości ukierunkowanej zarówno na budowanie i umacnianie wzajemnej więzi, jak i twórcze
 kształtowanie podjętych wraz ze ślubem zobowiązań rodzicielskich.

Tym samym jawi się konieczność przyjęcia dwóch równoległych znaczeń biblijnego wyrażenia
 „dwoje-jednym-ciałem”.

  Użycie tego zwrotu w znaczeniu ścisłym dotyczy bezpośrednio tych chwil, gdy ci dwoje aktualnie
 przeżywają wzajemną bliskość płciową, łącznie z podejmowanym wtedy pełnym zjednoczeniem
 małżeńskim. Wtedy to ci dwoje stają się w sensie dosłownym „dwoje-jednym-ciałem”.

  W znaczeniu jednak szerszym, współistniejącym z owym podstawowym znaczeniem, obejmuje ten
 zwrot całokształt małżeńskiej komunii na co dzień.

Komunia tych dwojga na co dzień rozwija się jako bezpośrednie następstwo podjętego Bożego
 wezwania do życia w małżeństwie i rodzinie, chociaż w danym wypadku nie będzie mowy o aktualnym
 przeżywaniu wzajemnej bliskości płciowej. Mimo to tłem podejmowanych zadań i zobowiązań, jakie
 dyktuje życie w małżeństwie i rodzinie na co dzień, jest raz Bogu i sobie wzajemnie dane ‘słowo’:
 „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”.

W tej sytuacji również całokształt życia tych dwojga, chociaż aktualnie nie będą myśleli o wzajemnej
 bliskości płciowej, wchodzi w skład tym razem szerzej pojmowanego określenia: „dwoje-jednym-ciałem”.

Po tym wstępnym, niezaprzeczalnym uściśleniu należałoby przyjrzeć się głębiej użytemu przez
 autora biblijnego przedziwnemu określeniu ‘jedności-dwojga’  jako „dwoje-jednym-ciałem” : „... stają się
 jednym ciałem”. Takiego zwrotu nie spotkamy w literaturze religijnej żadnego innego kręgu kulturowego
 starożytnego Bliskiego Wschodu.

W piśmiennictwie biblijnym, gdzie zwrot ten występuje począwszy od prorockiej wizji pra-początków
 autora biblijnego (Rdz 2,24), wiąże się jego pojawienie z nurtem literacko-teologicznym tak zwanej tradycji
 ‘Jahwistycznej’. Nurt ten przemawia za jego wczesnym powstaniem w Izraelu. Jest on przekazem tradycji
 bardzo pierwotnej. Stylistycznie odznacza się ta tradycja żywością i barwnością użytych obrazów, a
 jednocześnie niezwykle trafnymi określeniami najgłębszej teologii przy odwołaniu się do poglądowego, i
 tym samym łatwo zrozumiałego sposobu mówienia.

W takim właśnie stylu ujęte jest określenie z przytoczonego fragmentu z księgi Rodzaju:

„...mężczyzna opuszcza swego ojca i swą matkę, a lgnie do swej małżonki.
 I stają się jednym ciałem”  (Rdz 2,24).

Jezus wyprowadzi z tych słów konkluzję na temat więzi małżeńskiej, utworzonej na bazie tego zwrotu:

„... A tak już nie są dwoje,
 lecz jedno ciało” (Mt 191,6).

Autor biblijny obejmuje użytym określeniem ponad wątpliwość tak jedno, jak drugie znaczenie owego
 „dwoje-jednym-ciałem”. Mówi bowiem o małżeństwie jako takim, chociaż określenie to dotyczy w
 szczególniejszy sposób tych właśnie chwil, kiedy małżonkowie jednoczą się po małżeńsku w dosłowne
 „dwoje jednym ciałem”.



Użytkowe odniesienie do ciała

Skupiamy się na biblijnej prezentacji oraz ocenie jakości wzmiankowanych tu intymnych odniesień,
 jakie wolno podejmować tym dwojgu z chwilą, gdy wraz z wyrażoną sobie zgodą małżeńską stają się
 mężem i żoną.
 – Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że określanie małżeństwa jako „dwoje-jednym-ciałem” przedstawia
 swoiście tę rzeczywistość etyczną, jaką pokolenie Jana Pawła II przyzwyczaiło się określać jako
 „wewnętrzny ład” przeżywania intymności małżeńskiej. Ład ten zostaje wyryty w ludzkim sercu każdego
 człowieka w chwili jego stworzenia przez Boga, jedynego Pana i Właściciela człowiekowi w zarząd
 zaofiarowanej jego płciowości.

Podstawowym znamieniem i wymogiem wewnętrznego ładu intymności w małżeństwie jest wzajemne
 odniesienie męża i żony jako do osoby, a nie rzeczy. Oboje winni kształtować jakość swych odniesień tak
 czujnie, żeby przy podejmowaniu wyrazów czułości i miłości nie ulec pożądliwości. Ta bowiem w takich
 chwilach łatwo odżywa i pod pozorem ‘miłości’ narzuca użytkowe traktowanie siebie samego oraz tego
 drugiego.

Użytkowa wizja płciowości podsuwa chwilami z niebywałą siłą zaborczość sfery płciowości. Wyraża
 się to zagarnianiem na własność ciała płciowego i znamion jego płciowości dla egoistycznego wyżycia
 się na nich.
 – Towarzyszy temu zatracanie świadomości, iż ciało jest jedynie pośrednikiem, który winien ułatwiać
 docieranie do kryjącej się pod jego osłoną głębszej rzeczywistości: sprzężonego przez Boga w ‘jedno’ –
 duszy i ciała danego człowieka. Ciało jest jedynie swoistym szczeblem i drogą, pozwalającą dotrzeć do
 objawiającej się tutaj, ukrytej pod jego postacią osoby w jej duchowo-cielesnym całokształcie.

Pożądliwość wyrażająca się zawłaszczaniem ciała płciowego, redukuje ludzką osobę do samych
 tylko znamion płci. Człowiek zniewolony przez pożądliwość poszukuje ich jako intrygującej ‘rzeczy’ dla
 uzyskania poprzez nie maksimum egoistycznie przeżywanego samo-zadowolenia. Ignoruje dostrzeganie
 osoby, do której winny one były prowadzić.

Podejmowane działania nie mają wtedy nic wspólnego ze stawaniem się „darem-osobą – dla
 daru-osoby” (por. LR 11). A tym dopiero zaczyna stawać się stopniowo rzeczywistość, której na imię
 ‘miłość’ prawdziwa. Wypowiadane przez partnerów uprawianego ‘seksu’ słowa o świadczonej sobie w
 tym momencie ‘miłości’ są jednym pasmem dogłębnego manipulowania wzniosłym słowem ‘miłość’. Są
 one wtedy wyrazem użytej względem siebie anty-prawdy. Zadają kłam oczekiwanemu obopólnemu
 odniesieniu tych dwojga jako daru: osoby dla osoby.

Tym dwojgu nie chodzi wtedy o ‘stanie się darem’ od „osoby dla osoby”, lecz o bezhonorowe
 ‘zagarnięcie’ ciała-płci do użytku własnego: samolubnego. Celem podjętego działania nie jest prawdziwe
 dobro [= dynamizm od-środkowy prawdziwej miłości]: swoje własne oraz dobro tego drugiego; dobro które by było
 zdatne stać się drogą do „Domu Ojca” (J 14,2n) dla nich obojga.

Wypada przytoczyć jeden raz więcej słowa Jana Pawła II z encykliki „Veritatis Splendor” o
 nieodzownych przymiotach, jakimi musi odznaczać się czyn, żeby go można było nazwać ‘czynem
 dobrym’ :

„Powodem zaś, dla którego nie wystarczy 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 dobry, jeśli jego przedmiot odpowiada dobru osoby przez to, że uwzględnia dobra, które są
 dla niej istotne z punktu widzenia moralnego ...
 – Ludzki czyn, dobry ze względu na swój przedmiot, jest zarazem przyporządkowany ostatecznemu



 celowi.
 Ten sam czyn osiąga następnie swą ostateczną i istotną doskonałość, gdy wola rzeczywiście zwraca
 go ku Bogu poprzez miłość.
 W tym sensie Patron moralistów i spowiedników naucza: ‘Nie wystarczy spełniać dobre uczynki, trzeba
 jeszcze spełniać je dobrze. Aby zaś nasze czyny były dobre i doskonałe, musimy je spełniać jedynie z
 tą myślą, by podobać się Bogu’ [św. Alfons] ...” (VSp 78).

Ojciec święty dopowiada ponadto:

„... 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.
 To przyporządkowanie – rozum dostrzega w samym bycie człowieka, rozpatrywanego w świetle całej
 prawdy o nim, czyli w jego naturalnych skłonnościach, jego dążeniach i celach, mających zawsze
 także wymiar duchowy: to właśnie one stanowią treść prawa naturalnego, a więc tego
 uporządkowanego zespołu ‘dóbr dla osoby’, które służą ‘dobru osoby’ – dobru, jakim jest ona sama i
 jej doskonałość.
 – Tych też dóbr strzegą Przykazania, w których według św. Tomasza zawarte jest całe prawo
 naturalne” (VSp 79; zob. ponadto: VSp 67.68.81.82.96).
(Zob. do tego aspektu: czyn dobry – z nauczania Jana Pawła II na innych miejscach naszej strony: Kryteria uznania czynu za dobry –
 wraz z całym kontekstem, zwłaszcza dalszym ciągiem tego rozważania tamże. – Oraz: Wierność spowiednika wierze Apostolskiej ... –
 całość tego opracowania, a szczególnie jego § B-C. – Zob. ponadto z recenzji książki O.Knotza: O.Ksawery Knotz, Seks jakiego nie
 znacie... – tamże zwłaszcza: (3): Aspekty doktrynalne książki, ad ‘d’: Sam w sobie czyn w aspekcie moralnym. Itd.).

Działanie pod wpływem pożądliwości, czyli użytkowe traktowanie płciowości zmierza do zapewnienie
 sobie samemu, chociażby za obopólną zgodą (zgoda na obopólny grzech) doznania-przeżycia seksualnego
 poprzez wyżycie się na płciowości ciała swojego i tego drugiego.
 – Dynamika działania zmierza wtedy w sposób nieukrywany w kierunku do-środkowym: ‘Byle bym
 przeżycia doznał JA’. Jest to zatem działanie zmierzające w kierunku dokładnie przeciw-stawnym w
 stosunku do miłości prawdziwej.
 – Cechą bowiem rozpoznawczą miłości prawdziwej jest jej kierunek od-środkowy: zaspokojenie nie
 własnego ‘ja’, lecz obdarzenie osoby całej tego drugiego takim dobrem, które by wiodło ku dobru
 ostatecznemu. Takim ‘dobrem’ jest życie wieczne – w Domu Ojca (zob. do tego grafikę wyż.: Miłość prawdziwa:
 dynamizm OD-środkowy, a anty-miłość: dynamizm DO-środkowy = egoizm).

W przypadku użytkowego traktowania siebie – osoba własna oraz tego drugiego zostaje pozbawiona
 oblicza własnego. Ten drugi, nawet i w małżeństwie, przestaje być kimś mającym imię własne. Zostaje
 on sprowadzony do rzędu anonimowości. Zrazu nie zdają sobie być może z tego jasno sprawy ani jedno,
 ani drugie z nich obojga (zob. do tego: Obezpłodnianie: seks anonimowy. Oraz: Anonimowość-cudzołóstwo w małżeństwie
 – a także: Miłość anonimowa).

Osoba człowiecza zostaje w tej sytuacji zredukowana do samego tylko ciała płciowego. Uwaga nie
 chce ‘dostrzegać’, że ma przed sobą osobę: ta całkiem się rozmywa i staje się nieważna. Na czoło wybija
 się ciało, a dokładniej: jedynie pewne części jej ciała.
 – Pożądliwość staje się siłą władczą. Pod pretekstem przyjemności wymusza skupianie uwagi i
 ‘pochłanianie’ samych tylko fragmentów ciała płciowego człowieka.
 – Tymczasem człowiek – prócz tego że jest ciałem, jest ponadto duchem. Tak dopiero jest ktoś
 człowiekiem całym: osobą.

W konsekwencji człowiek pożądliwości przestaje ‘panować-sobie-samemu’. Działania jego są mu
 narzucone pod dyktando namiętności, której z kolei on dobrowolnie – chce być niewolnikiem. Działaniem
 i myśleniem dyryguje wyzwalana przez niego samego pożądliwość, której on dobrowolnie chce być
 poddanym.

Gorzej zaś, że sam ów człowiek ‘pożądliwości’ łudzi się w zaślepiającym go zniewoleniu, iż teraz
 dopiero stał się prawdziwie ‘wolny’ oraz że teraz dopiero jest w pełni ‘panem-siebie-samego’. Oto szczyt
 przewrotnego planu realizowanego przez tego, który jest ‘Zły’. Od zarania zaistnienia człowieka na
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 świecie „zwodzi [on] całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9).
 – Jak łatwo udaje mu się uwieść mężczyznę i kobietę, żywy Obraz Boży – na prymitywny, sprytnie
 zastawiony haczyk jego płciowości. Tę jednak Bóg co prawda podarował człowiekowi – ale jedynie w
 zarząd.

‘Złemu’ wystarczy doprowadzić tylko do jednego: oderwać w świadomości człowieka jego płciowość
 od Bożego stworzycielskiego dzieła, które w tym wypadku jest ukierunkowane na wyrażanie miłości
 przez jednoczesną gotowość rodzicielską. Człowiek jest przecież nie tylko ‘ciałem płciowym’ na
 podobieństwo wielu innych stworzeń wyposażonych w zdolność przekazywania życia, lecz tym bardziej
 ... „osobą”. Człowiek jest tym samym zdolny podjąć wieloraką odpowiedzialność za swoje działania.

Szczytem często nietrudno nad człowiekiem przez Złego odnoszonego ‘triumfu’ jest wmówienie mu,
 iż działając pod dyktando zniewalającej go pożądliwości, osiąga wymarzoną wolność ‘od’  Boga.

Tym samym też człowiek ‘zapewnia’ sobie wolność ‘od prawdy’ bytu: od wszystkiego co się wiąże i
 wypływa z faktu, iż jest jedynie ‘stworzony’: stworzeniem, a nie Stworzycielem (zob. do tego: VSp 34.64).
 Człowiek zniewolony przez pożądliwość wykonuje ślepo dyrektywy narzucane mu przez Złego: staje się
 „niewolnikiem grzechu” (zob.: J 8,34).
 – Jednocześnie ‘Zły’ uspokaja głośno wtedy protestujące ludzkie sumienie [= głos Boga przemawiającego w
 sumieniu] – przez jego zagłuszanie i złudne wmawianie mu, iż wreszcie stał się ‘panem samego siebie’, bo
 przecież ... udało mu się uniezależnić od tego ‘NIE-dobrego’ ... Boga i Jego ‘NIE-Ludzkich’ Przykazań.

Zagadnieniu temu poświęciliśmy poprzednio już niemało uwagi, toteż nie ma potrzeby rozpatrywania
 go tutaj na nowo (zob. wyż., na przykład: Szczegółowe wymogi etyczne aktu – wraz z całym dalszym ciągiem tego i
 następnego odcinka. – Oraz niż.: cz.II, rozdz.4: Działania ‘Contra’: Gdzie tu człowiek?).

Biblijne stawanie się „jednym-ciałem”

Gdy wrócimy do omawianego wyrażenia biblijnego (Rdz 2,24; Mt 19,4nn; zob.: Tekst: Mt 19,4nn), nie możemy
 nie zauważyć pełni zdumienia, że unikalne w literaturze światowej biblijne określenie małżeństwa oraz
 zjednoczenia małżonków jako „dwoje-jednym-ciałem” zdecydowanie odcina się od użytkowego
 traktowania terenu płciowości własnej i tego drugiego w małżeństwie.
 – Wyrażenie występujące w Słowie-Bożym-Zapisanym nie nasuwa żadnego skojarzenia z użytkowym
 wyżywaniem się ‘seksualnym’ dla osiągania egoistycznie zamierzonego samo-zaspokojenia, chociażby
 nawet pojmowanego jako odtąd ‘zalegalizowanego’ uprawiania ‘seksu’. W takim przypadku tekst byłby
 sformułowany zupełnie inaczej i przy użyciu innego słownictwa. Podkreślałoby jednoznacznie aspekty
 seksualne, a nie osobowo-twórcze obopólnego przeżycia, jak to widzimy w brzmieniu tekstu biblijnego.

Rozpatrywany fragment z księgi Rodzaju – w łączności z otaczającym go kontekstem, wskazuje bez
 niedomówień na zasadniczy sens i cel małżeństwa, które powstaje w następstwie opuszczenia „ojca i
 matki” po to, by mężczyzna złączył się odtąd z świadomie w tym celu wybraną osobą drugiej płci, by stać
 się odtąd małżeństwem.

Tacy dwoje stają się z tą chwilą „jednym ciałem”. Tekst hebrajski wyraża nowo zaistniałą komunię
 tych dwojga wspaniałym zwrotem, wyrażonym rzecz zrozumiała z pomocą słownictwa i mentalności
 typowo semicko-izraelskiej:

[hebr.:]
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 „we-hajjú (= i staną się; lub: stają się z tą chwilą)
 le-baśár (= ukierunkowanie na: ciało, które jest kimś; stają się żywym-
ożywionym ciałem = stają się człowiekiem-osobą: ciałem jako kimś całym, nie
 czymś, nie dwoma ‘seksami’)
 ‘echád (= jedno-jednością)

[w przekładzie:]
 „... I stają się oni oboje jednym ożywionym ciałem-jednością-kimś”
(= stają się dwiema osobami która stała się JEDNĄ osobą: ciałem-duchem, tzn.
 osobą, kimś, nie zaś dwoma seksami-rzeczami) (Rdz 2,24).

Występujące tu hebrajskie „baśár = ciało” wyraża treść taką samą, co precyzyjne współczesne
 filozoficzno-teologiczne określenie: ‘osoba’. Z tą różnicą, że nasza mentalność – podobnie jak nasze
 pojmowanie wyrażenia ‘osoba’, jest ujęte statyczno-abstrakcyjnie: po linii mentalności rzymsko-greckiej,
 na której my jesteśmy wychowani. Natomiast określenie biblijne, zakorzenione w środowisku kulturowym
 semicko-izraelskim, wyraża tę samą treść poglądowo, a zarazem na sposób dynamiczno-konkretny :
 jako ‘stanie się’ względnie ‘stawanie się’ [aspekt dokonywania się: wymiar ‘czasu’] ‘jednym ciałem’.

Jednakże oba wyrażenia, tj. nasze pojęcie ‘osoba’ – i hebrajskie ‘ciało’, dotyczą tej samej
 rzeczywistości. ‘osoba’ to nie ‘coś: rzecz’. Autor biblijny ma tu na myśli zawsze osobę, dając do
 zrozumienia, że ci dwoje stają się ‘ktoś-jeden’. Są oni dwoje niejako ‘kimś jednym’ – w całej ich godności
 i wolności, łącznie z ich nieodstępnymi istotnymi przymiotami.

Nawiązywaliśmy do tego na naszej stronie internetowej wielokrotnie. Chodzi o niezbywalne i
 nieodstępne przymioty ludzkiej osoby: jej samo-świadomość, samo-stanowienie, zdolność podejmowania
 odpowiedzialności (zob. np. wyż.: Jeszcze raz: niezbywalne przymioty ludzkiej osoby).

Przymioty te wyrastają w przypadku człowieka z Bożego stwórczego dzieła, który w tym wypadku
 wyraziło się w przedziwnym sprzężeniu ducha z ciałem. Przy czym o wielkości człowieka decyduje
 zawsze podarowany mu przez Stworzyciela nieśmiertelny duch. Dzięki niemu człowiek jest osobą, która
 wraz z jej wywołaniem z nie-istnienia zostaje nieodwołalnie wezwana do życia, które już nigdy nie będzie
 miało końca.

‘Miłość’: dar osoby

W tym kontekście warto przypomnieć wielokrotnie już przez nas przytoczone słowa Jana Pawła II o
 człowieku jako przedziwnej jedności ciała i nieśmiertelnego ducha naraz. Ta dopiero jedność sprawia, że
 człowiek jest ‘osobą’ :

„Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez
 ciało,
 i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha,
 powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości.
 – Miłość obejmuje również ciało ludzkie,
 a ciało uczestniczy w miłości duchowej” (FC 11).

Ojciec święty uściśla zarazem właściwe znaczenie występującego tu
 pojęcia i rzeczywistości ‘miłość’, łącząc ją jednocześnie z jej otwartością
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 Objaśnienie

 na rodzicielstwo:

„W swej najgłębszej rzeczywistości – miłość jest istotowo darem,
 a miłość małżeńska, prowadząc małżonków do wzajemnego ‘poznania’,
 które czyni z nich ‘jedno ciało’, nie wyczerpuje się wśród nich dwojga,
 gdyż uzdalnia ich do największego oddania, dzięki któremu stają się współpracownikami Boga,
 udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej.
 – W ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, wydają z siebie nową rzeczywistość: dziecko, żywe
 odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i
 macierzyństwa” (FC 14).

Papieskie określenie ‘miłości’ jako „daru” nie jest w żadnym wypadku arbitralnym wymysłem filozofa
 czy teologa. Jest ono owocem modlitewnie podtrzymywanego wpatrywania się w Boży styl ‘bycia-
miłością’.
 – Bóg tak miłuje, że wciąż ‘przekracza’ siebie samego, by udzielać się w swej miłości i w swoim życiu –
 stwarzanym przez siebie istnieniom, w tym w całkiem szczególny sposób człowiekowi, „... jedynemu na
 ziemi stworzeniu, którego Bóg chciał dla niego samego” (GS 24).
 – Bo ‘korzyści’ z człowieka nie czerpie Bóg właściwie ... żadnej. Bóg jest wciąż jednym wielkim ‘nie-
egoizmem’ i ‘nie-samolubstwem’ w wyrażaniu swojego kochania. Obdarza – ponieważ ... kocha: jest cały
 darem-„dla” ... ! Kocha tak bardzo, żeby tego obdarzonego uszczęśliwić – w przypadku człowieka:
 mężczyznę i kobietę – poprzez zaproponowane człowiekowi życie wieczne w ... „Domu Ojca”.

Szczytowym wyrazem Bożej miłości-daru, tj. życzenia człowiekowi dobra nieskończonej wartości,
 stanie się Chrystus, Syn Boży, dokładniej: Boży-Oblubieniec-z-Krzyża (zob. wyż.: Boży Oblubieniec w oddaniu
 Oblubienicy na Krzyżu – siebie „do końca” ...). On, który stworzenie swojego umiłowania – człowieka, niejako na
 klęcząco (zob.: Wieczernik: J 13,5) prosi, by zechciał przyjąć zaproponowany mu porywający dar:
 ‘oblubieńczości-z-Bogiem’. Bóg ten jako:

„... Syn Człowieczy – nie przyszedł, aby Jemu służono [= jeden wielki dar nie-egoizmu],
 lecz żeby służyć i – dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45; zob. Mt 20,28).

Z tym oczywiście, że wspomniana Boża ‘propozycja’ : by człowiek otworzył się na ofiarowane sobie
 przez Syna Człowieczego „swoje życie” – wieczne, jest darem warunkowym. Poszczególny człowiek
 musi chcieć przyjąć związane z tym warunki. Ich przestrzeganie z miłością staje się niezastąpioną drogą
 dojścia do „Domu Ojca”.

Jan Paweł II przypomina definicję ‘miłości-jako-daru-osoby’ w swych wypowiedziach bardzo często.
 Szczególnie chętnie korzysta wtedy z ulubionego przez siebie wyrażenia Soboru Watykańskiego II,
 którego autorem jest być może on sam – jako były kapłan-profesor-Biskup, a w końcu kardynał Karol
 Wojtyła i Papież:

„... człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,
 nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego” (GS 24;
 często przez Jana Pawła II przytaczane słowa).
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Miłość to osoba, która cała staje się darem. Takie jest Boże pojmowanie rzeczywistości, której na imię
 ‘miłość’: Bóg-MIŁOŚĆ. Niemożliwe, by ‘miłością’ mogła być rzeczywistość inna – w przypadku człowieka,
 żywego Obrazu – tego, takiego Boga.

Nie ulega wątpliwości, że w omawianym fragmencie Słowa-Bożego-Pisanego (Rdz 2,24: „...stają się
 jednym ciałem”) autor biblijny ma na myśli akt zjednoczenia małżeńskiego. W takich chwilach ci dwoje w
 sensie dosłownym stają się ‘jednym-ciałem’. Staje się to możliwe przez podjęcie daru Bożej dobroci i
 hojności, która męża i żonę wprowadza na teren ich intymności.
 – Tym samym ci dwoje są dopuszczeni do uczestnictwa w tym, Kim jest sam Bóg: Bóg-miłość, który cały
 jest Bogiem-życiem. Bo również ich miłość staje się miłością w okolicznościach, gdy ci dwoje otwierają
 się na oścież na chociażby tylko potencjalne rodzicielstwo.

Trzeba jednak ponownie podkreślić, że zawężone użycie tego określenia do intymności małżeńskiej
 nie tylko nie wyklucza jego równolegle istniejącego oznaczania całokształtu wszystkiego, co z sobą
 niesie małżeństwo i rodzina, lecz je właśnie zakłada. Ci dwoje: mąż i żona – stają się od momentu
 wyrażenia wobec Boga i społeczności ludzkiej swej zgody małżeńskiej prawdziwym „dwoje-jednym-
ciałem” niezależnie od tego, czy aktualnie przeżywają swoją intymność, czy też wykonują coraz inne
 zadania podjętego powołania do małżeństwa i rodziny.

3. Wewnętrzny ład przeżywania bliskości osoby jako daru

Dynamizm miłości – a anty-miłości

Gdybyśmy pragnęli wejść jeszcze raz w głębię treści omawianego wyrażenia: „dwoje-jednym-ciałem”
 zauważamy, że autor biblijny uwydatnia nie tylko personalistyczny charakter z rozbrajającą prostotą tu
 ukazanego pożycia małżeńskiego jako Bożego dzieła i daru stworzenia. Akt małżeńskiej intymności
 zmierza wyraźnie do stania się męża i żony najściślejszą jednością-dwojga, poniekąd ‘jednym-ciałem’,
 tzn. jakoby jedną ‘osobą’.

Biblijne „dwoje-jednym-ciałem” akcentuje ponad wątpliwość, że ci dwoje: on i ona jako obecnie
 małżonkowie, są małżeńskim ‘jedno’ : co prawda dwiema osobami, a przecież jakoś „jedną-osobą”. W
 każdym razie ci dwoje nie są – w biblijnym rozumieniu tego zwrotu, dwoma ‘seksami’. Znakiem
 rozpoznawczym tego byłby dynamizm ich działania ukierunkowany do-środkowo. Ci dwoje poszukiwaliby
 wówczas samej tylko samolubnie zamierzonej i przeżywanej przyjemności seksualnej – z użytkowym
 wykorzystaniem w tym celu ciała płciowego własnego i tego drugiego w małżeństwie.

Natomiast celem, do którego zmierza autor biblijny jest ukazanie, iż ci dwoje stają się osobą-
jednością – z akcentem położonym na stawanie się dwojga osób poniekąd ‘jedną-osobą’. Jemu by przez



 myśl nie przeszło, by w miejsce podkreślanego tu ‘dwoje-jednym-ciałem’, czyli ich bycia wzajemnie dla
 siebie osobą-darem, uwagę koncentrować na nich jako na dwu ‘ciałach-seksach’.

W takim przypadku ich jakaś ‘jedność’ dotyczyłaby najwyżej wspólnoty skupionej nie na ich byciu
 osobą-darem, lecz na obopólnym eksploatowaniu swego ciała, czyli swego ‘seksu-jako-seksu’. W ocenie
 etycznej byłaby to wówczas wspólnota (a nie ‘komunia’!) – chociażby podejmowana za obopólną zgodą, w
 dokonywanym w tej chwili ... grzechu-we-dwoje, a nie w miłości.
 – Dynamizm bowiem prawdziwej miłości jest konsekwentnie od-środkowy. Zmierza świadomie ku dobru
 – definitywnemu. Zarówno temu własnemu, jak tym bardziej dobru definitywnemu tego drugiego.

„Jedno-ciało” w warunkach pierwotnej niewinności

Dokonujące się ‘dwoje-jednym-ciałem’, które kulminuje w staniu się tych dwojga niejako ‘jedną-
osobą-w-dwóch-osobach’, podejmowane jest według opisu autora Biblijnego Rdz 2,24 w warunkach
 niewinności pierwotnej. Działo się to zatem w klimacie uszczęśliwiającego pierwotnego obopólnego
 spotkania. Umiało ono postrzegać tego drugiego – odmiennej płci, nie jako przedmiotu-do-użycia, lecz
 Bożego daru-osoby dla siebie wzajemnie – równolegle z rozumieniem zarówno oblubieńczego, jak i
 rodzicielskiego sensu swego ciała.

Należałoby przytoczyć ponownie słowa Jana Pawła II o owym uszczęśliwiającym początku obojga
 pierwszych ludzi. Było ono odzwierciedleniem dzieła stworzenia jako dzieła Bożej miłości. Oto słowa
 Papieskie z jednej z jego audiencji środowych (zob. wyż.: Czy Rewolucja seksualna Jana Pawła II) :

„Cała ... zarysowana rzeczywistość daru i obdarowania jako konstytutywna treść tajemnicy stworzenia
 potwierdza zawarte w tej tajemnicy promieniowanie miłości. Tylko miłość stwarza dobro i tylko ona
 pozwala się ostatecznie dostrzec poprzez wszystkie jego wymiary i profile w stworzeniu, a zwłaszcza
 w człowieku ...
 Pierwotna szczęśliwość, ów uszczęśliwiający ‘początek’ człowieka, którego Bóg stworzył ‘mężczyzną i
 niewiastą’ [Rdz 1,27], oblubieńczy sens ciała w jego pierwotnej nagości – wszystko to oznacza
 zakorzenienie w miłości. ...
 – Pierwsze wersety Biblii mówią o tym ponad wszelką wątpliwość. Mówią one nie tylko o stworzeniu
 świata i człowieka w świecie, ale mówią o łasce, czyli o udzielaniu się świętości, o promieniowaniu
 Ducha, które sprawia szczególny stan ‘uduchowienia’ owego – pierwotnego przecież – człowieka. W
 języku Biblii, w języku objawienia ‘pierwotny’ oznacza właśnie ‘Boży’: ‘Adam, który był Boży’ [por. Łk
 3,38] ...
 – Szczęśliwość stanowi zakorzenienie w miłości. Pierwotna szczęśliwość mówi o ‘początku’ człowieka,
 który wyłonił się z miłości i zapoczątkował miłość. A stało się to w sposób, pomimo późniejszego
 grzechu i śmierci, nieodwracalny” (MiN 65n; zob. do tego ponadto to co nastąpi w dalszym ciągu niniejszego rozdziału:
 Teologiczne znaczenie odzienia).

Ci dwoje pierwsi przyjęli swą męskość i kobiecość jako Boży dar, dzięki któremu Bóg objawiał im
 zarówno oblubieńczy, jak i rodzicielski sens ich zróżnicowanego ciała. Ciało to jednak nie przesłaniało im
 docierania poprzez nie do wielkości i godności swych obojga osób. Objawienie się sobie we wzajemnej
 „... swoistej odmienności i oryginalności osobowej mężczyzny i kobiety” (MuD 10) zrozumieli oni i przyjęli
 jako wyraz „.. jedności dwojga, czyli ... tej godności i ... tego powołania” (tamże: MuD 10), jakie wiążą się z
 absolutną równością obu płci – przy równolegle istniejącym odmiennym powołaniu osobowym
 mężczyzny i kobiety.
 – Ich wzajemne odniesienia nie były skażone „dziedzictwem grzechu ...” (MuD 10): autonomicznego
 wyznaczania tego, co winno być „dobrem, a co złem” (zob. Rdz 2,17; 3,1-7). Byli oni wsłuchani w Boże
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 prowadzenie ich obojga, przyjmując z wdzięcznością wewnętrzny głos sumienia, w którym do nich
 nieustannie przemawiał Duch Święty. Przez Niego zaś, tzn. przez Ducha Świętego, „... Miłość Boża
 [miłość którą jest Bóg-Miłość] – rozlana jest w sercach naszych” (Rz 5,5).

Można by też przytoczyć tu ponownie jeszcze inny fragment katechezy środowej Jana Pawła II.
 Podobnie jak w poprzednim, papież nawiązuje w nim do wspomnianej pierwotnej niewinności (zob. już
 wyż.:  Nagość-wstyd: uczestnictwo w widzeniu Stwórcy):

„Mężczyzna i kobieta widzą siebie ... jakby wzrokiem samej tajemnicy stworzenia, widzą siebie w ten
 sposób, zanim ‘poznają, że są nadzy’. Ich wzajemne widzenie jest nie tylko udziałem w ‘zewnętrznej’
 widzialności świata, ale ma wewnętrzny wymiar uczestnictwa w widzeniu samego Stwórcy, w tym
 widzeniu, o którym kilkakrotnie mówi tekst Kapłański: ‘widział Bóg, że było dobre ... że było bardzo
 dobre’.
 – Nagość oznacza to pierwotne dobro Bożego widzenia. Nagość oznacza całą prostotę i pełnię tego
 widzenia, poprzez które ujawnia się ‘czysta’ wartość człowieka jako mężczyzny i kobiety, ‘czysta’
 wartość ciała i płci.
 Sytuacja [ta] ... nie zna wewnętrznego pęknięcia i przeciwstawienia pomiędzy tym, co duchowe a tym,
 co zmysłowe, tak jak nie wykazuje pęknięcia i przeciwstawienia pomiędzy tym, co po ludzku osobowe
 a tym, o czym w człowieku stanowi płeć: co męskie i kobiece.
 – Widząc siebie wzajemnie jakby wzrokiem samej tajemnicy stworzenia, mężczyzna i kobieta widzą
 siebie tym pełniej i wyraziściej samym zmysłem wzroku: oczyma ciała. Widzą bowiem i ogarniają
 siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, który właśnie stwarza pełnię osobowej intymności ...
 – ... Widząc i ogarniając siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, ‘komunikują’ w pełni
 człowieczeństwa, które objawia się w nich jako wzajemnie dopełnione właśnie dlatego, że jest ‘męskie’
 i ‘kobiece’. A zarazem ‘komunikują’ na gruncie tej komunii osób, w której poprzez swą kobiecość i
 męskość stają się wzajemnym darem dla siebie.
 – W ten sposób osiągają we wzajemności szczególne poczucie sensu swego ciała. Pierwotne
 znaczenie nagości odpowiada takiej prostocie i pełni widzenia, w której poczucie sensu ciała rodzi się
 jakby w samym sercu ich wspólnoty-komunii. Nazwiemy je ‘oblubieńczym’ ...” (MiN 53n).

Dopiero grzech, jakiego dopuścili się ci dwoje w „ogrodzie Eden” (Rdz 3,1-7), pociągnął za sobą utratę
 owego widzenia „jakby wzrokiem samej tajemnicy stworzenia” (MiN 53). Zaczęła pojawiać się pożądliwość:
 zagarnianie-na-własność ciała i płci.
 – Pociągnęło to za sobą niemal natychmiast zachwianie dotychczasowej równości obojga i dążenie do
 zawłaszczenia tego drugiego ‘do użytku własnego’.

Słyszymy ponownie Ojca świętego Jana Pawła II. Wskazuje on tak kobiecie jak mężczyźnie drogę do
 odzyskania Bożego widzenia człowieka w „prawdzie ‘jedności dwojga’, czyli ... tej godności i ... tego
 powołania, jakie wynikają ze swoistej odmienności i ‘oryginalności’ osobowej mężczyzny i kobiety” (MuD
 10):

„Osobowe zasoby kobiecości na pewno nie są mniejsze od zasobów męskości – są tylko inne. Kobieta
 więc – podobnie zresztą jak mężczyzna – musi pojmować swe osobowe ‘spełnienie’, swą godność i
 powołanie w oparciu o te zasoby, według tego bogactwa kobiecości, jakie otrzymała w dniu
 stworzenia, i które dziedziczy jako sobie właściwy wyraz ‘obrazu i podobieństwa Bożego’.
 – Tylko na tej drodze może być przezwyciężane także owo dziedzictwo grzechu, na jakie
 naprowadzają biblijne słowa: ‘ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie
 panował nad tobą’.
 – Przezwyciężanie tego złego dziedzictwa jest, z pokolenia na pokolenie, zadaniem każdego
 człowieka, zarówno kobiety jak i mężczyzny. W każdym bowiem wypadku, w którym mężczyzna jest
 odpowiedzialny za to, co uwłacza osobowej godności kobiety i jej powołania, postępuje on wbrew
 swojej własnej godności i własnemu powołaniu” (MuD 10).
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Nie-odstępność osoby a miłość

Jak już poprzednio, pytamy jeszcze raz: jak to jest możliwe, by dwie osoby: mąż i żona stały się
 niejako jedną-osobą, nie doznając uszczerbku na własnej, odrębnej osobowości? Przypominamy sobie z
 poprzednich rozważań (zob. już wyż.:  Oddawanie siebie jako imperatyw ontologiczno-etyczny), iż zasadniczym
 przymiotem ludzkiej osoby jest jej nie-odstępność oraz nie-przekazywalność. Osoba nie może stać się
 cudzą własnością, chociażby nawet ktoś sprowadził ją do rzędu ‘towaru-rzeczy’, albo też do
 niewolnictwa.
 – Osoba ludzka pozostaje też nie-odstępna. Znaczy to, że również ona sama nie jest i nigdy nie będzie w
 stanie odstąpić od swej godności i wielkości jako osoby. Chociażby nawet sama siebie sponiewierała do
 ostateczności. Osoba pozostaje zawsze osobą.

Ponieważ jednak ostateczną instancją ludzkiej osoby jest jej indywidualna wolna wola, człowiek może
 w pewnym momencie decyzją swojej własnej woli przekazać siebie komuś drugiemu i tym samym
 odstąpić w pewnym sensie od swojej ‘wolności’ i nie-przekazywalności.

Sytuacje takie mają miejsce przede wszystkim w przypadku pojawiającego się motywu ... miłości.
 Ktoś może dobrowolnie chcieć przynależeć całym sobą do kogoś drugiego, umiłowanego. Może nawet
 stać się niejako czyimś niewolnikiem – ponieważ kocha. Z miłości dla niego – tego właśnie wyraźnie chce
 (zob. już wyż.:  Cechy warunkujące osobowe oddanie się z miłości). Takie oddanie dokonuje się:

„... w porządku miłości i w znaczeniu moralnym. W takim znaczeniu jedna osoba
 może siebie dać czy też oddać innej,
 i to zarówno osobie ludzkiej jak Bogu ...
Świadczy to też o szczególnej dynamice osoby,
 o szczególnych prawach rządzących jej istnieniem i rozwojem” (MiO 77).

‘Panowanie-sobie-samemu’

Rzecz jasna, nikt nie potrafi dać tego, czego sam nie ‘posiada’. Odnosi się to wprost również do
 stawania się ‘darem-dla-kogoś’ – czy to dla Boga, czy dla jakiegoś człowieka. Z tego stwierdzenia
 wyrasta jeden raz więcej wymóg posiadania-siebie-samego, tzn. samo-posiadania siebie, lub jeszcze
 inaczej: ‘panowania sobie samemu’.

Dotyczy to w szczególniejszy sposób małżonków w ich wzajemnym stawaniu się darem dla siebie.
 Żeby móc stać się osobą-darem dla tego drugiego, czyli by móc kochać, trzeba najpierw posiadać-siebie-
samego i panować sobie-samemu.

Zakłada to stałą czujność względem siebie samego, by nie dopuścić do zniewolenia siebie np. przez
 pożądliwość ciała. Ta bowiem zniewala człowieka, uniemożliwiając stanie się miłością-darem dla kogoś –
 z właściwym miłości dynamizmem od-środkowym.
 – Człowiek pożądliwości, który pożąda ‘seksu’ by go zawłaszczyć dla swego samo-zadowolenia,
 dobrowolnie przestaje być ‘wolnym’. Pozwala sprowadzić siebie do rzędu ślepego wykonawcy rozkazów
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 zniewalającej go pożądliwości. Dzieje się to oczywiście w tym znaczeniu, że on sam poddaje siebie
 dobrowolnie pożądliwości ciała, która bierze ‘górę’ nad nim. A on wyraźnie tego właśnie chce: spełniać
 ślepo-niewolniczo wydawane przez nią polecenia.
 – Konsekwentnie zaś, człowiek pożądliwości nie dysponuje już niczym, co by mógł złożyć w darze – czy
 to Bogu, czy drugiemu człowiekowi.

Zwracaliśmy już uwagę, że niewolnik pożądliwości może zrazu nie zdawać sobie jasno sprawy z
 tego, iż stał się jej niewolnikiem i że jej: pożądliwości – przekazał swoją ‘wolność’. Łudzi się chwilowo, iż
 udało mu się wyzwolić skutecznie spod ‘kurateli ... Boga’ i Bożych Przykazań, które w poddaniu siebie
 zniewoleniu pożądliwości – świadomie-dobrowolnie odrzucił (por. VSp 64).

Dobrze będzie przytoczyć ponownie, w nawiązaniu do omawianego aspektu, słowa Jana Pawła II –
 tym razem skreślone jeszcze w okresie zanim został papieżem (zob. wyż.:  Oddanie siebie uwarunkowane samo-
posiadaniem siebie):

„Jeśli mężczyzna i kobieta w małżeństwie wzajemnie się sobie oddają aktem osobowym, to dlatego, że
 każdy z nich właśnie jako osoba jest zdolny do takiego oddania. Zdolność do... ‘bezinteresownego
 daru z siebie samego’ ... płynie stąd, że człowiek jako osoba ... siebie samego posiada, że jest
 zarazem panem siebie, czyli sobie samemu panuje ...
 – Dawać siebie, czynić ‘bezinteresowny dar z siebie samego’ może tylko ten, kto siebie samego
 posiada i sobie panuje. W oddaniu jest zawarte i wyrażone owo samoposiadanie, które stanowi
 istotową strukturę osoby... ” (SAPA 17; zob. cały ten referat Kard. Wojtyły w schowku naszej strony – SPIS TREŚCI, 4-
ta kolumna, nr 4b: Personalistyczna koncepcja człowieka).

W sytuacji małżeństwa „na początku”, gdy oboje promieniowali łaską pierwotnej niewinności, nie
 zachodziła sytuacja podlegania jakiemukolwiek zniewoleniu np. poprzez zawładnięcie pożądliwością. W
 sercu-sumieniu tych dwojga nie było mowy o „... wewnętrznym pęknięcia i przeciwstawieniu pomiędzy
 tym, co duchowe a tym, co zmysłowe, tak jak nie wykazywało pęknięcia i przeciwstawienia pomiędzy
 tym, co po ludzku osobowe a tym, o czym w człowieku stanowi płeć: co męskie i kobiece” (MiN 53n).
 – Dlatego też oboje byli zdolni spoglądać na siebie „jakby wzrokiem samej tajemnicy stworzenia”,
 jednocześnie widząc siebie „... tym pełniej i wyraziściej samym zmysłem wzroku: oczyma ciała. Widzą
 bowiem i ogarniają siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, który właśnie stwarza pełnię
 osobowej intymności ...” (MiN 53n).

Tak kształtowany wewnętrzny klimat serca ich obojga stwarzał spontanicznie warunki do przeżywana
 wzajemnej bliskości jako sakramentalnego stawania się biblijnym „dwoje-jednym-ciałem” (Rdz 2,24; Mt
 19,6).

4. Duch Święty w małżeńskim „jedno-ciało”
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 Objaśnienie

‘Dwoje-jedno’ w ich ‘jedno-w-Trójjedynym’

Zapuszczamy sieć jeszcze bardziej w głąb tej rzeczywistości, jaką niesie z sobą określenie czy to z
 Księgi Rodzaju: „... i stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24), czy też gdy słowo to przytoczone zostaje przez
 Jezusa: „... A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 191,6). Słowa te ponad wątpliwość nie są jedynie
 wysublimowanym poetyckim zwrotem nawiązującym do chwil dokonującego się ‘fizycznego’ sprzężenia
 męża i żony jakoby w ‘jedno-ciało’. Jeśli ci dwoje przeżywają wzajemną bliskość w klimacie łaski
 „pierwotnej niewinności” – czy to w ramach małżeństwa jako pra-sakramentu stworzenia, czy po
 dokonanym Odkupieniu w ramach jednego z sakramentów Kościoła, fakt przeżywania wzajemnej
 intymności, albo nawet ich zjednoczenia w „dwoje-jednym-ciałem” staje się rzeczywistością znacznie
 głębszą: sakramentalną – podarowaną tym dwojgu przez Bożą Dobroć ku ich wzrostowi.

Chwile gdy małżonkowie przeżywają swą intymną bliskość, kształtują się co prawda w ramach
 wzajemnie dopełniającego się ich ciała i płci. I trudno, by się to działo inaczej: są oni przecież powołani
 do bycia dla siebie wzajemnie mężem i żoną.

Niemniej głębszą intencją podejmowanych w chwilach intymności wyrazów czułości, równolegle z
 dokonującym się wtedy przefiltrowaniem po linii Bożej wizji małżeństwa – samego przedmiotu i jakości
 tychże wyrazów czułości, wraz z wyzwalającą się wtedy strukturą i dynamizmem ich zjednoczenia, jest
 sprzężenie ich obojga osób, których swoistym – jedynie ‘ambasadorem’ jest ich ciało.

Innymi słowy ci dwoje są sobie świadomi, że działania
 podejmowane w chwilach intymności nie mogą zmierzać do
 wykrzesania maksimum przeżycia na poziomie ciała jako celu
 ich intymnego bycia dla siebie.

Celem wyrazów czułości, wraz z wtedy po Bożemu
 przefiltrowanymi samymi działaniami-czynami musi
 pozostawać rzeczywistość znacznie głębsza, mianowicie
 umocnienie wzajemnej więzi na poziomie osób. A na tym
 poziomie zarówno mąż, jak i żona spotykają się z
 Trójjedynym, który sobą samym pragnie umocnić ich
 obopólną więź jako komunii życia i miłości.
 – Niegdyś sam Bóg przypieczętował ją, gdy ci dwoje dali tak

 Bogu, jak ludziom, swoje słowo zgody małżeńskiej.

Z tego względu małżonkowie, którzy starają się przeżywać swą intymność zgodnie z zawartym i
 wciąż aktualizowanym sakramentem, czuwają pilnie, by nie dopuścić do osłabienia świadomości, iż
 związali się w dozgonnej komunii miłości i życia nie jako dwa ‘seksy’, lecz jako wezwani do
 systematycznego rozwijania obopólnej więzi na poziomie sakramentu (zob. FC 19). Oboje dążą do
 stawania się dla siebie wzajemnie niesamolubnym „darem” – ku dobru doczesnemu, ale tym bardziej
 definitywnemu: zarówno własnemu, jak i tego drugiego w małżeństwie oraz ich rodziny.

Świadomość ta każe im to czujnie strzec przejrzystości swych intencji – szczególnie właśnie w
 momentach przeżywanej obopólnej bliskości. Małżonkowie nie chcieliby dopuścić do przekształcenia się
 chwil swej intymności w egoistyczne zagarnianie przeżycia na poziomie ciała – pod pozorem
 zakłamanego świadczenia w ten sposób ‘miłości’.

Bycie osobą-darem wymaga dużego stopnia samo-świadomości. Musi to być dar nie kłamany. Prócz
 czystej intencji wymaga to siłą rzeczy czujnego selekcjonowania, względnie filtrowania podejmowanych
 czynów-czułości właśnie w chwilach wzajemnej bliskości.

Dopiero co przytoczyliśmy słowa Jana Pawła II o warunkach, które decydują o tym, czy określony
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 czyn będzie mógł być uznany za ‘dobry’ (zob. wyż.: VSp 78: Czyn dobry: intencja, przedmiot, dobro, miłość Boża).
 Czyn jest ‘dobry’, gdy „... uwzględnia dobra, które są dla niej [dla osoby ludzkiej] istotne z punktu widzenia
 moralnego... Ludzki czyn, dobry ze względu na swój przedmiot, jest zarazem przyporządkowany
 ostatecznemu celowi. Ten sam czyn osiąga następnie swą ostateczną i istotną doskonałość, gdy wola
 rzeczywiście zwraca go ku Bogu poprzez miłość ...” (VSp 78).

Stąd wymóg pod adresem małżonków, by właśnie w chwilach intymności strzec nie tylko
 przejrzystości serca i sumienia, czyli przejrzystej intencji przy podejmowaniu pieszczot, ale również
 dobrze filtrować same w sobie odnośne czyny i działania, tzn. jakość wyrazów podejmowanej czułości.
 – Te bowiem wcale nie zawsze będą mogły być „przyporządkowane ostatecznemu celowi” (zob. dopiero co
 przytoczone słowa Jana Pawła II: VSp 78). W sercu tak męża, jak żony na stałe przebywać pragnie Bóg. Ci
 dwoje pragną obdarzyć siebie wzajemnie również w chwilach swej intymności – w ich sercach
 przebywającym samym Trójjedynym. Ten zaś pragnie poprzez ich obopólne lgnięcie do siebie –
 przybliżyć im samym, ich rodzinie oraz całej rodzinie człowieczej swoją własną tęsknotę za swym Bożym
 jedno-w-miłości z nimi: stworzeniami swego umiłowania.

Jeśli ci dwoje stają się dla siebie wzajemnie osobą-darem – a nie ‘zagarnianiem’ egoistycznie
 wykrzesanej przyjemności, ich „dwoje-jednym-ciałem”  w tejże chwili doznaje potężnego wewnętrznego
 umocnienia w Bożym Sercu. Chwile intymności, całe zawierzone Trójjedynemu, stają się kolejnym
 pieczętowaniem w Bogu – raz między nimi zaistniałego „słowa”: sobie wzajemnie wyrażonej zgody
 małżeńskiej. A ta została przyjęta i pobłogosławiona przez samego Trójjedynego, którego ci dwoje
 przekazują sobie wzajemnie w chwilach przeżywanej obopólnej bliskości.

Jest rzeczą jasną, że tak przeżywane ‘dwoje-jednym-ciałem’ w Sercu samego Boga nie dokonuje się
 samo przez się (temu aspektowi poświęcone są szczególnie końcowe rozważania 8-go rozdziału w cz.VI, zob.:  Sakrament
 małżeństwa: znak tajemnicy wcielenia i odkupienia). Rzeczywistość ta jest stałym wezwaniem dla tych dwojga, by
 rozwijali swe życie duchowe i przeżywali małżeństwo coraz bardziej świadomie jako podarowany im
 sakrament małżeństwa, czyli jako drogę dla nich dwojga oraz pojawiającej się ich rodziny – do „Domu
 Ojca” w życiu wiecznym.

Zakłada to wolę pracy nad sobą i przesycanie w bardzo szczególny sposób również chwil wzajemnej
 intymności – świadomym otwieraniem się na wezwania Ducha Świętego, którego ci dwoje zaprosili w
 chwili wyrażania zgody małżeńskiej do powstającej wówczas „komunii” ich miłości i życia. Oboje zaprosili
 wtedy wyraźnie Jezusa i Maryję – na stałe, do swojej „Kany Galilejskiej” (zob. wyż.:  Jezus zaproszony na
 uroczystość zaślubin do Kany w Galilei).
 Sakramentalne przeżywanie intymnej bliskości staje się owocem świadomie podejmowanego
 współdziałania ze strony tych dwojga z łaską sakramentu, która tym samym wzrasta i pozwala im stawać
 się coraz pełniej jedno-z-Trójjedynym również poprzez pełne wdzięczności i rozmodlenia przeżywanie
 wzajemnej bliskości.

Sam sposób podejmowania wtedy wyrazów wzajemnej więzi nie będzie wtedy miał nic wspólnego z
 zawężonym wyżywaniem się na swym seksie, nie mówiąc już o przechodzeniu na jakiekolwiek formy
 ‘praktyk miłości’, które by graniczyły ze zwyrodnieniami w tym zakresie, chociażby uprawianymi w niemal
 powszechnej praktyce innych par ‘małżeńskich’.

Celem (tzn. intencją) podejmowanych pieszczot nie będzie wydobywanie z ciała rozkoszy-dla-rozkoszy
 po linii zniewolenia narzucającej się wtedy pożądliwości ciała. Wyrazy miłości będą może skromniejsze.
 Pozwolą jednak nie zatracać z widnokręgu godności i powołania osoby swojej własnej oraz
 współmałżonka do postępowania w świetle łaski Sakramentu i wezwania do życia w Domu Ojca.

Czujne wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego w objawianiu sobie więzi nie tylko nie pomniejszy
 głębi wiążącej ich miłości, lecz przeciwnie – nada im tym głębszej spoistości i mocy w ich wzajemnym
 związaniu – poprzez miłość, którą jest sam Bóg-Miłość „rozlewający się w ich sercach przez Ducha
 Świętego” (por. Rz 5,5).
 – Jednym z odczuwalnych skutków tak przeżywanej wzajemnej więzi będzie radość głęboko
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 przeżywanego szczęścia małżeńskiego. Oto jeden z podstawowych owoców układania życia według
 Ducha Świętego, jak to podkreśla Apostoł Narodów – św. Paweł: „Owocem zaś Ducha [Świętego] jest:
 miłość, radość, pokój... wierność ...” (Ga 5,22).

Duch Święty w mistrzowskim sprawianiu ‘jedno’

Tym samym znaleźliśmy się o krok dalej w zagłębianiu się w kolejną zachwycającą tajemnicę, w
 której Bóg pozwala uczestniczyć małżeństwu zgodnie ze swym zamysłem miłości. Mianowicie
 doprowadzenie do ‘jedno-w-miłości’ jest każdorazowo dziełem specyficznej ingerencji Trzeciej Osoby
 Bożej – Ducha Świętego.

On to w swym Bożym ‘wyczuciu’ pełnym subtelności i dystansu uszanowania – napełnia pełnią
 Bożego żaru, i zespala to wszystko, czego zdawałoby się nie da się połączyć w ‘jedno’. On bowiem,
 Duch Święty, który w łonie Trójjedynego jest Miłością-OSOBĄ (zob. DeV 10), „... napełnia serca wiernych i
 rozpala w nich ogień miłości”. Jest to ta „miłość”, którą jest sam Bóg-Miłość. Taki jest ON: Duch Święty,
 Tchnienie-żar mówiących do siebie Ojca i Syna.

Bóg-Ojciec jest tak niepojętą i nieogarnioną pełnią radości-w-miłości-życiu swej jednej jedynej Boskiej
 Natury, że „mówi”, jednocześnie w tym swoim ‘mówieniu’ rodząc – na swój Boży, dla nas niepojęty
 sposób, swego Jednorodzonego, a zarazem Nie-Stworzonego Syna-Słowo. Syn Boży jest tym samym
 współ-istotny Ojcu: „Synu Mój, Jam Ciebie dziś zrodził” (por. Ps 2,7) (zob. dokładniej o wewnętrznym życiu Trójcy
 wyż.: Pełnia życia które jest miłością – w kontekście poprzedzającym i następującym).
 – U Syna zaś, który to Słowo Ojca przyjmuje, następuje przyjęcie Osoby-daru Ojca, wymiana tegoż
 Osoby-daru oraz jego natychmiastowe odwzajemnienie. Toteż Syn odpowiada w tejże chwili Ojcu w
 żarze-tchnieniu miłości, która przerasta nasze możliwości poznawcze i uczuciowe: „Abbá! Ojcze” (por. Mk
 14,36)!
 – Tchnienie obopólnego żaru-miłości jest na Boży, nas całkowicie przerastający sposób tak intensywne,
 że jest ... aż Trzecią Osobą jednej i tej samej Natury Boga. Osobą tą jest Duch Święty: „Pan i Ożywiciel”.

Sam zaś Duch Święty nie jest ‘zrodzony’, ani tym bardziej ‘stworzony’. Natomiast „pochodzi”  On od
 Ojca i Syna – jako Tchnienie ich obopólnej miłości (por. Ps 2,7). (zob. wyż.: Duch Święty: wzajemne Tchnienie Ojca i
 Syna).
 Jednocześnie zaś jest On Miłością-OSOBĄ w łonie Boga Trójjedynego, tj. w Jego jednej jedynej naturze,
 która jest ta sama (tj. nie tylko taka-sama), jedna jedyna w Bogu, chociaż Bóg istnieje w swych Trzech
 różnych Osobach.

Tak nam Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej ujawnia sam objawiający siebie i swój zbawczy zamysł
 Bóg. Tak również tajemnicę życia Trójjedynego przekazuje tradycja Apostolska z pieczęcią Prawdy
 Bożego objawienia: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, Który
 z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków ...” (Credo – Wyznanie
 Wiary Apostolskie – Mszalne).

Jest zrozumiałe, że Trójjedyny niejako ‘nie potrafi’ działać inaczej, jak tylko jako Trójca
 Przenajświętsza ‘cała’ naraz. Mimo iż poszczególnym Bożym Osobom: Ojca i Syna, i Ducha Świętego
 przypisujemy w szczególniejszy sposób pewne określone działania i zakresy w urzeczywistnianiu
 zamysłu odkupienia Obrazu Bożego upadłego: mężczyzny i kobiety. Zresztą kierujemy się w tym
 względzie tym, co nam objawił sam On, Trójjedyny.

I tak, nie ma wątpliwości, że dzieła odkupienia dokonała sama tylko Druga Osoba Boża we
 Wcielonym Synu Bożym Jezusie Chrystusie (por. DeV 24),40. Jest On Synem Ojca Przedwiecznego, ale i
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 prawdziwym Synem swej Niepokalanej Matki Maryi.
 – Dzieła tego dokonywał jednak Syn-Słowo wciąż wsłuchany w Wolę Ojca, która była dla Niego
 „pokarmem” na co dzień (J 4,34). Ojciec bowiem jest tym pierwszym: cały zbawieniem dla człowieka.

W poszczególnym swym działaniu był jednak Jezus Chrystus cały wsłuchany z kolei w Tchnienie i
 Prowadzenie krok w krok wiodącego Go Ducha Świętego. Ten zaś prowadził Go swą delikatną, a pewną
 ‘dłonią’: od poczęcia aż do złożenia siebie w ofierze całopalnej na drzewie krzyża (Hbr 9,14; oraz: DeV 40n).
 Na nim to, tj. na krzyżu, Duch Święty jako Boży ogień-żar miłości zamienił tę Chrystusową Ofiarę w ten
 „ogień-żar” (zob. DeV 41), który Syn Boży przyniósł na ziemię i niczego tak nie pragnął, jak ażeby on już
 zapłonął (por. Łk 12,49), stając się całopalną żertwą za „grzech świata” (J 1,29). Ofiara ta umożliwiła
 człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie otwarcie się na Bożą propozycję: oblubieńczej miłości zjednoczenia z
 Trójjedynym w życiu-na-zawsze (zob. MuD 25n).

Wracamy do małżonków: mężczyzny i kobiety, którzy poprzez wyrażoną zgodę małżeńską stali się
 „dwoje-jednym-ciałem”. Trzeba stwierdzić, że jak Duch Święty jest Bożym ‘jedno-w-Miłości’ Ojca i Syna w
 łonie samej Trójcy Przenajświętszej, tak z kolei tenże Duch Święty sprawia wszelkie inne ‘jedno’ –
 przede wszystkim pomiędzy osobami.

Przyznajemy, że w epoce Starego Testamentu, tajemnica wewnętrznego życia Boga jako Trójcy
 Osób tego samego Bóstwa nie została Ludowi Bożemu jednoznacznie objawiona. Lud Boży poznawał w
 tym okresie coraz dokładniej całą terminologię trynitarną, wyczuwając zmysłem wiary, że Bóg jest co
 prawda Ojcem, ale jakoś i Duchem Bożym-Świętym, a z kolei Słowem-Synem Bożym.

Potrzeba było jedynie nieznacznej ‘iskry’ dopełniającego Bożego objawienia u zarania Nowego
 Testamentu, by tajemnica ta stała się wyraziście jawna. Początkiem tego pełnego objawienia stała się
 zapowiedź Wcielenia Syna-Słowa Bożego, udzielona czy to Maryi, czy potem Józefowi, a na swój
 sposób Elżbiecie i innym osobom-ogniwom z przełomu obydwu Testamentów.

Duch Święty spajający osoby w ‘jedno’ w małżeństwie-sakramencie

Pierwszym krokiem w kierunku poznania i ukochania tajemnicy Trójcy Przenajświętszej staje się
 modlitwa: osobista, ale i małżeńska i rodzinna. My, którzy żyjemy w epoce pełni Bożego Objawienia
 dzięki już dokonanemu dziełu Odkupienia, znamy Trójjedynego znacznie lepiej aniżeli Lud Boży okresu
 dopiero tymczasowego przymierza Boga z Ludem Bożym w Starym Testamencie.
 – Tym samym rozumiemy głębiej, kim jest Duch Święty, który nas z kolei prowadzi do Trójjedynego i
 dodaje ciepłem swego tchnienia miłości odwagi, by serce otworzyć na Trójjedynego. On nasze serca
 napełnia sobą i przygotowuje je do zjednoczenia zarówno osób pomiędzy sobą, jak i do zjednoczenia
 człowieka w oblubieńczym jedno-z-Trójjedynym w życiu wiecznym – w „Domu Ojca”.

Rozumiemy jednocześnie głębiej sakramentalne powołanie i zadania, jakie do spełnienia mają mąż i
 żona w następstwie przyjętego sakramentu małżeństwa. Ci dwoje otrzymują w chwili wyrażania swej
 zgody małżeńskiej Boże i ludzkie powołanie do przekazywania dzieła odkupienia „z pokolenia na
 pokolenie”. Jest to wezwanie niezwykle zaszczytne i mobilizujące.
 – Czy w tej sytuacji się dziwić, dlaczego Kościół zwraca się w obrzędzie ślubu sakramentalnego tak
 jednoznacznie – i z wielką ufnością do Ducha Świętego w intencji tych dwojga – nowożeńców?
 Albowiem:



 Objaśnienie

„... Miłość Boża [= Bóg-Miłość: Osoba Ducha Świętego] rozlana jest w sercach naszych
 przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).

Tym samym rozumiemy sens naglącej zachęty Jana Pawła II do modlitwy z jego „Listu do Rodzin”,
 napisanego na ogłoszony przez ONZ rok 1994 jako ‘Rok Rodziny’. Papież prosi w tym „Liście” o
 intensywną modlitwę rodzin – i za rodziny. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nawoływanie do
 modlitwy rodziny dotyczy niezmiennie każdego innego ‘czasu’ dziejów człowieka, małżeństwa, rodziny,
 narodów i Kościoła:

„Trzeba, ażeby modlitwa stała się dominantą Roku Rodziny w Kościele:
modlitwa rodziny, modlitwa za rodziny, modlitwa z rodzinami ...” (LR 4).

Następują słowa uzasadniające potrzebę, ale i nadzieje płynące z
 intensywnej modlitwy rodzin, za rodziny i z rodzinami:

„Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny
 przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem.
 W liturgii Sakramentu małżeństwa celebrans modli się słowami:
 ‘Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych
 nowożeńców (...)
 i wlej w ich serca moc Ducha Świętego’.
 Trzeba, aby z tego ‘nawiedzenia serc’
 płynęła wewnętrzna moc ludzkich rodzin –
 moc jednocząca je w miłości i prawdzie” (LR 4).

Bożym ‘mistrzem’ od łączenia-w-jedno nawet tego, co zdawać by się mogło jest niemożliwe do
 zespolenia, jest Duch Święty.
 On to sprawia jednoczenie się serc wsłuchanych w Boży zamysł miłości związany z małżeństwem.
 – A że małżeństwo zostało w Bożym zamyśle wywyższone do wysokości jednego z sakramentów
 świętych Kościoła, czyli wiąże się ściśle z przekazywaniem dzieła odkupienia „z pokolenia na pokolenie”,
 wystarczy przypomnieć w tym kontekście, jak to było z „... największym dziełem, jakiego dokonał Duch
 Święty w dziejach stworzenia oraz w dziejach zbawienia” (DeV 50).

Jest nim zjednoczenie dwóch niesprowadzalnych do siebie natur: natury Bożej – z naturą człowieczą
 – w Osobie Syna Bożego.
 – Duch Święty dokonał tego dzieła w chwili, gdy zapytana o zgodę na tajemnicę Wcielenia Syna Bożego
 w swym dziewiczym łonie Niepokalana Dziewica-Matka Maryja, dziewczyna z Nazaret w Galilei, wyraziła
 Bogu, po skąpym wyjaśnieniu Gabriela, swoje dziewczęco-dorosłe „TAK”.

Nastąpiło Wcielanie Syna Bożego: jest nim w ludzkim ciele Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Na
 świat zstąpił Bóg (J 6,38; 12,46; 18,37; itd.) w Osobie Syna Ojca Przedwiecznego. Jezus Chrystus, który jest
 Osobą jedynie Bożą [jego Osoba człowiecza ustąpiła w chwili Wcielenia miejsca natychmiast Osobie wyższej i godniejszej:
 Drugiej Osobie Trójcy] i który w jednej i tej samej naturze Bożej jest Współistotny Ojcu i Duchowi Świętemu,
 przybrał za sprawą [= ingerencją] Ducha Świętego do swojej natury Bożej – naturę jeszcze drugą:
 człowieczą, wziętą ze swej dziewiczej matki Maryi.

Połączenia tych dwóch, nie sprowadzalnych do siebie natur – w jednej jedynej Osobie: Bożej Osobie
 Jezusa Chrystusa, dokonał Duch Święty (zob. Mt 1,18.20; Łk 1,35). Jezus Chrystus jest od tej chwili
 prawdziwym Bogiem, ale i prawdziwym Człowiekiem, mając Osobę tylko Bożą.

Zjednoczenie tych dwóch natur było warunkiem wstępnym, żeby Trójjedyny mógł dokonać dzieła
 odkupienia człowieka z grzechu (szersze omówienie zob. wyż.: Grzech przetwarzany w nowe obdarowanie miłością – i
 cały dalszy ciąg tego §). Sprzężenie w jedno dwóch z istoty swej różnych ‘natur’, o którym w tej chwili
 mówimy, jest szczytowym, ‘mistrzowskim’ dokonaniem Ducha Świętego.
 – Sam taki ‘pomysł’ przewyższa jednak wszelkie możliwości wyobrażeniowe ludzkiego i anielskiego
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 myślenia. Sam tylko Bóg, w Duchu Świętym, zdołał ‘pomyśleć’ o dziele odkupienia człowieka w Synu
 Bożym Wcielonym (zob. do tego całą Bullę Jana Pawła II: APR, zwł. nr 10) – i wprowadzić ten swój Boży zamysł ...
 w czyn. Stało się to w chwili, „... gdy nadeszła pełnia ‘czasu’ ...” (Ga 4,4).

Innym dziełem, które również przypisać trzeba działaniu Ducha Świętego, to utworzenia z wielości
 osób Ludu Bożego całego – tajemnicy zdumiewającej ‘jednej’ osoby. Mówi o tym św. Paweł w swym
 Liście do Galatów: Wszyscy stajemy się „Ktoś Jeden” (Ga 3,28: gr. Heís este ... = jesteście Jeden) w Chrystusie
 Jezusie.
 – Tym „Kimś” w Duchu Świętym jest Kościół, w Bożym pojmowaniu będący zarazem Oblubienicą tegoż
 Jezusa Chrystusa, który z kolei jest Jej Oblubieńcem-z-Krzyża. Słowo-Boże-Pisane przedstawia tę
 Oblubienicę jako przepięknie przystrojoną na gody z Barankiem bez skazy – w Nowym Jeruzalem (zob. Ap
 19,9; 21,9n; 22,17.20. – Zob. wyż.: Akt urzędowych zaślubin Syna Bożego z Kościołem-Oblubienicą).

Że zaś połączenie wielości osób Ludu Bożego w „Kogoś Jednego w Chrystusie” jest dziełem Ducha
 Świętego, trzeba również Jemu, Duchowi Świętemu przypisać dokonujące się na Jego, Boży, sposób
 spojenie ‘dwojga osób: małżonków’ – w to właśnie „jedno-ciało-w-Chrystusie”. Wspomina o tym Słowo-
Boże-Pisane: ukazuje ono małżonków w oczach Bożych, ale i ludzkich – jako „jedno-ciało”.

Jednocześnie zaś Duch Święty pierwszy uszanuje godność i odrębność osobową każdego z
 małżonków. On ich godności i odmienności ponad wątpliwość nie naruszy. Jak zawsze, Duch Święty
 dokonuje utworzenia z wielości osób Kogoś Jednego ze swą niepojętą dla nas Bożą delikatnością, tak iż
 żadna z osób nie dozna w tej ‘operacji’ najmniejszego uszczerbku swej tożsamości i niepowtarzalności.

I znowu wypada powtórzyć to, na co zwracaliśmy już parokrotnie uwagę: tego rodzaju zjednoczenie-
dwojga-w-Duchu-Świętym zarówno pomiędzy sobą, jak z kolei z samym Trójjedynym, nie dokonuje się
 automatycznie, ani mechanicznie. Podobnie jak w tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego – Bóg Trójjedyny
 poczekał na wyraźnie wypowiedzianą zgodę Maryi, Dziewicy z Nazaretu (zob. Łk 1,29-38), tak dzieje się
 również w przypadku dwojga małżonków. Tajemnica stawania się ich „dwoje-jednym-ciałem” nie może
 być sprawą małżeństwa-automatu, lecz wyraźnej zgody jednego i drugiego z małżonków. Wtedy dopiero
 mocą łaski sakramentu ci dwoje stają się w Duchu Świętym w Bogu wiadomy sposób – tajemnicą
 „dwojga-jednym-ciałem”.

Przeżywanie wzajemnej bliskości małżeńskiej jako jednocześnie małżeńskiej modlitwy w
 jednoczącym tych dwoje Duchu Świętym, rozkwita na podłożu świadomie podejmowanej współpracy z
 łaską sakramentu. Zjednoczenie serc małżonków w ich zjednoczeniu z samym Trójjedynym zakłada
 wielką czystość serca, intencji, jakości podejmowanych wyrazów czułości – łącznie z panowaniem-sobie-
samemu i świadczeniem pomocy sobie nawzajem w godnym człowieka i dziecka Bożego przeżywaniu
 przyjętego i przeżywanego Sakramentu. Sakrament ten w tych warunkach staje się dla nich oraz ich
 rodziny rzeczywistą „drogą do Domu Ojca”, a zarazem wyrazem ich rzeczywistości jako przez Boga
 upragnionego i im zaofiarowanego „Kościoła Domowego”.

Czy się dziwić, gdy Apostołowie, nie wchodząc w szczegóły pożycia małżeńskiego uczniów
 Chrystusa, wskazują na kontrast jakim się odznacza ich styl życia w zestawieniu z życiem i pożyciem
 praktykowanym u pogan? Ci bowiem „... na skutek zatwardziałości serca ... doprowadziwszy siebie do
 nieczułości sumienia, oddali się zachłannie rozpuście, popełniając wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste”
 (Ef 4,19).
 – Natomiast styl życia tych, którzy zawierzyli Chrystusowi jako Bogu i Odkupicielowi, nie wyłączając ich
 stylu życia w małżeństwie, układa się po linii radykalizmu Ewangelii:

„Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa... I w Nim zostaliście pouczeni, ...
że należy odrzucić starego człowieka z jego wcześniejszym sposobem życia,
 człowieka niszczonego przez zwodnicze żądze.
 Pozwólcie się odnawiać Duchowi w waszym myśleniu i przyobleczcie się w nowego człowieka,
 stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” (Ef 4,21-24).
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RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-a.
 Stadniki, 26.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 27.IX.2016.
 Tarnów, 31.VII.2017.

              

Rozdz.3. MŁODZI W DRODZE DO MAŁŻEŃSTWA: SAKRAMENTU:
 SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.
 Zechciej, Ojcze, użyczyć nam w Duchu Świętym daru mądrego rozeznania
 oraz wierności Twojemu Słowu

A. BIBLIJNE „DWOJE-JEDNYM-CIAŁEM”

1. Teren własnościowy Boga
Małżeństwo: stworzone – i dane w zarząd
Tekst Mt 19,4nn: człowiek opuści... oboje jednym ciałem
Komunia małżeńska i jej przymioty w wypowiedzi Jezusa

2. „Dwoje-jednym-ciałem”: seks czy zjednoczenie?
Biblijny personalizm
Użytkowe odniesienie do ciała
Tekst VSp 78. Czyn dobry: intencja, przedmiot, dobro, miłość Boża
Biblijne stawanie się „jednym-ciałem”
Tabela. Tekst hebr-pl Rdz 2,24: „... i stają się jednym ciałem”
‘Miłość’: dar osoby
Tekst FC 11: Człowiek: ucieleśniony duch i ciało
Tekst FC 14: Miłość i rodzicielstwo: synteza ojcostwa-macierzyństwa

3. Wewnętrzny ład przeżywania bliskości osoby jako daru
Dynamizm miłości – a anty-miłości
„Jedno-ciało” w warunkach pierwotnej niewinności
Nie-odstępność osoby a miłość
‘Panowanie-sobie-samemu’

4. Duch Święty w małżeńskim „jedno-ciało”
‘Dwoje-jedno’ w ich ‘jedno-w-Trójjedynym’
Duch Święty w mistrzowskim sprawianiu ‘jedno’
Duch Święty spajający osoby w ‘jedno” w małżeństwie-sakramencie

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c47. Tajlandia tonęła w wrześniu 2011 w wodzie
Fot7c48. Trzęsienie ziemi: akcja ratownicza trwa
Fot7c49. Wierność przysiędze małżeńskiej aż do starości i śmierci
Fot7c50. Pożegnanie wojskowego z żoną i dziećmi przed misją w Afganistanie
Fot7c51. Zachwyt lasem z prześwitującym blaskiem słońca
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UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

5. Sakramentalne „... jedno serce, jedno ciało”

Jeszcze raz: „... i stają się jednym ciałem”

Wracamy ponownie do biblijnego określenia małżeństwa tak jak je „na początku” stworzył Trójjedyny.
 W świadomości naszej utrzymuje się biblijna charakterystyka dwojga osób, którzy opuszczają matkę i
 ojca, by po wyrażeniu sobie wzajemnie wobec Boga i ludzi swej zgody małżeńskiej, przylgnąć do siebie i
 być odtąd „... już nie ... dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6; Rdz 2,24). Autor biblijny ma tu na myśli małżonków
 w ich pierwotnej niewinności u zarania dzieła stworzenia. Małżeństwo stało się wtedy pra-sakramentem
 Stworzenia.

Nie ma jednak wątpliwości, że pierwotny Boży zamysł odnośnie do ‘małżeństwa’ zachowuje w pełni
 wartość wzorcową dla małżeństw wszystkich kultur, epok i czasów, nie wyłączając małżeństwa jako
 sakramentu Kościoła w Nowym Testamencie.
 Stwierdzamy po prostu, że nie można pomyśleć o dokonującym się w małżeństwie stawaniu się męża i
 żony „jednym-ciałem” bez przyjęcia szczególnego działania Ducha Świętego w jego zdumiewającym
 dziele sprzęgania w „jedno-w-miłości-życiu”  tego, co zdawać by się mogło jest niemożliwe do tak
 ścisłego połączenia.

Przekonujemy się, że biblijne „... już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6) jest czymś znacznie
 głębszym, niż tylko fizyczno-fizjologicznym zjednoczeniem męża i żony w chwili, gdy w sam raz
 przeżywają swą małżeńską intymność. Tutaj dokonuje się – w mocy Ducha Świętego, mistrza od
 jednoczenia przeciwieństw, zjednoczenie nie samych tylko ‘ciał’, lecz przekształcanie tych „dwojga osób”
 – w sposób Bogu tylko wiadomy, w poniekąd tylko jedną „osobę”. Mąż i żona, wyniesieni do poziomu
 tajemnicy znanej tylko Bogu, stają się w mocy sakramentu prawdziwie ‘kimś-jednym-w-dwojgu’. Jak się
 to dokonuje i na czym dokładnie to w swej najgłębszej istocie polega, pozostaje Bożą tajemnicą:
 tajemnicą subtelnego, a potężnego działania Ducha Świętego.
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Warto przytoczyć jeszcze raz zdumiewający fragment Adhortacji Jana Pawła II ‘Familiaris Consortio’
 (1981 r.), który był już wcześniej przedmiotem naszych rozważań (zob. wyż.: Małżeńskie uobecnienie Chrystusowej
 tajemnicy Wcielenia i Krzyża). Fragment ten staje się niewątpliwie błogosławionym drogowskazem w dążeniu do
 sakramentalnego przeżywania małżeńskiego „dwoje-jednym-ciałem”:

„Zaślubieni, jako małżonkowie, uczestniczą w nim [w Tajemnicy Wcielenia – oraz Krzyża-Odkupienia]
 we dwoje, jako para, do tego stopnia, że pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa ...
 nie jest sama łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijańska więź małżeńska,
 komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia
 tajemnicę Wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza [Krzyża-Odkupienia-Paschy]” (FC 13).

Ojciec święty podkreśla tu jednoznacznie, iż małżeństwo-sakrament sprawia u tych dwojga
 „chrześcijańską więź małżeńską”. Chociaż nie jest tu wyraźnie wymieniony Duch Święty, nie ulega
 wątpliwości, że sprawcą tej więzi jest On, Duch Święty. On to działa wszędzie tam, gdzie wielość osób
 trzeba połączyć niejako w ‘jedną-osobę’.

Dalej zaś pisze Jan Paweł II w tym samym przytoczonym tu fragmencie ‘Familiaris Consortio’:

„Szczególna jest także treść uczestnictwa [małżonków] w życiu Chrystusa;
 miłość małżonków zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby –
 impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli.
 Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało,
 ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza.
 Wymaga ona nierozerwalności i wierności
 w całkowitym wzajemnym obdarowaniu – i otwiera się ku płodności ...
 Jednym słowem chodzi o normalne cechy charakterystyczne każdej naturalnej miłości małżeńskiej,
 ale w nowym znaczeniu, gdyż sakrament nie tylko je oczyszcza i wzmacnia,
 ale wynosi tak, że stają się wyrazem wartości prawdziwie chrześcijańskich” (FC 13).

Nie będziemy tu ponownie analizowali wymienionych przez Ojca świętego poszczególnych
 ‘poziomów’ człowieczeństwa tych dwojga, przetwarzanych mocą przyjętego sakramentu (zob. jeszcze raz
 odnośny link: Małżeńskie uobecnienie Chrystusowej tajemnicy Wcielenia i Krzyża). Pragniemy jedynie ‘nasycić się’
 klimatem łaski przedstawionego tu stawania się ‘jedną-osobą-w-dwóch-osobach’ – tych dwojga. W
 obliczu Boga stają się ci dwoje od momentu wyrażenia zgody małżeńskiej ponad wątpliwość
 szczególnym „dwoje-jednym-ciałem”. Dzieje się to w bezpośrednim następstwie przyjętego i
 współudzielonego sobie sakramentu.

Zaistniałego „dwoje-jednym-ciałem” nie da się jednak wytłumaczyć inaczej, jak tylko że i w tym
 wypadku intensywnie zadziałał u tych dwojga osób, tj. spoił te dwie osoby wewnętrznie sam Duch
 Święty. Nie ulega zaś wątpliwości, że jaśniejsze uświadomienie sobie jednocząco-łączącego działania
 Ducha Świętego, wzywanego modlitewnie u progu zawieranego małżeństwa (śpiew na początku: „O
 Stworzycielu Duchu, przyjdź...”), zdolne jest potężnie mobilizować sakramentalne, Boże przeżywanie
 wzajemnej miłości małżeńskiej zarówno na co dzień, jak i w chwilach wzajemnej bliskości – w ufnej,
 pełnej czci „bojaźni Chrystusowej” (zob. Ef 5,21) (zob. dokładniej wyż.: Bojaźń Chrystusowa: w poprzedzającym i
 następującym kontekście).

Akceptacja Bożego ładu przy przeżywaniu intymności

Tym samym wracamy ponownie do zagadnienia wewnętrznego ładu intymności małżeńskiej. Jest to
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 Objaśnienie

 dopełniający aspekt rozważanego tu biblijnego określenia o stawaniu się małżonków „... jednym ciałem”
 (Rdz 2,24; Mt 19,4nn).

Skoro mianowicie Jezus odrzuca wszelkie w międzyczasie narosłe wypaczenia zamysłu, jaki Bóg
 wyrzeźbił w ludzkim sercu „na początku”, sprowadza go zarazem do sytuacji ‘pierwotnej niewinności
 pierwszych dwojga małżonków.
Ład serca tych pierwszych z ogrodu Eden, wrażliwego na głos przemawiającego w ich sumieniu Boga,
 staje się zarazem wzorcem dla wszystkich kolejnych „dwojga”, którzy będą się wiązali w dozgonnym
 przymierzu komunii życia i miłości jako kolejna para „dwojga-jednym-ciałem”. Decyzja na małżeństwo,
 które ma odpowiadać Bożemu zamysłowi miłości, zakłada każdorazowo pełną akceptację przeżywania
 wzajemnej intymności zgodnie z wewnętrznym ładem wszczepionym w sumienie męża i żony – z pełnym
 uszanowaniem zarówno dla struktury, jak i rozwijającego się dynamizmu małżeńskiego aktu.

Z tego względu nie może być mowy o podejmowaniu
 jakichkolwiek zwyrodniałych form uprawiania – nie
 zjednoczenia, lecz ‘seksu-dla-seksu’.

Prawdziwe „dwoje-jednym-ciałem” nie może zakładać
 takiego kształtowania ‘struktury’ małżeńskiego aktu, które
 by w jakikolwiek sposób blokowało spontaniczny rozwój
 ‘dynamizmu’ aktu w jego otwieraniu się na potencjalność
 rodzicielską. W takim bowiem przypadku ci dwoje nie
 zamierzaliby stać się „jednym ciałem”, lecz dwoma
 ‘seksami’.

Następowałoby dogłębne zafałszowanie ‘prawdy mowy ciała”. Mowa ta wyraża się w tych chwilach
 zgodnie z dyspozycjami, jakie ‘ciału’ zlecone zostają z pozycji wolnej woli uczestników aktu. Oni to
 sterują prawdą czy nieprawdą „mowy ciała”. Taki jest nie sformułowany wyraźnie, a przecież ponad
 wątpliwość zakładany wydźwięk przedstawionych tu słów autora biblijnego, że ci dwoje „... stają się
 jednym ciałem...” (Rdz 2,24).

Są to słowa, które podkreślają Boże ustanowienie – w taki a nie inny sposób małżeństwu przez Boga
 podarowanego aktu stawania się dwojga ‘jednym-ciałem’. Ci dwoje stają się ‘jednym-ciałem-osobą’ dzięki
 temu, że „... miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”
 (Rz 5,5).
 – Spełnienie tego Bożego wezwania jest niemożliwe bez pełnej akceptacji osobowej struktury
 małżeńskiego aktu. Wsłuchani w głos Boży, ci dwoje tak się w małżeństwie jednoczą, że strzegą czujnie
 wewnętrznego ładu chwil swej intymności.
 Są oni sobie świadomi, że wcale nie każdy przejaw przeżywania intymności dorasta do ich godności i
 powołania. Nie każdy też wyraz ‘miłości’ można będzie zakwalifikować zgodnie z parokrotnie już
 przytoczoną wypowiedzią nauczycielską Jana Pawła II jako czyn „dobry” (zob. wyż.:  Czyn dobry: intencja,
 przedmiot, dobro, miłość Boża):

„... Ludzki czyn, dobry ze względu na swój przedmiot,
 jest zarazem przyporządkowany ostatecznemu celowi.
 Ten sam czyn osiąga następnie swą ostateczną i istotną doskonałość,
 gdy wola rzeczywiście zwraca go ku Bogu poprzez miłość” (VSp 78).

Ogólnie można by dopowiedzieć, że warunkiem stawania się „dwoje-jednym-ciałem” po linii Bożego
 ładu małżeńskiej intymności jest nie-egoistyczne kształtowanie wzajemnych odniesień. Są one
 każdorazowo naturalnym następstwem przyjętego wewnętrznego ładu – zarówno podejmowanego aktu,
 jak i wszelkich pozostałych wzajemnych odniesień małżeńskich na co dzień.
 – Stawanie się „dwoje-jednym-ciałem” byłoby niemożliwe, gdyby małżonkowie traktowali siebie
 nawzajem nie jako osobę, lecz ‘rzecz-do-usług’ dla być może silnie w tym czasie narzucającej się
 pożądliwości ciała. Takie jest pełne, chociaż wyraźnie w omawianym zwrocie nie sformułowane
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 znaczenie określenia: „... I stają się jednym ciałem” (Rdz 2,24).

Nie ulega wątpliwości, że wymóg uszanowania wspomnianego wewnętrznego ładu przy
 kształtowaniu małżeńskiej intymności każe z góry wyeliminować wszelkie działania zmierzające do
 wyłączenia potencjalności rodzicielskiej.

Pomijamy już fakt – jak to uwydatniono na niejednym miejscu naszej strony internetowej, że
 praktycznie wszystkie techniczne sposoby blokowania możności poczęcia wywierają działanie nie tylko
 przeciw-poczęciowe, lecz poronne. Dotyczy to również użycia prezerwatywy (zob. dokładniej:  Działania
 ‘contra’:  co na to medycyna?. – Oraz zob. m.in.: Mechanizm działania prezerwatywy).

Na tej samej zasadzie: następującego blokowania rozwijającej się potencjalności rodzicielskiej,
 sprzeczne z wewnętrznym ładem aktu jest uprawianie wszelkich form i odmian coraz innych form,
 niekiedy wręcz zwyrodniałego pettingu, łącznie z powszechnie w wielu środowiskach praktykowanym
 ‘seksu oralnego’. Bardzo bliskie podobnej oceny etycznej może być uprawianie pocałunku głębokiego
 (zob. też poniż. o seksie oralnym: Jeszcze raz: seks oralny. – Oraz zob. m.in.: Wybrane uwagi o wewnętrznym ładzie
 małżeńskiego aktu).

Na nic się tu nie zda podnoszenie głośnego protestu ze strony niektórych osób i środowisk. Nic tu też
 nie pomoże powoływać się na tzw. ‘odmienność szkół teologicznych’, które nie liczą się z autentycznym
 Magisterium Kościoła i jego wyraźnymi wskazaniami po linii tradycji Apostolskiej.
 – Wyrazem nauczania Kościoła nie jest ta czy owa opinia prywatna kogoś, kto uchodzi za specjalistę
 m.in. w teologii moralnej, w teologii życia rodziny i małżeństwa, lecz wiążące nauczanie oficjalnego
 Magisterium. Ma to bezpośredni wydźwięk chociażby na praktykę szafarstwa darem rozgrzeszenia przy
 sprawowaniu Sakramentu Spowiedzi świętej (zob. do tego wyż.:  Chrystus w głosie ‘Piotra’ - oraz: Spowiedź św.
 małżonków: Dopowiedzenie. – i jeszcze raz cytowane opracowanie: Kapłan a magisterium Kościoła – i całość tegoż
 opracowania).

Jan Paweł II wyraża się bardzo precyzyjnie o warunkach decydujących o kwalifikowaniu jakiegoś
 czynu jako „dobrego”. Mianowicie nie wystarczy wzbudzać chociażby najlepszą dobrą intencję, iż np.
 dany rodzaj pieszczoty czy wyrazu więzi jest podyktowany (= intencja!) ‘miłością’.
 – Dobrym musi być sam w sobie przedmiot podjętego działania. Trudno o pozytywne zakwalifikowanie
 czynu w oczach Bożych, gdy celem podejmowanych odniesień małżeńskich jest doprowadzanie ciała do
 maksymalnej wydajności w aspekcie ‘seksu’, ze z góry założonym przekreśleniem jednoczącej funkcji
 aktu.

Z kolei zaś narzuca się aspekt samego użytego przedmiotu jako wyrazu rzekomej ‘miłości’. Chodzi o
 odpowiedź na wyraźnie przez Ojca świętego postawione pytanie – wypadałoby powtórzyć tu jego słowa
 jeszcze raz:

„... Powodem zaś, dla którego nie wystarczy 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 dobry, jeśli jego przedmiot odpowiada dobru osoby przez to, że uwzględnia dobra, które są
 dla niej istotne z punktu widzenia moralnego ...
 – Ludzki czyn, dobry ze względu na swój przedmiot, jest zarazem przyporządkowany ostatecznemu
 celowi. Ten sam czyn osiąga następnie swą ostateczną i istotną doskonałość, gdy wola rzeczywiście
 zwraca go ku Bogu poprzez miłość ...” (VSp 78)
 (Zob. wyż.: Czyn dobry: intencja, przedmiot, dobro, miłość Boża. – oraz wciąż tutaj podane dłuższe, gruntowne opracowanie:
 Wierność spowiednika wierze Apostolskiej – całość tego opracowania).
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Błogosławieństwo płodności rodzicielskiej według Rdz 1

Przekonujemy się jeden raz więcej, że uszanowanie wewnętrznego ładu małżeńskiego aktu zakłada
 każdorazowo na oścież otwartą potencjalność rodzicielską. Jest ona ścisłą konsekwencją pozostawiania
 pełnej swobody spontanicznie rozwijającemu się małżeńskiemu zjednoczeniu. Oznacza to pełne
 przyjęcie zarówno struktury, jak i spontanicznie rozwijającego się dynamizmu aktu. Gotowość
 rodzicielska musi wyrażać się każdorazowo rzeczywistym otwarciem się na obie te rzeczywistości –
 całkiem niezależnie od fizjologicznych szans wzbudzenia życia w danym dniu, a także niezależnie od
 fazy życia tych dwojga (m.in. zarówno przed, jak i już po menopauzie).
 – Gdyby pozostawiania pełnej swobody dla potencjalności rodzicielskiej aktu miało zabraknąć,
 oznaczałoby to dogłębne znieważenie Bożego, małżonkom w zarząd danego: „... stają się jednym
 ciałem” (Rdz 2,24; zob. Mt 19,6). Zjednoczenie płciowe jest z istoty swej rzeczywistym zjednoczeniem
 płciowym, chociażby w danej sytuacji istniała pewność, że przekazanie życia jest w tym konkretnym
 czasie czy na tym etapie życia niemożliwe.

Dlatego też nauczanie Kościoła przypomina rodzinie człowieczej całej niezmiennie jednoznacznie
 wymóg płynący z Bożego ustanowienia, a nie np. Kościoła. Wyraża to m.in. papież Paweł VI w encyklice
 „Humanae vitae’ :

„... Jednakże Kościół, wzywając ludzi do przestrzegania nakazów naturalnego prawa,
 które objaśnia swoją stałą doktryną, naucza, że konieczną jest rzeczą,
 aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie
 do przekazywania życia ludzkiego” (HV 11) (zob. do tego jeszcze raz cytowane dłuższe opracowanie: Otwartość
 każdorazowego aktu na potencjalność rodzicielską, itd.

Mocą Bożego ustanowienia małżeństwa jako pra-sakramentu stworzenia, a tym bardziej sakramentu
 Kościoła, jest ono przeznaczone wyraźnie po to, żeby komunia przymierza małżeńskiego przekształcała
 się w komunię rodziny. Pozostawianie pełnej otwartości aktu na potencjalność rodzicielską jest ścisłą
 konsekwencją stania się tych dwojga „jednym-ciałem” : niejako jedną osobą-w-dwóch-osobach.

Jak poprzednio podkreślono, zespolenie tych dwojga w niejako ‘jedną osobę’  jest dziełem Ducha
 Świętego. Jego zaś nie można „zasmucać” (Ef 4,30). Jakiekolwiek „od woli człowieka zależne” (por. HV 11)
 blokowanie spontanicznie w zjednoczeniu małżeńskim otwierającej się potencjalności rodzicielskiej
 byłoby równoznaczne z wyproszeniem Boga z świątyni swego serca, wypełnionej Duchem Świętym – z
 wszystkimi tego konsekwencjami na życie ... wieczne. Narzucają się słowa św. Pawła:

„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
 Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16; zob. też tamże 6,19: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze
 jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie ...”).

Słowo-Boże-Pisane wiąże stworzenie człowieka oraz małżeństwa – z bardzo wyraźnie
 uwydatnionym, szczególnym Bożym błogosławieństwem na rodzicielstwo. Jako Stworzyciel wywołuje
 Bóg coraz inne byty z nie-istnienia – do istnienia (zob. do tego zwł. EV 83n). Dzieło stwarzania wieńczy Bóg
 utworzeniem człowieka: mężczyzny i kobiety. Stwarza zaś jedynie dlatego, że swego niepojętego dla nas
 rozradowania jako miłości-daru niejako nie jest w stanie pomieścić w sobie.
 – Toteż dzieli się tą miłością wyrażającą się stwarzaniem życia w obfitości jego przejawów (motyw miłości,
 wyrażony chociażby w owym: „... I zobaczył Bóg, że tak było dobrze, bardzo dobrze”: Rdz 1,12.21.31; zob.: MiN 55n).
 Jednocześnie zaprasza człowieka, swój żywy Obraz i Podobieństwo, do uczestnictwa w tym, kim jest
 sam On: Bóg miłość-życie: Stworzyciel.

Czy się dziwić, że Bóg posuwa z kolei „zawierzenie” względem powołanych do małżeńskiego „dwoje-
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jednym-ciałem” tak daleko, iż dopuszcza ich niejako do współ-stwarzania wraz ze sobą nowych ludzkich
 istnień, których w momencie ich wywołania z nie-istnienia do istnienia obdarowuje swoim Obrazem i
 Podobieństwem, ich z kolei powołując do życia ... wiecznego? Oto Boża miłość-dar, od początku do
 końca zapatrzona w to, żeby temu ukochanemu – w tym wypadku małżonkom jako „dwojgu-jednym-
ciałem”  było ‘dobrze’ aż do obdarzenia ich – życiem dziecka Bożego w „Domu Ojca” – łącznie z zaistniałą
 dzięki ich współpracy z sobą jako Stworzycielem – ich rodziną?

Pełni zdumienia i wdzięczności względem niepojętego Bożego zaufania okazywanego grzesznemu
 człowiekowi, nie wyłączając małżonków wcale nie zawsze świętych, zaczynamy lepiej rozumieć
 szczególnie radośnie przez Boga obwieszczone i wielokrotnie potwierdzane błogosławieństwo płodności
 rodzicielskiej.
 – Stwierdzamy to już w biblijnym opisie ‘Kapłańskim’ w Księdze Rodzaju. Przedstawia ono prorocką
 retro-wizję tego, co się działo na pra-początku, gdy Bóg stwarzał czas, świat i człowieka:

„Elohim pobłogosławił im [stworzonemu człowiekowi – jako mężczyzny i kobiety].
 Przy czym wypowiedział do nich:
 ‘Wydawajcie potomstwo, mnóżcie się i zapełniajcie ziemię!’ ...” (Rdz 1,28).

Nowo zaistniała komórka społeczna – dwoje małżonków, nie może ograniczyć się do samolubnego
 wzajemnego wpatrywania się w siebie. Jeśli małżeństwo ma być małżeństwem, ci dwoje nie mogą
 uchylać się od równolegle przyjętych zobowiązań, by służyć rodzinie ludzkiej całej.
 – Jeśli Bóg jest miłością która cała jest życiem, małżonkowie – Boży Obraz i Podobieństwo, nie mogą na
 swój ludzki sposób nie być miłością-życiem poprzez czynne uczestnictwo w Bożej miłości, która cała jest
 stworzycielska. Będzie się to dokonywało poprzez wzbogacanie rodziny człowieczej o kolejne ogniwa
 pokoleń, które równie jak oni oboje zdolne będą przekazywać komunię zarówno miłości, jak i życia.

Jedynie tak pojmowane małżeństwo może się cieszyć Bożym błogosławieństwem płodności: „Elohim
 [= Bóg] pobłogosławił im ...” (Rdz 1,28).

Wypadałoby w nawiązaniu do tych rozważań i zarazem stwierdzeń dopowiedzieć, że jeśli dwoje ludzi
 zamyśla o pobraniu się i zostaniu małżeństwem, a z góry chcieliby wykluczyć posiadanie dzieci,
 ograniczając się jedynie do wygodnego bycia dla siebie jako mąż i żona – bez obciążania się
 zobowiązaniami rodzicielskimi, małżeństwo to byłoby z góry nieważne, a ich związek – jako nie-
małżeństwo w oczach Bożych, byłby jednym ciągiem cudzołóstwa.
 – Wniosek taki narzuca się zarówno w odniesieniu do sytuacji sprzed ‘potopu’, jak i po ‘potopie’.

Błogosławieństwo płodności po Potopie (Rdz 9)

W następnych etapach rozwoju ludzkości – Bóg błogosławieństwa płodności rodzicielskiej pomimo
 straszliwego upadku obyczajowego nie tylko nie wycofa, ale je potwierdzi. Słowo-Boże-Pisane donosi o
 tym w relacji o wydarzeniach związanych z potopem (Rdz 6-9).

W straszliwym kataklizmie potopu wyginęła praktycznie cała podówczas istniejąca ludzkość. Potop
 nadszedł na ówczesną ludzkość w następstwie niewyobrażalnego zepsucia obyczajowego, które
 przebrało wszelkie miary. W swych zwyrodnieniach moralnych ówcześni ludzie nie przyjmowali już
 żadnego Bożego napomnienia ani wezwania do nawrócenia (zob. o ‘Potopie’ wyż.:  Geofizyczne wyjaśnienie
 Potopu). Ocalało tylko niewiele osób, które uwierzyły Słowu Bożemu przekazywanemu przez Noego.

Autor Biblijny składa o Noem porywające świadectwo:
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„Noe jednak uzyskał łaskawość w Obliczu Jahwéh;
 ... Noe był człowiekiem sprawiedliwym-prawym.
 Był on nieskazitelny wpośród współczesnych sobie ludzi.
 Noe chodził wytrwale z Elohim ...” (Rdz 6,8n; przekład własny z hebr.).

Po zakończeniu ‘potopu’ zawiera Bóg z ocalałymi, reprezentowanymi przez Noego, w Słowie-Bożym-
Pisanym znamiennie przedstawione przymierze (zob. Rdz 8,20-9,17). Wśród Bożych warunków i ustaleń
 znajduje się ponowne potwierdzenie Bożego pochodzenia zróżnicowania płciowego człowieka jako
 mężczyzny i kobiety oraz aż dwukrotnie powtórzone błogosławieństwo dla podejmowania powołania
 rodzicielskiego:

Rdz 9,1: „Po czym Elohim pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich:
 ‘Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię ...
 ...
v.5: Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze dusze; upomnę się o krew u każdego
 zwierzęcia.
 Upomnę się o nią z ręki człowieka, z ręki męża – jego brata: upomnę się o życie człowieka.
v.6: Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka winna być przelana krew jego,
 bo na Obraz Elohim uczynił człowieka.
v.7: Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się. Zaludniajcie ziemię i sprawujcie władzę nad nią” (Rdz 9,1.5nn).

Przytoczone słowa z prorockiej retro-wizji o pra-początkach rodziny człowieczej wyznaczają
 podstawowe ukierunkowania dla nowego początku ludzkości. Mówią w szczególności o właściwym
 użyciu w zarząd człowiekowi zawierzonej płciowości, oraz o wzajemnych odniesieniach międzyludzkich.
 Małżeństwo pochodzi w całości od Boga. Tym bardziej zaś domeną ściśle i wyłącznie Bożą pozostaje
 płodność rodzicielska. Jednocześnie Bóg zaprasza małżeństwa wyraźnie do podejmowania podarowanej
 im przez siebie możności uczestnictwa w stworzycielskiej mocy swojej miłości.

Skoro zatem wszystko, co dotyczy czy to człowieka: mężczyzny i kobiety jako osób samotnych, czy
 też jako par małżeńskich, było, jest i pozostaje domeną wyłącznie Bożą, oddaną poszczególnym ludziom
 i małżonkom jedynie w ‘zarząd’, z którego trzeba będzie się rozliczyć, nic dziwnego że i Nowy Testament
 potwierdza w pełni Bożą Własność, jaką niesie z sobą człowieczeństwo zróżnicowane na męskie i
 żeńskie.
 – Z kolei zaś Nowy Testament akceptuje w pełni powołanie dwojga ludzi do małżeństwa, w którym mąż i
 żona stają się z Woli Stworzyciela „dwoje-jednym-ciałem” jako niejako ‘jedna-osoba-w-dwóch-osobach’.

Czasy Nowego Przymierza pozwolą jedynie wniknąć głębiej w tajemnicę Boga zarówno jako życia,
 jak tym bardziej miłości. Ta bowiem w Jezusie Chrystusie posunęła się aż do oddania siebie na krzyżu w
 charakterze „ofiary przebłagalnej za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego
 świata” (1 J 2,2).
 – Czy w tej sytuacji dziwić się, że św. Paweł, Apostoł Narodów, tak mocno podkreśla, iż małżeństwo
 zawierać należy „... w Panu” (1 Kor 7,39)?

Dzieło Odkupienia, dokonane przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa, pozwala znacznie głębiej niż to
 było w epoce Starego Testamentu niejako ‘podpatrzeć’ tajemnicę tak Bożej miłości, jak i Bożego życia.
 Wnioski z ‘podpatrywania’ stylu ‘miłowania’ ze strony Boga, który w tajemnicy swego Wcielenia, a tym
 bardziej Odkupienia stał się ‘dotykalnym’ świadectwem (zob. 1 J 1,1: „... na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze
 ręce, bo ŻYCIE objawiło się ...”) jedynego właściwego rozumienia rzeczywistości, której na imię jest ‘miłość’,
 rzutują nieustannie wprost z kolei na nasz – ludzki, a tym samym pomiędzy małżonkami się
 urzeczywistniający styl kształtowania wzajemnych odniesień.

Małżeństwo-sakrament sprawia, że ci dwoje stają się dla siebie wzajemnie ‘komunią’ miłości i życia w
 zawartym pomiędzy sobą przymierzu małżeńskim. Komunia ta staje się z chwilą wyrażonej sobie
 wzajemnie zgody stałym wezwaniem tych dwojga do takiego kształtowania swego wnętrza i wzajemnych
 odniesień, które by się wyrażały coraz doskonalej jako stawanie się dla siebie wzajemnie darem „osoby



 dla osoby”.

Być dla współmałżonka ‘osobą-darem’, czyli darem „osoby dla osoby” – znaczy, że całkowicie
 wykluczone musi być traktowanie tego drugiego w małżeństwie jako rzeczy-do-usług. W chwili ślubu
 oboje zobowiązują się, że będą dla siebie wzajemnie takim właśnie darem-osobą, który w tym drugim, a
 oczywiście i w sobie samym, widzi „osobę”, a nie rzecz, ani tym bardziej niewolnika-do-usług. Oboje
 winni zdążać odtąd wyraźnie do tego, by wzajemne stawanie się osobą-darem stawało się ich zwyczajną
 drogą, która z miłości ku temu drugiemu, zawierzonemu sobie przez Bożą Opatrzność, zaprowadzi u
 kresu życia do „Domu Ojca” (por. J 14,2n).

Stawanie się zaś osobą-darem dla siebie nawzajem otwiera małżeńskie „dwoje-jednym-ciałem” z
 Bożego ustanowienia i powołania na oścież na potencjalność rodzicielską. W ten sposób ‘komunia
 małżeńska’ przekształca się stopniowo w komunię i przymierze życia rodzinnego. W łonie tej komunii
 zaczynają z Bożego ustanowienia pojawiać się dzieci tych dwojga, którzy tym samym z małżonków –
 stają się rodzicami. Każde dziecko jest widomym, odtąd już na wieczność nie wymazalnym utrwaleniem
 zaistniałego „dwoje-jednym-ciałem” swoich rodziców, dotychczasowych jedynie małżonków.

Tę rzeczywistość ujmuje w niezrównanych słowach swej lapidarnej syntezy Jan Paweł II. Słowa te
 przytaczaliśmy na naszej stronie internetowej już wielokrotnie:

„... W ten sposób małżonkowie, oddając się sobie,
 wydają z siebie nową rzeczywistość – dziecko,
żywe odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej
 oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa” (FC 14).

Jan Paweł II ukazuje jednak natychmiast jeszcze też dalszy ciąg wezwania tych dwojga: męża i żony
 do realizowania Bożego zamysłu miłości. Zamysł ten staje się w obliczu wywodzącej się od nich rodziny
 tym bardziej naglącym zobowiązaniem do ukazywania potomstwu najgłębszego sensu małżeńskiej misji:

„Stawszy się rodzicami, małżonkowie otrzymują od Boga dar nowej odpowiedzialności.
 Ich miłość rodzicielska ma się stać dla dzieci widzialnym znakiem tej samej miłości Boga,
 ‘od której bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi’ ...” (FC 14).

Znaczy to, że małżeństwo winno być jednym wielkim ‘pasem transmisyjnym’  Boga-jako-Miłości – dla
 tych dwojga: małżonków, ale tym bardziej dla ich potomstwa, a w dalszym ciągu dla Kościoła i całego
 świata. W poprzednich rozważaniach staraliśmy się ten sens małżeństwa jako Sakramentu wyraźnie
 uwydatnić (zob. wyż.:  Małżeństwo jako pra-Sakrament Sakramentu stworzenia: uwidzialnienie niewidzialnej miłości Boga).
 – Gdyby zabrakło stałego zapatrzenia się w ostateczny kres życia, ‘miłość’ małżonków przestałaby mieć
 na względzie prawdziwe dobro – swoje własne oraz tego drugiego. Przeradzałaby się w zagarnianie tego
 drugiego dla siebie jako ‘rzeczy-własności’, przymuszanej do spełniania egoistycznych zachcianek czy to
 jednej ze stron, czy też ich obojga razem. Więź małżeńska wyrodniałaby w stawanie się dla siebie
 wzajemnie drogą wiodącą nie do nieba, lecz do coraz bardziej utrwalanego ... odłączania się od Boga – z
 wszystkimi tego konsekwencjami ...

6. Uśmiercenie własnego owocu Życia ...
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 Objaśnienie

Zgładzenie owocu podjętego „dwoje-jednym-ciałem”

W zakończeniu rozważania nad biblijną wizją małżeństwa jako sakramentu Stworzenia i sakramentu
 Kościoła wypada chociażby tylko napomknąć o Bożym ostrzeżeniu, jakie m.in. w nawiązaniu do
 małżeństwa zamieszcza autor biblijny, który przedstawia całkiem od nowa zawarte przymierze Boga z
 nową rodziną człowieczą po potopie.

Bóg uświadamia w tym przymierzu niezwykle wyraziście związek pomiędzy powołaniem do komunii
 małżeńskiej – a komunii rodzicielskiej. W tym kontekście uświadamia nowej ludzkości również
 bezpośrednią odpowiedzialność za naruszenie życia w przypadku przelanej niewinnej krwi. Wyżej
 przytoczyliśmy już odnośne słowa Boże (zob. wyż.: Tekst: Błogoslawieństwo płodności po potopie: Rdz 9,1-7). Dobrze
 jednak będzie powtórzyć je tu jeszcze raz – tym razem z pominięciem słów dotyczących
 błogosławieństwa płodności:

Rdz 9,5: „Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze dusze;
 upomnę się o krew u każdego zwierzęcia.
 Upomnę się o nią z ręki człowieka, z ręki męża – jego brata:
 upomnę się o życie człowieka.
v.6: Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka winna być przelana krew jego:
bo na Obraz Elohim [= Boga] uczynił człowieka” (Rdz 9,5n).

Nie ma wątpliwości, że to słowo Boże nie może nie dotyczyć wprost również małżonków jako
 rodziców w przypadku, gdyby zamiast stać się przekazicielami życia człowieczego – mieli przyłożyć ręki
 do zgładzenia życia, które uprzednio poczęło się jako owoc ich „dwoje-jednym-ciałem”. Boże słowa stają
 się w tej chwili niezwykle poważne.

W tekście hebrajskim występuje w tym fragmencie
 parokrotnie powtarzający się czasownik „darásh”. Autor biblijny
 używa go w pierwszej osobie czasu teraźniejszego, wkładając go
 w usta samego Boga.
 Czasownik ten oznacza: przeprowadzić dochodzenie, zażądać
 raportu, wytłumaczenia się z przyjętej odpowiedzialności. Tutaj
 zatem mówi Bóg sam o sobie:
 „Ja sam będę dochodził-dopominał się ...”.

Czyli: w przypadku przelania niewinnej krwi ludzkiej – sam
 Bóg stanie po stronie zabitego człowieka. Sam też Bóg podejmie
 się wtedy niejako ‘urzędowego’ dochodzenia.
 Autor biblijny odnosi takie ‘dochodzenie’ nawet do zwierząt, które
 by zaatakowały i zabiły człowieka.
 Tym bardziej jednak zażąda Bóg rozliczenia z niewinnie przelanej

 krwi ludzkiej „... z ręki człowieka, z ręki męża – jego brata: upomnę się o życie człowieka”  (Rdz 9,5).

Słowo-Boże-Pisane przytacza też słowa wyroku, jaki winien zapaść w przypadku przelania niewinnej
 krwi: „Kto przeleje krew człowieka, przez człowieka winna być przelana krew jego” (Rdz 9,6a).
 – Zdanie to z punktu widzenia stylistycznego ujęte jest w języku hebrajskim w formułę imiesłowową.
 Tego rodzaju sformułowanie języka ‘prawniczego’ w Izraelu świadczy o jego bardzo starożytnym
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 pochodzeniu. W języku polskim nie da się, niestety, oddać hebrajskiego sformułowania w równie
 imiesłowowym przekładzie. Przekład brzmiałby sztucznie i ‘nie-po-polsku’. Stąd konieczność oddania
 tekstu hebrajskiego treściowo wprawdzie równoważnie, ale w formie nieznacznie opisowej.

Słowa owego wyroku brzmią niezwykle groźnie. Są one jednoznaczne, zrozumiałe i nie trzeba ich
 nikomu tłumaczyć. Każdy też musi uznać je za ... słuszne.

Nie chcielibyśmy wracać w tej chwili ani do problematyki przerywania ciąży przez zabiegi operacyjne
 itp., ani też poprzez użycie środków zapobiegania ciąży o działaniu poronnym. Kwestie te omawialiśmy
 już dostatecznie obszernie – zwłaszcza w drugiej części naszej strony internetowej.
(zob. wyż.: Przerywanie ciąży – oraz ciąg dalszy: Naruszenie rozpoczętego życia – i ciąg dalszy tego paragrafu: Proces
 zagnieżdżenia – a spirala – po czym zwłaszcza: Poronne działanie wszelkiej chemii plemnikobójczej).

Na wskazanych miejscach mowa była zarówno o mechanizmie działania użytych środków przeciw-
rodzicielskich, jak i o ocenie etycznej podejmowanych tego rodzaju działań – łącznie z wskazaniem szans
 pojednania z Bogiem i człowiekiem.
(zob. cz.IV, rozdz. 3: Dziecko Bólu! Gdzie jesteś ...? – oraz tamże, rozdz. 4: Błogosławiony ‘Trybunał’: Sakrament Miłosierdzia).

Można by dodać, a raczej jedynie przypomnieć – w nawiązaniu do owego, jak to Bóg wyraża,
 „upominania się” o przelaną niewinną ludzką krew – tym razem w ścisłym nawiązaniu do nie-przyjętego
 owocu własnego łona – słowa Jana Pawła II z jego „Listu do Rodzin” (1994 r.). Ojciec święty nawiązuje do
 nakreślonego przez samego Jezusa Chrystusa obrazu Sądu Ostatecznego, kiedy to „przyjdzie sądzić
 żywych i umarłych” (LR 22; zob. Mt 25,34-46):

„Sędzia jest Oblubieńcem Kościoła i ludzkości i dlatego sądzi tak, jak słyszymy:
 ‘Pójdźcie błogosławieni Ojca Mojego (...).
 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony..., byłem ... nagi, a przyodzialiście Mnie’ [Mt
 25,34nn].
 – Oczywiście, że tę listę można by przedłużyć i znalazłaby się w niej niezliczona liczba spraw, które
 składają się na życie małżeńskie i rodzinne. Na pewno znalazłoby się tam także takie zdanie:
 ‘Byłem dzieckiem nie narodzonym i przyjęliście Mnie, pozwoliliście Mi się urodzić. Byłem dzieckiem
 opuszczonym i staliście się dla Mnie rodziną. Byłem dzieckiem osieroconym, a adoptowaliście Mnie
 ...’.
 I jeszcze dalej: ‘Pomagaliście wątpiącym i zagrożonym matkom przyjąć dziecię nie narodzone i
 urodzić, pomagaliście wielodzietnym rodzinom, rodzinom w różnorodnych trudnościach ...’ ...” (LR 22).

Po czym jednak św. Jan Paweł II dodaje:

„Ale wiemy, że w Mateuszowym opisie Sądu Ostatecznego jest także ta druga lista, groźna i
 przerażająca:
 ‘Idźcie precz ode Mnie (...).
 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; ...’ [Mt 25,41nn].
 I na tej liście znajdą się z pewnością także inne fakty, w których Jezus chce się utożsamić z
 człowiekiem odrzuconym.
 On utożsamia się z opuszczoną żoną czy mężem, z poczętym i odrzuconym dzieckiem:
 ‘Nie przyjęliście Mnie’ !
 Również i ten sąd idzie poprzez dzieje naszych rodzin, przez dzieje narodów i ludzkości.
 Chrystusowe: ‘nie przyjęliście Mnie’ odnosi się również do instytucji społecznych, rządów i organizacji
 międzynarodowych ...” (LR 22).

W niniejszym rozdziale mamy na względzie w pierwszym rzędzie dzieci wyrastające z dziecięctwa
 oraz młodzież na etapie przygotowywania się do przyszłych zadań życiowych i do ślubu.
 – Czy by mogło być możliwe, żeby Chrystusowe słowa – czy to błogosławieństwa w dniu Sądu
 Ostatecznego, a z kolei odłączenia na wieczność tych, którzy głos Bożych Przykazań odrzucili, miał nie
 dotyczyć również tych dzieci, które np. po zabawie seksualnej spostrzegają się, że stali się rodzicami, i
 podejmują wszystko, by poczętego człowieka ... się pozbyć?

javascript:view('p2_3a.htm#abor',850,650)
javascript:view('p2_3a.htm#abor',850,650)
javascript:view('p2_3a.htm#abor',850,650)
javascript:view('p2_3a.htm#viv-vit',850,650)
javascript:view('p2_3a.htm#viv-vit',850,650)
javascript:view('p2_3a.htm#viv-vit',850,650)
javascript:view('p2_3a.htm#viv-vit',850,650)
javascript:view('p2_3a.htm#viv-vit',850,650)
javascript:view('p2_3b.htm#impl',850,650)
javascript:view('p2_3b.htm#impl',850,650)
javascript:view('p2_3b.htm#impl',850,650)
javascript:view('p2_3b.htm#impl',850,650)
javascript:view('p2_3b.htm#impl',850,650)
javascript:view('p2_3b.htm#impl',850,650)
javascript:view('p2_3c.htm#abort',850,650)
javascript:view('p2_3c.htm#abort',850,650)
javascript:view('p2_3c.htm#abort',850,650)
javascript:view('p4_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p4_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p4_3a.htm#cp3',850,650)
javascript:view('p4_4a.htm#cp4',850,650)
javascript:view('p4_4a.htm#cp4',850,650)
javascript:view('p4_4a.htm#cp4',850,650)
javascript:view('p4_4a.htm#cp4',850,650)
javascript:view('p4_4a.htm#cp4',850,650)
javascript:view('p4_4a.htm#cp4',850,650)
javascript:view('p4_4a.htm#cp4',850,650)
javascript:view('p4_4a.htm#cp4',850,650)
javascript:view('p4_4a.htm#cp4',850,650)


 Chociażby do takiego zbrodniczego czynu namawiani lub wręcz zmuszani byli przez ... własnych
 rodziców i bliskich, doradców psychologicznych, lekarzy, czy też dyrekcje szkół do których uczęszczają?

Boży odkupieńczy dialog z człowiekiem w grzechu krwi

Zdajemy sobie sprawę, że w Odkupicielu człowieka, Jezusie Chrystusie, Bóg wychodzi naprzeciw
 każdego człowieka obciążonego grzechem. Dotyczy to również człowieka-zbrodniarza, którego sumienie
 jest obciążone być może niewinną krwią. A tacy mogą się zdarzyć również już wśród ludzi bardzo
 młodych, a nawet ... niemal jeszcze dzieci.

Do takiej sytuacji nawiązują słowa Jana Pawła II z jego „Evangelium Vitae” (1995 r.) ukazujące Boga
 jako tego, który nigdy „nie chce śmierci [wiecznej] grzesznika ...”. Słowa te są zdolne podźwignąć
 człowieka w rozpaczy, gdy uprzytomni sobie stan duchowy, w jaki sam siebie pogrążył:

„Kain jest bardzo ‘smutny’  i ma ‘ponurą twarz’ [Rdz 4,4].
 Tekst biblijny nie wyjaśnia, dlaczego Bogu bardziej podoba się ofiara Abla niż Kaina; bardzo jasno
 wskazuje jednak, że Bóg, choć wybiera ofiarę Abla, nie przerywa dialogu z Kainem. Karci go,
 przypominając mu o jego wolności wobec zła: zło nie jest bynajmniej nieuniknionym przeznaczeniem
 człowieka... Kain pozostaje wolny wobec grzechu ...
 ... Po zbrodni Bóg wkracza, aby pomścić zabitego. Kain, zapytany o los Abla, zamiast zawstydzić się
 przed Bogiem i prosić o przebaczenie, z zuchwałością omija pytanie: ‘Nie wiem. Czyż jestem stróżem
 brata mego’ [Rdz 4,9]. ‘Nie wiem’: Kain próbuje kłamstwem zakryć zbrodnię....
 ... Kain nie chce myśleć o bracie i odrzuca odpowiedzialność, którą każdy ponosi za bliźniego....

 ... Ale Bóg nie może pozwolić, aby zbrodnia pozostała bezkarna: krew zabitego woła do Niego z ziemi,
 na której została przelana, i domaga się, aby wymierzył sprawiedliwość [por. Rdz 37,26; Iz 26,21; Ez 24,7n].
 ...
 ... Nawet zabójca nie traci swej osobowej godności i Bóg sam czyni się jej gwarantem. Właśnie tutaj
 objawia się paradoksalna tajemnica miłosiernej sprawiedliwości Boga ....
 ... Jednakże Bóg nie zamierza ukarać zabójcy zabójstwem, gdyż chce nawrócenia grzesznika bardziej,
 niż jego śmierci ...” (EV 8-9).

Oto nasz Bóg! Oto ‘styl’ Jego ‘miłowania’. Miłość jest zawsze większa niż grzech; większa również od
 zbrodni ‘krwi’.
 – Najwyższym Bożym świadectwem takiego Bożego miłowania, wzorca dla naszego ‘miłowania’ również
 w obliczu mordercy, pozostaje Jezus na Krzyżu.
 Jest to zatorturowany na śmierć Bóg-Człowiek. Jezus to Odkupiciel człowieka – nasz Boży Oblubieniec-
z-Krzyża.
 Z Krzyża hańby, zdeptanej Jego człowieczej i Bożej godności – z Serca Jego i ust wydobywają się i w tej
 jeszcze sytuacji i chwili słowa Bożego Miłosierdzia, które za żadną cenę nie chce śmierci grzesznika,
 lecz żeby się nawrócił – i żył (zob. Ez 18,23):

„Lecz Jezus mówił: ‘Ojcze, przebacz im,
 bo nie wiedzą, co czynią’ ...” (Łk 23,34; zob. do tego wyż.: Ojcze przebacz im... ).

Warto przytoczyć tu jeszcze dalsze słowa Jana Pawła II z tej samej encykliki „Evangelium Vitae”.
 Mianowicie Papież porównuje w pewnej chwili przelaną krew Syna Bożego – z przelaną krwią każdego
 innego człowieka – w zestawieniu z Bożym zamysłem odkupienia człowieka-w-grzechu za tę cenę:

„... W sposób absolutnie jedyny i wyjątkowy woła do Boga krew Chrystusa, którego proroczą
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 zapowiedzią jest postać niewinnego Abla, jak przypomina autor Listu do Hebrajczyków:
 ‘Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, (...) do Pośrednika Nowego
 Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla’ (12, 22. 24).
 – Jest to krew pokropienia. Jej symbolem i proroczym znakiem była krew ofiar Starego Przymierza,
 poprzez które Bóg ukazywał ludziom, że pragnie przekazać im swoje życie, oczyszczając ich i
 uświęcając.
(por. Wj 24,8; Kpł 17,11).
 – Otóż wszystko to spełnia się i urzeczywistnia w Chrystusie: Jego krew jest krwią pokropienia, która
 dokonuje odkupienia, oczyszcza i zbawia; jest to krew pośrednika Nowego Przymierza, ‘za wielu (...)
 wylana na odpuszczenie grzechów’ (Mt 26,28).
 Krew płynąca z przebitego boku Chrystusa na krzyżu (por. J 19,34) ‘przemawia mocniej niż krew Abla’ :
 ta krew wyraża bowiem i domaga się głębszej ‘sprawiedliwości’,
 przede wszystkim jednak błaga o miłosierdzie, oręduje przed obliczem Ojca za braćmi (por. Hbr 7,25),
 jest źródłem doskonałego odkupienia i darem nowego życia” (EV 25).

Słowa papieskie są nie złudnym echem najgłębszych pragnień zamysłu odkupienia człowieka w krwi
 Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego.
 Czy nie takiego poznajemy Trójjedynego z Jego objawienia poprzez „Ewangelię”, tzn. Boże Słowo
 Nowego i Wiecznego Przymierza, uobecnianego na co dzień w sprawowanej Eucharystii, ewentualnie jej
 wstępnym warunku, jakim jest ustanowiony mocą tej odkupieńczej Krwi – sakrament spowiedzi-
pojednania?

Toteż pełni wdzięczności czytamy-słyszymy dalsze jeszcze słowa tego samego fragmentu encykliki
 „Evangelium Vitae” (Ewangelia Życia):

„Krew Chrystusa objawia, jak wielka jest miłość Ojca, a zarazem ukazuje, jak cenny jest człowiek w
 oczach Boga i jak ogromna jest wartość jego życia.
 Przypomina nam o tym apostoł Piotr: ‘Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach
 złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale
 drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy’ (1 P 1,18n).
 – Właśnie kontemplując drogocenną krew Chrystusa, znak Jego ofiarowania się z miłości (por. J 13,1),
 człowiek wierzący uczy się dostrzegać i cenić niemalże Boską godność każdej osoby i może wołać
 pełen wdzięczności i radosnego zdumienia:
 ‘Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro ‘zasłużył na takiego i tak potężnego
 Odkupiciela’ (por. Exsultet z Wigilii Paschalnej), skoro ‘Bóg Syna swego Jednorodzonego dał’, ażeby on,
 człowiek, ‘nie zginął, ale miał życie wieczne‘ ... [por. J 3,16]. - (EV 25)”!

Podsumowanie

Przypomnienie wizji małżeństwa w oparciu o podstawowe, wiecznie aktualne słowa Pisma świętego
 ukazuje jednoznaczny drogowskaz w zamęcie czasu, szybko zmieniających się poglądów, ale i
 odgórnych niezwykle silnych nacisków. Drogowskaz ten ponad wątpliwość nie zawiedzie w sytuacji
 niepewności i pytania: za czym, względnie za kim mamy się opowiedzieć.

Pragniemy odnajdywać i wcielać w życie te sugestie Słowa-Bożego-Pisanego, które pomogą
 przesycać klimat komunii małżeńskiej i rodzinnej atmosferą ‘Kościoła Domowego’, jakim może i ma się
 stać każde małżeństwo i każda rodzina.

Wszystko o czym jest tu mowa, dotyczy – jak widać – w pełni już też etapu dzieciństwa i



 młodzieńczości.

B.   DORASTANIE DO STANIA SIĘ MAŁŻEŃSTWEM:
SAKRAMENTEM

W nawiązaniu do celu niniejszego rozdziału

W naszych rozważaniach nad okresem „Młodości w drodze do małżeństwa – sakramentu
 małżeństwa”, stawiamy kolejny krok. W niniejszym rozdziale pragniemy uświadomić sobie jeszcze raz te
 elementy małżeństwa, które wchodzą w samą istotę małżeństwa jako sakramentu. A pamiętamy, że
 innego małżeństwa w oczach Bożych po prostu nie ma. Zastanowienie się nad tymi elementami może
 przyczynić się do lepszego zrozumienia zadań życiowych, przed jakimi prędzej czy później stanie
 większość obecnych dzieci i dorastającej młodzieży. Rozważania te mogą tym samym dopomóc w
 trzeźwym spojrzeniu na coraz inne aspekty małżeństwa, które jako sakrament będzie zawsze wezwane
 do stawania się swoistym ‘Kościołem Domowym’. Tym przecież jest małżeństwo-rodzina: swoisty
 ‘Kościół-w-miniaturze’, gdzie ojciec i matka, wraz z dziećmi – żyją życiem dokonanego odkupienia
 poprzez na co dzień uaktywniany sakrament małżeństwa.

Nie chodzi o wprowadzanie do małżeństwa elementów obcych, ani też o siłowe narzucenie wizji
 małżeństwa, które by szybowało w świecie idealizmu religijnego. Zarówno osoby dojrzałe, m.in. już
 żyjące w stanie małżeńskim, jak i dorastające dzieci i młodzież okresu przedmałżeńskiego, powinni z
 całą powagą przyjąć do wiadomości, że w Bożej wizji – a tylko taka liczy się w sensie spraw
 definitywnych, po prostu nie istnieje żadne inne małżeństwo, jak tylko to podniesione do rangi
 sakramentu. Dotyczy to nie tylko chwili zawierania ślubu w kościele, lecz całej odtąd rozpoczynającej się
 codzienności z chwili na chwilę uaktywnianego małżeństwa-sakramentu, które we wszystkich jego
 wymiarach staje się przystosowaniem dóbr dzieła odkupienia do życia właściwego małżeństwu i rodzinie.

Nie ma to nic wspólnego z czymś w rodzaju burzenia naturalnego klimatu radości i szczęścia, jakie
 winny rozkwitać w małżeństwie jako małżeństwie. Pragniemy natomiast służyć pomocą tym wszystkim
 wysiłkom, jakie będą musieli podejmować przyszli mężowie i przyszłe żony związani wyrażoną w Obliczu
 Boga zgodą, którą tenże Bóg przyjął i ją przypieczętował. Wysiłki te będą zmierzały do stawania się
 coraz piękniejszą i szczęśliwszą komunią „dwojga-jednym-ciałem”. Komunia ta, której punktem wyjścia
 stanie się zawarte przez tych dwoje przymierze miłości i życia, będzie miała odzwierciedlać coraz pełniej
 i coraz piękniej wobec siebie, rodziny, społeczeństwa, a nawet całego kosmosu – niewyrażalną
 oblubieńczo-odkupieńczą miłość Trójjedynego do człowieka jako żywego Obrazu Boga.



Po rozważeniu w poprzednim paragrafie jeszcze raz biblijnej wizji małżeństwa, miarodajnej dla
 wszystkich czasów i kultur, wypada zdać sobie sprawę z szeregu kolejnych aspektów, które mogą
 rzutować na jakość decyzji dwojga osób, które zamierzają związać się nierozerwalnym węzłem komunii
 małżeńskiej i rodzinnej: małżeństwa jako sakramentu.

Punktem wyjścia do podejmowania dalszych rozważań jest zapewne podstawowe pytanie: jak ci
 dwoje konkretni, którzy są kandydatami do ślubu, ustosunkują się do Woli Bożej związanej z powołaniem
 do małżeńsko-rodzicielskiej komunii? Trudno, a raczej niemożliwe byłoby myśleć o małżeństwie jako
 sakramencie, a tym bardziej o małżeństwie jako „Kościele-w miniaturze” – w uniezależnieniu od Bożego
 zamysłu Miłości związanego z małżeństwem-sakramentem. Wykluczenie obecności Boga i wiążącego
 charakteru Bożych Przykazań stałoby się przygotowaniem sobie niewyobrażalnej klęski na
 teraźniejszość i przyszłość.

1. Przyjęcie Bożych warunków małżeństwa

Stan świadomości ...

Przypomnienie biblijnej wizji małżeństwa, skondensowanej w unikalnym w literaturze religijnej
 określeniu: „... i stają się [ci dwoje] jednym-ciałem”, wskazuje drogę do podjęcia poważnej refleksji nad
 małżeństwem-sakramentem. W niniejszym rozdziale ograniczamy się do samego jedynie związku
 dwojga osób jako małżonków – z pominięciem w tej chwili problematyki małżeństwa przekształcającego
 się stopniowo w rodzinę. Rzeczywistość małżeństwa (a później: rodziny) staramy się rozważać jako wciąż
 od nowa przez Odkupiciela zaofiarowaną szansę i wezwanie do przesycania jego życia – wraz z jego
 radościami i troskami – w pełni spontanicznie klimatem „Kościoła Domowego”, czyli „Kościoła-w-
miniaturze”.

Wydaje się słuszne zadać sobie wstępne pytanie, ale i przyjrzeć się rzeczywistości osób, które
 zamierzają zawrzeć ślub małżeński. Czy i w jakiej mierze ludzie ci – zwykle stosunkowo młodzi, są
 przygotowani do postawienia tego przełomowego kroku w życiu: decyzji na małżeństwo, tzn. na
 dozgonny związek, który dla nich dwojga staje się odtąd nie wymazalnym sakramentem? Obserwacja
 realiów życia budzi nierzadko poważne wątpliwości i obawy w obliczu zdarzających się pochopnie,
 nieodpowiedzialnie zawieranych ślubów małżeńskich.

Czy mianowicie młodzi którzy się pobierają, zdają sobie sprawę z tego, co to znaczy samo w sobie
 małżeństwo, oraz że nie ma innego małżeństwa jak tylko małżeństwo-sakrament? Niejedni młodzi sądzą
 zapewne – podobnie jak to się dzieje u znacznej części osób starszych, że małżeństwo jest
 ‘sakramentem’ najwyżej w chwili jego zawierania w kościele. Po czym rozpoczyna się szarzyzna życia



 tych dwojga, które nie ma już nic wspólnego z czymś, co by miało być ... ‘sakramentem’.
 – Wiele osób wstępujących w związek małżeński zdaje się niedorastać do tego, by wraz z wyrażoną
 zgodą małżeńską podjąć odpowiedzialność za dobro doczesne i ostateczne własne oraz tej drugiej
 osoby, ani tym bardziej za takie samo dobro rodziny, w jaką ich związek niebawem się przekształci.
 – Tymczasem tak jedno, jak drugie jest bezpośrednią konsekwencją nowego powołania życiowego, jakie
 ci dwoje podejmują w chwili wyrażenia zgody małżeńskiej .

W przypadku osób ochrzczonych oznacza to decyzję na stanie się dla siebie wzajemnie szafarzami
 udzielanego sobie w tej chwili małżeństwa jako jednego z sakramentów Kościoła Chrystusowego.
 Sakrament ten nie jest sakramentem w samej tylko chwili wyrażenia sobie zgody małżeńskiej w budynku
 kościoła. Staje się on odtąd nieodwołalną rzeczywistością ich życia – jako od tego momentu nieustannie
 uaktywnianego sakramentu.

Będzie on przesycał odtąd i przetwarzał każdy detal ich życia-we-dwoje w jeden ciąg rzeczywistości
 obojga jako ‘ich’  sakramentu. Rzeczywistość zawartego sakramentu będzie owocowała z dnia na dzień
 zależnie od jakości współpracy tych dwojga z łaską sakramentu.
 – Zdarza się – nie daj Boże, że ci dwoje ignorują ten stale odtąd się uaktywniający sakrament. Przyjęty
 przez nich sakrament będzie w takim wypadku systematycznie zadeptywany – z wszystkimi tego
 konsekwencjami.
 Pamiętamy też, że sam w sobie zawarty i wzajemnie sobie udzielony sakrament dobiega końca jedynie
 wraz ze śmiercią jednego z małżonków.

Refleksja odnośnie do często spotykanego rażącego nieprzygotowania do małżeństwa i rodziny nie
 jest zapewne odkryciem dopiero dzisiejszej doby. Czasy się jednak zmieniają. Do niedawna – w ramach
 niejednej kultury i zakorzenionego ‘prawa zwyczajowego’, kojarzeniem dwojga młodych w małżeństwo
 zajmowali się przede wszystkim rodzice. Oni zwykle wyznaczali synowi czy córce osobę przez siebie, a
 nie tyle przez nich, obranego współmałżonka. Działo się to nierzadko wbrew wyraźnym, osobistym
 upodobaniom i wyborom samych zainteresowanych. Obiektywnie biorąc mogło to stawiać pod znakiem
 zapytania dobrowolność i konsekwentnie ważność wyrażanej zgody małżeńskiej. O to jednak samych
 tych dwoje młodych z zasady nikt nie pytał.

Mimo to małżeństwa te na ogół dobrze się zespalały, chcąc nie chcąc akceptując dokonany przez
 rodziców wybór, w obliczu którego stawiano ich jako wobec ‘faktu dokonanego’. Małżeństwa te rozwijały
 się w końcu z zasady szczęśliwie. Rozwód, ewentualnie separacja zdarzały się w minionych wiekach
 niezwykle rzadko. I były powszechnie surowo oceniane i piętnowane.

W dzisiejszych czasach mocno zaznaczającego się indywidualizmu i wzrostu poczucia osobowej
 godności, również podejście do wyboru ‘tego drugiego’ pod kątem małżeństwa uległo zasadniczym
 przeobrażeniom. Nie mamy zamiaru przeprowadzać analizy tego zjawiska. Chcemy jedynie przyjrzeć się
 pewnym aspektom problematyki małżeństwa, które mogą rzucić światło na jakość wewnętrznego i
 zewnętrznego przygotowania do małżeństwa i konsekwentnie jego dalsze losy pod kątem małżeństwa-
rodziny jako tym samym podłoża pod mający rozwijać się na tej glebie klimat ‘Kościoła Domowego’.

Małżeństwo pogan: pra-sakrament stworzenia

Wspomnieliśmy dopiero co, że duża część ludzi młodych wybierających się do małżeństwa i je
 zawierających jest niemal w ogóle, lub w sposób daleko nie wystarczający przygotowanych do życia w
 tym stanie. Ci dwoje wiedzą mało, jeśli nie niemal nic, co to znaczy: małżeństwo jako instytucja
 stworzona przez Boga. Że małżeństwo jest instytucją, której istotny cel oraz ład wzajemnych odniesień



 Objaśnienie

 małżeńskich został ustanowiony i ustalony przez samego Stworzyciela. Że instytucja ta jest wyjęta spod
 ludzkiej jurysdykcji.

Tym samym zaś wszelkie ‘ludzkie’ ustalenia odnośnie do małżeństwa i rodziny będą mogły dotyczyć
 jedynie zapewnienia ochrony prawnej i wielorakiej pomocy małżeństwu i rodzinie jako podstawowej
 komórce społeczeństwa. Jest bowiem rzeczą oczywistą, chociaż przez wielu rządców ignorowaną, że
 dobro i warunki rozwojowe małżeństwa i rodziny warunkują zarazem istnienie i rozwój samego w ogóle
 społeczeństwa i narodu.

Tym bardziej zaś nikt nie zaprzeczy, że duża część nupturientów nie wie
 niemal nic lub wie jedynie bardzo mgliście, co to znaczy: małżeństwo jako
 sakrament. Innego zaś małżeństwa po prostu ... nie ma. Nie ma przede
 wszystkim małżeństwa jako jedynie ‘umówienia się’ pewnych dwojga, iż „...
 odtąd będziemy żyli razem, jakby małżeństwo”. Sądzą oni, tzn. oni by tak
 chcieli sądzić, że ich wspólne zamieszkanie itd. będzie ściśle ‘prywatną’
 sprawą ich obojga. I że nie dopuszczą do tego, by ktokolwiek z zewnątrz –
 łącznie z Kościołem, a nawet sam Bóg, miał im dyktować, co powinni
 względnie nie powinni czynić w swym związku. Tak będzie im obojgu
 wygodnie, a ponadto ... miło. Przynajmniej na – na razie bliżej nie określony
 dłuższy czas.

U pogan oraz wyznawców religii nie chrześcijańskich istnieje co prawda
 nadal małżeństwo jako pra-sakrament Stworzenia: tak stworzony i
 ustanowiony przez Stworzyciela kosmosu, a w nim człowiek jako swego
 żywego Obrazu. Mówiliśmy o tym w części VI naszej strony (zob. wyż.: 
 Małżeństwo jako Pra-sakrament sakramentu Stworzenia: uwidzialnienie niewidzialnej Miłości Boga). Sytuacja taka
 utrzymuje się nadal w tych regionach naszego globu, dokąd Ewangelia Chrystusowa jeszcze nie
 zawitała, lub została całkowicie zafałszowana.
 – Jednakże wraz z dziełem odkupienia, jakiego dokonał Syn Boży Jezus Chrystus, warunki w tym
 względzie radykalnie się zmieniły. Niezależnie od tego, czy ktoś tę rzeczywistość uznaje, czy ją odrzuca.
 Małżeństwo nigdy nie było, ani też nie stanie się instytucją w pierwszym rzędzie świecką, ani też samą
 cywilną ‘umową-kontraktem’ pomiędzy dwojgiem partnerów (por. stwierdzenie Pawła VI: HV 8).

Małżeństwo ochrzczonych

Wypada z kolei przypomnieć, że z chwilą dokonanego dzieła odkupienia małżeństwo, jakie zawierają
 pomiędzy sobą osoby ochrzczone, staje się każdorazowo tym samym wzajemnie sobie udzielonym i
 przyjętym sakramentem Kościoła (FC 13). Z wyjątkiem gdyby ktoś tę sakramentalność jasno i świadomie
 odrzucił. Jednakże zawarty wówczas związek stałby się tym samym związkiem nieważnym i
 cudzołożnym. Ci dwoje bynajmniej nie staliby się „małżeństwem”. Rościliby jedynie prawo decydowania o
 rzeczywistości, która zdecydowanie przerasta wszelkie ludzkie kompetencje.

W przypadku chrześcijan – odrzucenie sakramentalności małżeństwa oznaczałoby swoiste
 przekreślenie zobowiązań przyjętych wraz z chrztem świętym. Podjęcie takiej decyzji stałoby się aktem
 wyrzeczenia się wiary w Chrystusa jako Stworzyciela i Odkupiciela: stałoby się zdradą Chrystusa. Byłby
 to akt buntu ucznia Chrystusowego przeciw Synowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi oraz ustanowionemu
 przez Niego Kościołowi.
 – Ci dwoje wyraziliby aktem swojej wolnej woli, iż nie są łaskawi uznać Boga jako jedynego Pana i
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 Bożego źródła życia i miłości. Ogłosiliby się natomiast samozwańczo jako ich właściciele, sobie
 przypisując autorytet ‘boga’ w miejsce Boga Prawdy.
 – Tacy dwoje stanęliby tym samym jednoznacznie po stronie tego który jest Zły: szatana – z wszystkimi
 tego konsekwencjami.

Związek partnerski

Bardzo podobnie dzieje się w przypadku dwojga ludzi: mężczyzny i kobiety, którzy umawiają się
 jedynie na życie razem na kształt małżeństwa – bez wiązania się zgodą małżeńską w obliczu Boga,
 przedstawicieli Kościoła oraz ustawowych świadków. Ci dwoje ograniczyliby się wówczas do bycia mniej
 lub więcej szczęśliwie dobraną ‘parą partnerską’, ale nie małżeństwem. Pomimo iż wobec społeczeństwa
 (oczywiście nie wobec Boga) chcieliby zachowywać ‘pozory’ życia jako małżonków.

Tacy dwoje podejmują z zasady wszelkie ‘starania’, żeby w ich związku nie doszło do zaistnienia
 dziecka. Pozostawiają sobie też zwykle drzwi otwarte do rozejścia się, gdyby ich dotychczasowy związek
 partnerski miał się okazać w pewnym momencie jako już nie atrakcyjny.
 – Niekiedy dzieje się tak z chwilą gdy pomimo wszelkich ‘zabezpieczeń’ pojawi się ... dziecko.
 Wspomnienie o dotychczasowym partnerstwie staje się w takim przypadku zwłaszcza dla dziewczyny-
partnerki jednym wielkim koszmarem. Często zostaje ona pozostawiona wtedy sobie samej ... z
 dzieckiem: na ‘pastwę losu’. Jej męski partner poszukiwał kobiety-dziewczyny jedynie dla seks-efektu –
 bez brania na siebie jakiejkolwiek ludzkiej i Bożej odpowiedzialności ...

Jest rzeczą jasną, że taka postawa jest całkowicie sprzeczna z Bożym zamysłem miłości odnośnie do
 małżeństwa. Partnerstwo takich dwojga układałoby się od początku na poziomie ... cudzołożnego bycia-
z-sobą. Byłaby to mniej lub więcej ustabilizowana ‘prostytucja’, z tym że uprawiana w zasadzie tylko z
 jedną osobą (zob. do tego obszerniej wyż.:  Tożsamość małżeństwa i rodziny a wolne ‘związki partnerskie’).

Związki homoseksualne i lesbijskie

Tym bardziej nic wspólnego z rzeczywistością ‘małżeństwa’ nie mają związki homoseksualne: czy to
 dwóch mężczyzn, czy dwóch kobiet-lesbijek.
 – Nic tu nie pomogą oskarżenia o ‘zacofanie’, o ‘homofobię’, o sprzeciwianie się ustaleniom
 podejmowanym na najwyższych szczeblach ciał ustawodawczych narodowych i międzynarodowych.
 Jeśliby nawet takie się pojawiły, są one z punktu widzenia rozumu (zob. chociażby Rz 1,21) wprost
 irracjonalne i skierowane przeciw jakiemukolwiek dobru człowieka.

Z punktu zaś widzenia „tych ostatecznych przeznaczeń, jakie człowiek ma w Bogu samym” (zob. LM 5)
 są one w samym swym założeniu jednym ciągiem buntu przeciw Bogu. Bunt ten układa się na tej samej
 linii, co bunt części Aniołów z pra-początku.
 – Aniołowie ci pod wodzą swego przywódcy „Luci-Fer = Niosącego Światło” rzucili swemu Stworzycielowi
 buntownicze: „Non serviam – Nie będę Ci służył” (por. Jr 2,20; oraz Ap 12,7nn). Tym samym wybrali decyzją
 własnej woli istnienie co prawda dalsze, któremu nigdy końca nie będzie, skoro raz stworzony czy to
 Anioł, czy z kolei człowiek, nigdy już istnieć nie przestaną. Ale wybór ich sprawiłby, że będzie to istnienie
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 z osobistej decyzji obranego potępienia: w NIE-Życiu i w NIE-Miłości definitywnie od siebie odtrąconego
 Boga Miłości, Boga Życia – przy zachowanym istnieniu-na-zawsze.

Życie dwóch ludzi w związku homoseksualnym czy lesbijskim jest z istoty swej sprzeczne z naturą
 mężczyzny i kobiety, których Bóg uzdolnił jako parę – a nie inaczej, do stania się potencjalnymi
 małżonkami-rodzicami. Określanie czy to żyjących ze sobą dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet mianem
 ‘małżeństwa’, a konsekwentnie: jednego z nich – tej samej płci, jako ‘ojca’ a drugiego jako ‘matki’ urąga
 rozumowi gatunku ‘homo sapiens’ – człowieka jako istoty (podobno) ‘rozumnej’.
 – Określenie to jest z góry sprzeczne z prawdą bytu. Wyrażanie się takim językiem ubliża godności
 zarówno zainteresowanych osób, jak i takiego społeczeństwa, które by związki homoseksualistów czy
 lesbijek tolerowało, lub wręcz faworyzowało (zob. wyż.:  Homoseksualizm i wolne partnerstwa heteroseksualne:
 żałosna imitacja małżeństwa).

Zdarzają się dramatyczne sytuacje, że małe dziecko zaadoptowane przez takie dwie panie-lesbijki,
 jest ‘mądrzejsze’ od swych lesbijek-‘rodziców’ i za nic w świecie nie chce zwracać się do jednej z nich
 jako ‘tatusia-ojca’. A ta, lesbijka, w końcu to dziecko – ze złości ... zabije.

Trzeba jasno stwierdzić, że wszelkie ustawy prawodawstwa cywilnego oraz ustalenia na arenie
 międzynarodowej są w tym wypadku z góry pozbawione jakiejkolwiek mocy prawnej. Sprzeciwiają się
 one wprost nie wymazalnemu zapisowi prawa etycznego naturalnego, jakie zostaje wyryte w sercu-
sumieniu każdego kolejnego żywego ‘Obrazu Bożego’ w chwili jego stworzenia (zob. obszerniej wyż., cz.II, r.2,
 zwłaszcza począwszy od podtytułu:  Ustalanie dobra i zła ...).

Ustawy te nie są władne naruszyć tego zapisu w jakikolwiek sposób. Ofiarowanie zaś osobom
 żyjącym w takich związkach jakichkolwiek ‘praw’ czy wręcz uprzywilejowań w rodzaju prawa do adopcji,
 do szczególnych zasiłków i opieki zdrowotnej czy prawnej z racji ich związku homoseksualnego są w
 obliczu Bożym, ale i społeczeństwa, jedną wielką samo-kpiną z siebie tychże gremiów ustawodawczych.
 Z góry też nie przysługuje im żadna moc prawna. Pozostają one w samym punkcie wyjścia nieważne i
 nie upoważniają do podejmowania żadnych działań ani zastosowań.

Wszelkie przepisy rzekomo prawne w odniesieniu do tak żyjących osób są w swej istocie wyrazem
 zbuntowanego wyzwania, jakie odnośni ludzie oraz wymienione gremia ustawodawcze rzucają Bogu w
 twarz, usiłując Go ‘poskromić’ oraz ‘przywołać do porządku’ za to, iż jako Bóg-Miłość wyrył w ludzkim
 sumieniu w sposób nie wymazalny prawo etyczne naturalne.
 – Chodzi ostatecznie o wyzwanie Boga do pojedynku z człowiekiem dla rozstrzygnięcia podstawowych
 kompetencji: Kto tu jest ‘Panem’ ? Ty, Boże – czy też ‘Ja – człowiek’ ?
 Względnie w nieco innym ujęciu: Kto jest właścicielem człowieka, jego płciowości oraz małżeństwa wraz
 z jego prawami, zobowiązaniami, a także wewnętrznym ładem pożycia płciowego? Ja – człowiek? Czy
 też Ty, Boże, który o ‘kochaniu się’ i ‘seksie’ nie masz pojęcia? (zob. do tego aspektu wyż.:  Kwestionowanie Boga
 jako miłości – kontekst poprzedzający i następujący).

2. Kształt serca w dniach przygotowywania do małżeństwa
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Z wynurzeń Mateusza

Przyjrzenie się życiu osób przed małżeństwem – a po jego zawarciu przynosi obrazy nie tylko
 negatywne, lecz również bardzo pozytywne. W poprzednich częściach dotykaliśmy już tego zagadnienia
 – m.in. w nawiązaniu do problematyki czystości narzeczeńskiej.
(zob. np. wyż., cz.VI, r.1:  Z dłuższej historii pewnej pary narzeczeńskiej; oraz: Decyzja trwania w czystości. Zob. ponadto cz.III,
 rozdz.3-4-5; itd.).
 – A oto jeden z pozytywnych przykładów, który zarazem jest przejrzystym świadectwem ‘na dziś’.

Do piszącego tu autora posyła email z zagranicy młodzieniec – dajmy mu na imię ‘Mateusz’. ‘Ciągnie’
 on studia równolegle na dwóch fakultetach. Od paru lat przygotowuje się również do założenia rodziny,
 ale czyni to z umiarem.

Poniżej przedrukowany email jest swoistą odpowiedzią Mateusza na postawione mu pytanie w
 nawiązaniu do wyboru pod kątem małżeństwa. Mateusz ujawnia w nim jeden raz więcej swoją
 wewnętrzną sylwetkę. Oto fragmenty zaczerpnięte z jego dwu emailów z tego czasu:

[Luty 2010]. „... Obiecuje w najbliższym czasie na spokojne podzielić się z Księdzem tym, co się działo i
 dzieje obecnie. A dzieje się mnóstwo. ...
 Co do ‘kobiet’ – w kategorii ‘rozglądania się za narzeczoną’, to mam obecnie ograniczone zasoby
 czasowe na to. Dokładnie rzecz ujmując, ten rok przeznaczam na zbudowanie podstaw materialnych
 żywota, że tak się wyrażę, a o planach w następnym mailu szczegółowiej. Innymi słowy wszystko po
 kolei.
 – Do października chcę się również uporać z moją drugą magisterką. W międzyczasie jeszcze
 prawdopodobnie 2-miesięczne stypendium ..., potem praktyka w szkole. Ojoj roboty mnóstwo! Ale:
 ‘Jak chciał furman furmanić, to musi teraz drogi nie ganić!’ W sumie to i mam trochę entuzjazmu w
 zapasie, więc jak łaski Bożej nie braknie – a ufam, że jej nie braknie, to się wszystko powoli poukłada i
 studia będą z głowy.
 – No a przekonany jestem, że Pan Bóg przeznaczył mi kogoś, kogo spotkam! A wiem, że spotkam i
 będę bezsilny.
 – Obecnie modlę się, żeby Bóg ‘uwiódł’ mnie i żebym Jego pragnął. I żebym z całego serca pragnął
 pełnić Jego Wolę. Żebym Go kochał jak tylko potrafię. Żeby był moim Najdroższym Przyjacielem.
 Modlę się jednocześnie o to, żeby w tym samym czasie i Tę, którą mi przeznaczył, tak samo ‘uwiódł’
 swoją Miłością. Wtedy, jak się spotkamy, będziemy potrafili się kochać zdrowo. I wszystko będzie na
 miejscu: na swoim miejscu. Bo On będzie na pierwszym miejscu – i tyle. Po prostu chodzi o to, żeby
 przy całej wspaniałej i zdrowej fascynacji drugą osobą, nie zrobić z niej ‘bożka’. Wiem, że to strasznie
 podniośle i ‘świątobliwie’ brzmi, ale tego właśnie chcę ...
 Pozdrawiam w Panu i dziękuję za wszystko ... – Uśmiechający się do Księdza – Mateusz”.

A oto fragmenty z jego kolejnego emaila:

[Marzec 2010]. „... Kłaniam się z pozdrowieniami z [B.: zagranica]. ... Zajęć u mnie co nie miara i ciężko się
 wyrobić. Wciąż robota z tłumaczeniem, tłumaczeniem; praca z programem [ x-y ], a raczej uczenie się
 pracy z tym ‘cackiem’. Poza tym ... zabieganie o to, żeby książkę, którą obecnie tłumaczę, chciało
 wydać jakieś wydawnictwo w Polsce. ... No ale najgorsze jeszcze przede mną. ... – Książka ciekawa...
 (propozycje oszczędnościowe dla gospodarki, sprawdzone przez jej autora).
 – U mnie ten rok bardzo gęsty się szykuje. Do końca marca jestem w B. Później wracam, będą powoli
 praktyki, kończę ostatni semestr drugich studiów. Jeśli Bóg pobłogosławi i przejdę drugi etap eliminacji
 do stypendium ..., to w wakacje będę w F. pracował nad mą drugą magisterką. Wrzesień-październik:
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 praktyka .., szlifowanie magisterki, może prace korektorskie tłumaczenia. ... Piąty rok studiów chcę
 robić już eksternistycznie: trzeba czym prędzej brać się za pracę: dość już tego studiowania! Być może
 zdarzy mi się jeszcze jakiś staż ...: priorytet to oddanie magisterki i początek budowania podstaw
 materialnych pod przyszłe życie. Tak że roboty jest trochę przede mną i trzeba działać!
 – A jak sprawy u Księdza się miewają? Jeśli chodzi o prowadzone rekolekcje [rekolekcje w trudnej parafii,
 po ludzku mówiąc mało owocne] – to zdaję sobie sprawę, ze zdarzają się i takie trudne parafie, że ręce
 opadają. Ale i tam Pan Bóg posyła i trzeba iść głosić, a głoszenie tam to niełatwa sztuka! Nie ma się
 jednak co martwić, bo siewca rzucił ziarno i sam może nie wie, gdzie ono spadło. A jak Duch Święty
 będzie działał – a na pewno będzie działał, to i te ziarna, które miały zaowocować, zaowocują.
 Uważam, że tam gdzie się człowiekowi wydaje, że coś jest niemożliwe, tam prędzej czy później i tak
 Bóg zwycięży.
 – A propos ‘zdań’ rekolekcyjnych – mam takie doświadczenie, że czasem z rekolekcji zostają gdzieś w
 duszy człowieka jedno, czy dwa najważniejsze zdania. Czasami w pamięci zostaje tylko postawa
 księdza podczas Mszy, szczególnie sposób, w jaki trzyma Hostię podczas Przeistoczenia, albo i
 proste słowa modlitwy podczas Adoracji. I to jest niejednokrotnie impulsem do zwrócenia się do Boga
 nawet wiele lat po takich rekolekcjach. Czasem chodzi o jedno zdanie usłyszane przed laty w
 Spowiedzi. Czasami jest to prosta zachęta do tego, żeby przyjść do kościoła i stanąć-klęknąć-usiąść
 przed Tabernakulum i powiedzieć Jezusowi: ‘Oto ja: taki jaki jestem. I mimo, że właśnie taki jestem,
 przyszedłem do Ciebie. Bo Ty jesteś Bogiem – i chciałbym, żebyśmy do siebie należeli na wieki. Chcę
 być Twój’.
 – Wspaniałą ‘robotę’ dla Chrystusa robi w B. Polska Misja Katolicka... Miejscowy kler nie może się
 nadziwić pełnymi kościołami. Ale nie o to chodzi! Bo jasne, że fajnie mieć dużo ludzi w kościele, lecz
 nie ilość się liczy, tylko jakość. Mam jednak wrażenie, że ludzie, a przynajmniej większość z nich – nie
 przychodzi tylko z przyzwyczajenia, lecz z prawdziwej potrzeby, bo i w tygodniu jest wiele ludzi w
 kościele i na czwartkową Adorację też sporo zostaje. Może tak jest i dlatego, że na emigracji człowiek
 bardziej skory do Boga lgnie...?
 – A sprawa choroby – i Namaszczenia! ... – No, Namaszczenie to w końcu Sakrament nie od parady,
 tylko realny dar Boga. Szkoda, że większość ludzi uważa, że to tylko dla konających i że ... nie
 przyjmują tego Sakramentu np. przed operacjami czy poważniejszymi zabiegami. Ja sam dzięki
 korespondencji z Księdzem będę miał na uwadze ten jakże ważny Sakrament także w tych
 wypadkach, jeśli będzie trzeba.
 Zapewniam o modlitwie i sam o nią proszę. Z serdecznymi pozdrowieniami w Chrystusie z B. – nie tak
 znowu bezbożnego jakby się mogło wydawać! – Mateusz”.

Ukazane tu fragmenty z dwóch emailów pozwalają urobić sobie zdanie o wewnętrznej sylwetce tego
 młodzieńca. Wykorzystuje on podarowany sobie ‘czas’ i pracowicie wykorzystane stypendia –
 maksymalnie dobrze, nie marnując grosza na ‘zaliczanie’ samej w sobie ‘zagranicy’, ani nadarzających
 się ponętnych okazji, lecz – jak to odpowiedzialnie określa, wykorzystując dane mu możliwości w
 perspektywie ‘budowania podstaw materialnych pod przyszłe życie’.

W parze jednak z podejmowanymi wysiłkami dla zdobycia wiedzy, która by później mogła owocować
 zdobyciem pracy jako źródła utrzymania rodziny, młodzieniec ten czujnie rozwija swe życie duchowe.
 Skąd on to ma? Kto go do tego nakłonił? ... Można podziwiać jego systematycznie umacnianą więź z
 Chrystusem i regularne korzystanie z sakramentów świętych. Zdumiewa spontaniczne zwierzenie się o
 swej otwartości i zauroczeniu Chrystusem. Oraz że modli się o podobne cechy dla dziewczyny, którą
 pragnąłby poślubić, ufając że Bóg równolegle przygotowuje mu taką właśnie przyszłą małżonkę, która
 podobnie jak on – pozwoli się ‘uwieść Chrystusowi’. Warto temu fragmentowi jego emaila przyjrzeć się
 jeszcze raz:

„... Obecnie modlę się, żeby Bóg ‘uwiódł’ mnie i żebym Jego
 pragnął. I żebym z całego serca pragnął pełnić Jego Wolę. Żebym
 Go kochał jak tylko potrafię. Żeby był moim Najdroższym
 Przyjacielem.



 – Modlę się jednocześnie o to, żeby w tym samym czasie i Tę, którą
 mi przeznaczył, tak samo ‘uwiódł’ swoją Miłością.
 – Wtedy, jak się spotkamy, będziemy potrafili się kochać zdrowo. I
 wszystko będzie na miejscu: na swoim miejscu. Bo On będzie na
 pierwszym miejscu – i tyle.
 – Po prostu chodzi o to, żeby przy całej wspaniałej i zdrowej
 fascynacji drugą osobą, nie zrobić z niej ‘bożka’. Wiem, że to
 strasznie podniośle i ‘świątobliwie’ brzmi, ale tego właśnie chcę ....
 ...”.

Po przeczytaniu przytoczonych fragmentów z korespondencji emailowej Mateusza wyraziła się
 pewna dziewczyna o nim zwięźle: „Co do Mateusza, to jest on wartościowym mężczyzną. Ma
 poukładane w głowie. Na pewno wybierze dobrą żonę ...”.

I jeszcze parę zdań z późniejszego emaila ‘Mateusza’, w przeszło rok po dopiero co przytoczonych
 fragmentach jego korespondencji:

[Listopad 2011] „... U mnie dużo się zdarzyło. W końcu zostałem po raz drugi magistrem... Jednoczesne
 kończenie magisterki i praca naraz były trudnym wyzwaniem i czuję jeszcze, że trochę
 przeforsowałem siły. ... No ale wszystko wraca już powoli do normy. Chwała Bogu i dzięki ludziom za
 modlitwy w tej intencji...
 – Poza tym na bieżąco wysiłek modlitewny: od jedenastu miesięcy odmawiam „15 Modlitw św.Brygidy:
 Tajemnice Szczęścia”. Modlitwa trudna, bo nie sposób ją ‘wyklepać’: w końcu to rozważanie Męki
 Jezusa. Czasami trudno o skupienie. Świat pracy i życie pędzi strasznie, ale staram się temu nie
 poddawać. Kosztuje to nieraz dużo czasu, ale warto. Proszę o modlitwę, żebym wytrwał do 14-go i
 żeby moja modlitwa ‘smakowała’ Bogu. W dniu 14 grudnia będzie to rok odmawiania tych rozważań.
 Zbiega się o to z moimi urodzinami. Obiecałem MU odmawiać tę modlitwę przez rok. Obecnie jestem
 w trakcie 5-tygodniowych rekolekcji (spotkania co tydzień i medytacje Ewangelii na każdy dzień). Proszę o
 modlitwę i stokrotny plon tych wysiłków duchowych. Później planuje poznać lepiej Ewangelie i modlić
 się Pismem Świętym.
 – ... Co do nauk O.Knotza... potrzebowałbym czasu, żeby się w to wgryźć. Bo uczciwie powiem, że nie
 do końca pojmuje Księdza zastrzeżenia.
[zob. recenzję książki O.Knotza: „Seks którego nie znacie...” piszącego tu autora, dostępnej z niniejszej strony (zob. Prywatne
 zdanie o kolejnej książce O.Knotz’a ].
 – Dla mnie w obecnej sytuacji życiowej jako nie-małżonka najważniejsze jest spotkać Boga i poznać
 Jego wolę, a potem ją wypełnić i z tego czerpać siłę i odniesienia do innych dziedzin życia, w tym i do
 seksualności. Nie ukrywam, że wymagam od Kościoła, aby wypowiadał się w tych kwestiach jasno i
 jednoznacznie. A zdaje się na razie tak nie jest, więc będę się o to modlił. Ja nie jestem od tego
 rodzaju wysiłku intelektualnego, bo nie jestem teologiem.
 Problemem dla mnie jest znalezienie sensownej kobiety, z którą mógłbym stworzyć zdrową rodzinę.
 Strasznie mało takich dzisiaj. Ale ufam, że Bóg postawi taką w odpowiednim czasie na mojej drodze.
 Tymczasem podejmuję starania w kierunku polepszenia sytuacji materialnej, żeby stać było ... na
 mieszkanie, bo rodzina gdzieś musi mieszkać.
 ... Ufam że Prawda zwycięży. Prawda, którą niezależnie od wszystkiego ma tylko Bóg, a my musimy
 jej szukać – najlepiej będąc blisko Niego. Bo skoro całą prawdę ma Bóg, to tylko temu, kto blisko jest
 Niego może On chcieć zdradzić swoje Tajemnice.
 Modlę się o realną bliską relację z Bogiem dla każdego księdza. Wtedy nie będzie znaczących różnic
 doktrynalnych. Niech Bóg rozpromieni nad Księdzem swoje Oblicze. Pozdrawiam w Panu.

UWAGA-wyjaśnienie do słów Mateusza o Bogu-Prawdzie – fragment odpowiedzi księdza do Mateusza:
 „Bóg – nie ‘ma’ prawdy, ale Prawdą – JEST, jako Prawda-OSOBA (zob. J 14,6; 17,17). W znaczeniu biblijnym ‘Prawda’ [hebr.:
 hémet; ten sam rdzeń słowny leży u podstaw dodawanego na końcu modlitwy słowa: ‘Amen’], to: Boża WIERNOŚĆ raz
 człowiekowi (swemu żywemu Obrazowi) zaproponowanemu Przymierzu Komunii Życia-Miłości z sobą. W imię tej PRAWDY-
Wierności – Chrystus przyszedł na świat, odkupił go i czeka na nas w Domu Ojca. Oczywiście: jeśli Dar Odkupienia przyjąć ...
 zechcemy”.
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Do przytoczonej korespondencji księdza z Mateuszem można by dopowiedzieć: gdy kiedyś mężem i
 ojcem w domu będzie taki człowiek – wraz z podobnie myślącą żoną, rodzina ich i dom mogą stać się
 oazą rzeczywistego ‘Kościoła Domowego’ : swoistym ‘Kościołem-w-miniaturze’. Tym Pierwszym będzie
 tam na pewno Bóg – Stworzyciel i Odkupiciel, wraz z całą ukochaną przez wszystkich Rodziną Świętą.
 – Nie będzie tam brakowało pogody serca, które będzie promieniowało na stałe łaską uświęcającą. Nie
 ujmie to w niczym szczęścia i radości małżeńskiej i rodzinnej. Również wtedy, gdy rodzina ta będzie
 nawiedzana trudnymi przeżyciami. Przecież nie wypada, by uczeń Chrystusa miał przeżywać same tylko
 sukcesy życiowe, podczas gdy jego Mistrz i Pan – stał się „okupem za życie wielu” (Mt 20,28) i zakończył
 ... wśród tortur na Krzyżu. Z tym jednak, że Jezus przyjmował i przeżywał zadawane Mu tortury jako
 „okup za wielu” (Mt 21,28; Mk 10,45) – z pełnią miłości: „... Obecne żyje moje jest życiem wiary w Syna
 Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie ...” (Ga 2,20).

3. Małżeństwo dla uwolnienia się od atmosfery domu rodzinnego

Ludzie starsi, którzy w miarę przybywających lat zdolni są do coraz głębszej i perspektywicznej
 refleksji nad życiem własnym i toczącymi się wydarzeniami, mogliby wymienić z łatwością pospolicie
 zdarzające się motywacje, jakimi zdaje się kierować wielu młodych przy podejmowaniu decyzji na ślub.

Ponownie stwierdzamy, że nie zamierzamy zagłębiać się w to zagadnienie w sposób profesjonalny.
 Chcielibyśmy jedynie uprzytomnić sobie ten czy ów aspekt rzeczywistości ludzi młodych czy nawet już
 rzeczywistych małżeństw, który stał się motywem wiodącym w zdążaniu do związania się z kimś ślubem
 małżeństwa.

Również ta sprawa była już przedmiotem poprzednich rozważań naszej strony (zob. np. cz.VI, rozdz. 1, ad
 ‘E’: Decyzja trwania w czystości).

Klimat piekła-w-domu

Dla wielu młodych ludzi związanie się z ukochaną osobą: narzeczonego, czy narzeczonej – zdaje się
 być zasadniczym sposobem do wyrwania się z dotychczasowego własnego środowiska rodzinnego. Tam
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 bowiem panuje chłód uczuciowy, kłótnie, przekleństwo na co dzień, pijatyka, a może i rękoczyny
 pomiędzy rodzicami. Klimat wewnętrzny takiej rodziny, z którą dzieci związane są więzami krwi i uczucia,
 staje się z dnia na dzień trudniejszy do zniesienia. Rodzice są zajęci niemal wyłącznie własnymi
 utarczkami.
 – Nikt tu nie potrafi mówić spokojnie. W domu rozlega się jeden krzyk, rodzice wzajemnie się upokarzają
 i nie mają wstydu z powodu własnego gorszącego zachowania zarówno wobec własnych dzieci, jak i
 sąsiedztwa, ani nawet całkiem obcych ludzi.
 – Czy się dziwić, że dorastający chłopiec czy dziewczyna tęsknie wyczekują pierwszej lepszej
 sposobności, by wyrwać się z przekleństwa domu rodzinnego i zaznać wymarzonego poczucia
 akceptacji i nie doświadczanej dotąd miłości w objęciach kogoś, kto zdaje się okazywać zrozumienie,
 czułość i opiekuńczość?

Zdarza się zapewne, że związanie się w takich okolicznościach więzami przyjaźni, która z biegiem
 tygodni-miesięcy przekształci się w narzeczeństwo, zaowocuje szczęśliwym małżeństwem. Niemniej sam
 w sobie motyw: wyrwania się za wszelką cenę z klimatu domowego piekła-na-co-dzień, jaki dzieciom
 stwarzają tacy rodzice, nie może stać się podstawą do związania się z pierwszym lepszym partnerem
 więzią przymierza małżeńskiego. Małżeństwo jest instytucją poważną – i szansą jednorazową. Jeśli
 wybór nie będzie osadzony w perspektywie spraw ostatecznych: „... i że cię nie opuszczę aż do śmierci
 ...”, początkowo różowo się zapowiadający związek może okazać się za niedługo jednym wielkim
 złudzeniem – ku nieutulonemu rozczarowaniu i bólowi obojga partnerów, a zwłaszcza jednej ze stron.

Niestety dążność do wyrwania się za wszelką cenę z przekleństwa domu rodzinnego bywa tak silna,
 że czy to chłopiec, czy dziewczyna – przez dłuższy czas łudzą się w swym zauroczeniu napotkanym
 partnerem, iż doznawana czułość, miłe słowa i okazywana na coraz inne sposoby ‘miłość’ mają pełne
 pokrycie w sercu i woli. Nietrudno wtedy o sytuację, że ci dwoje pobiorą się – mniej lub więcej pochopnie,
 nierzadko niemal wymuszając na rodzicach zgodę na ich związek. Albo też zawrą związek wbrew
 stanowczemu odradzaniu i sprzeciwowi ze strony rodziców.

Rodzice zaś, którzy być może sami żyją w sposób niegodny małżeństwa, rodziny, ludzi i Boga, mogą
 ocknąć się w pewnej chwili ze swej własnej niegodności, przewidując resztką sponiewieranego przez
 siebie swego charyzmatu jako rodziców, iż wymuszona na nich zgoda na związek dziecka może
 skończyć się niebawem jego klęską, jak klęską stało się ich własne małżeństwo.

Ludzie młodzi jednak bardzo nie lubią, by ktokolwiek sprzeciwił się dokonanemu przez nich samych
 wyborowi i ośmielił się mieć odmienne od nich zdanie. W iluż wypadkach będą potem musieli ponosić
 skutki swej złej decyzji w totalnym osamotnieniu, gdy związek ten z własnego nierozsądku ulegnie
 całkowitemu rozpadowi. A stanie się to w sytuacji, gdy sami sobie wytrącili jakikolwiek argument na swą
 ... niestety spóźnioną refleksję, skoro działali na przekór wszelkim przestrogom ze strony najbliższych.

Ucieczka z domu z powodu pijaństwa

Motywem do wyrwania się z domu o nieco odrębnym, samoistnym zabarwieniu, jest panujący w
 domu na co dzień alkohol i nie kończąca się pijatyka. Gorzej, gdy w systematyczne picie i upijanie się
 wciągnięty jest nie tylko ojciec, ale i matka: kobieta. Dzieje się to zwykle wśród pijackiego rozkrzyczenia i
 w dymie stosami spalanych papierosów, a nierzadko schadzek z kolegami-koleżankami: ‘kumplami’.

Problematyce alkoholu, a z kolei palenia papierosów, nierzadko
 sięgania ponadto po używki, poświęciliśmy poprzednio końcowy rozdział
 części III (zob. wyż.:  Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję). Warto spojrzeć jeszcze
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 Objaśnienie

 raz na przedstawione tam biologiczne i wielorakie inne skutki, jakie
 wywiera na coraz innym ‘poziomie’ człowieczeństwa alkohol (etylowy), a
 swoją drogą substancje toksyczne i promieniotwórcze zawarte w dymie
 tytoniowym. Skutki te wyrażą się nieodwołalnie na życiu potomstwa – czy
 to w najbliższym pokoleniu, czy też w pokoleniach dopiero dalszych.

a) Niezależnie od tego, na przypomnianym miejscu naszej strony
 zamieszczone są fragmenty wieloletniej korespondencji piszącego tu
 autora z matką pewnej rodziny, której mąż – jak się okazało,
 systematycznie realizował w małżeństwie jeden założony sobie cel:
 przeciągającego się na dziesiątki lat psychicznego i fizycznego katowania
 swej żony.

Może przemówi jeszcze raz słowo jednego z jej listów, w którym matka ta podsumowała całe swoje
 dotychczasowe życia w małżeństwie z tym człowiekiem-mężem (zob. wyż.:  Z korespondencji p. Basi):

„... Oj, nie wesoły ten list, który ma być już świąteczny (na Wielkanoc). Nie będzie Spowiedzi św., nie
 będzie nawrócenia. Całe szczęście, że (mąż) ma zamiar jechać do swej matki na Święta.
 ... ‘Ślubuję ci miłość...?’ – Mógł to powiedzieć: ‘Ślubuję ci, że ci na każdy dzień zadam cierpienie, abyś
 mnie popamiętała’ – bo to drugie wypełniło się co do joty od samego początku. Ale on się czuje dobry,
 niewinny ...
 – Bogu niech będą dzięki i za ten maleńki krzyżyk ...” (marzec 1989).

b) A oto przykład dziewczyny, obecnie matki dużej rodziny. Wyszła za mąż kierując się takim właśnie
 motywem: ucieczki od nieznośnej atmosfery w domu z powodu taty-okrutnika-pijaka. Nie mogła już
 wytrzymać w domu rodzinnym, gdzie ich było łącznie dwanaścioro dzieci. Ojciec był wiecznie pijany i
 okrutny dla swej małżonki oraz ich dzieci.
 – Przytoczymy jedno z wyznań z wieloletniej korespondencji z tą matki – dajmy jej na imię Krysia:

„... Trochę życiorysu... – Moja Mama urodziła nas 11 dzieci, ja byłam 10-ta. Trójka rodzeństwa zmarła:
 mamy więc troje orędowników w niebie. Przeżyło nas 8 dzieci. Ponadto wzrastaliśmy przy czwórce
 starszego rodzeństwa mojego ojca z jego pierwszego małżeństwa, czyli było nas razem dwanaścioro.
 – Przykro mi o tym pisać, ale dzieciństwo upłynęło mi w wielkim smutku i cierpieniach. Mój śp. Tata był
 alkoholikiem. Choroba ta uczyniła go człowiekiem brutalnym i bezwzględnym, zwłaszcza wobec mojej
 Mamy i starszego rodzeństwa. Dwukrotnie w mojej obecności Mama została przez niego prawie
 śmiertelnie pobita. Cudem przeżyła. Rodzeństwo też bardzo cierpiało fizycznie i psychicznie (zwykle
 niezasłużenie).
 – ... Bieda w domu, głód, zimno, ucieczki nocne z domu ze strachu i wiele bolesnych, raniących,
 bardzo wulgarnych słów. Ale nie zapomnę kolan mojej Mamy, na których siedziałam w czasie tych
 długich nocnych godzin (wszystko to działo się przeważnie w nocy). Tata mnie dość lubił jako małe
 dziecko, więc Mama trzymając mnie czuła się bezpiecznie (wtedy jej nie bił) ...” (marzec 2003).

Czy się dziwić, że w miarę jak p. Krystyna dorastała, marzyła o jednym: jak wydostać się z tego
 domu-piekła i zaznać chociaż odrobinę czułości w ramionach kogoś, kogo pokocha, i kto by z kolei ją
 obdarzał czułością i opiekuńczością? Po kolejnych latach korespondencji, już jako matka własnej
 wielodzietnej rodziny, podsumowuje p. Krystyna decyzję swego zamążpójścia w słowach:

„... Ja wyszłam bardzo poraniona z domu alkoholika. I bardzo potrzebowałam nieco czułości i uwagi ...”
 (maj 2009).
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Okazało się jednak jeden raz więcej, że sama taka motywacja: ucieczka od takiego klimatu życia w
 domu rodzinnym nie wystarczy do związania się z kimś w przymierzu małżeńskim. P. Krystyna zawiodła
 się srodze na chłopcu, któremu w swej pierwszej dziewczęcej ‘miłości’ szczerze zaufała – dajmy mu na
 imię ‘Bronek’. On bowiem, okazując Krysi opiekuńczość, której ona była tak żywiołowo spragniona,
 podejmował to ze stałą myślą o innej dziewczynie, którą raz z daleka zobaczył i jej już więcej nie spotkał.
 Krystyna o tym przez szereg lat nie wiedziała.
 – Ta ‘inna’ dziewczyna zawładnęła odtąd całym światem jego myśli i wyobraźni. Napotkana w obecnie
 ‘Krystyna’ stała się w jego myśleniu i uczuciu jedynie ‘atrapą’ owej ‘innej’ dziewczyny, do której
 przylgnęło całe jego serce.

Małżeństwo Krystyny przerodziło się w jedną klęskę dla nich obojga – oraz ich dzieci. Ów
 początkowo zdawałoby się idealny chłopiec okazał się z biegiem miesięcy i lat krańcowo niedojrzały: ani
 do roli męża, ani tym bardziej ojca. Życie na co dzień okazywało, że nie ma on zamiaru angażować się w
 jakąkolwiek odpowiedzialność. Coraz bardziej jaskrawe uświadomienie sobie tego faktu i konsekwentnie
 utrwalająca się ruina wychowawcza przez całkowite nie-bycie dla małżeństwa i rodziny ze strony ojca
 stało się – po etapie przerażających przeżyć z dzieciństwa, drugim etapem bólów bólu dla tej mężatki
 oraz źródłem jej duchowego męczeństwa.

Mianowicie ta jedna klęska: małżeństwo Krystyny z jej ‘mężem’, stanęła u źródeł klęski drugiej:
 religijnego spustoszenia w sercach dzieci. Do świadomości dorastających dzieci zaczęło docierać z
 coraz większą oczywistością, że ojca i matki nie łączy zupełnie nic. Przebywając w tym samym domu
 rodzinnym, dzieci nie doświadczały domu jako rodziny. Fizyczna obecność ojca po godzinach pracy
 ujawniała się w formie jego pobytu w domu jedynie jako obcego człowieka w ‘hotelu’. On nigdy się nie
 angażował w pracę wychowawczą. Nigdy go nie było przy chorym dziecku. Nic go nie obchodziło, że
 żona codziennie samotnie po parę kilometrów wychodziła do pracy i wracała piechotą po ciemku, gdy
 kobiecie samej strach się pokazywać w pustkowiu. Mąż jako ojciec nigdy nie angażował się w
 organizowanie jakiejkolwiek chwili wspólnoty rodzinnej, ferii, czy wspólnej wycieczki z dziećmi itp.
 – Ten sam zaś człowiek marzył dzień w dzień długimi godzinami o owej raz widzianej dziewczynie
 sprzed ślubu i potrafił dniami i nocami wyszukiwać ją na stronach internetowych. Nie małżeństwo ani
 rodzina, lecz ona jedna wypełniała całe jego serce, wszystkie myśli, marzenia i poczyniania.

Całkowite zerwanie dorastających dzieci tej rodziny z Bogiem mimo żywotnego związania matki z
 Chrystusem i Maryją na co dzień – stało się wypadkową tego, czego dzieciom dane było doświadczać w
 bezsłownej obserwacji i przekazie ... anty-miłości, jaką cechowały się odniesienia ojca do matki oraz do
 nich jako i jego dzieci. Więź między rodzicami wiodła ku wizji utrwalającej się fikcji małżeństwa ojca i
 matki. Stawała się konsekwentnie jednym ciągiem anty-uwidzialnienia Miłości Boga do człowieka.
 Małżeństwo rodziców stało się dla dzieci zaprzeczeniem zamysłu, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, gdy
 powołuje mężczyznę i kobietę do związania się w dozgonnym przymierzu Sakramentu małżeństwa.
 Widok więzi matki i ojca winien był być widokiem komunii dwojga osób złączonych z dnia na dzień pełniej
 się rozwijającą i umacniającą więzią miłości i życia na wszystkich poziomach ich człowieczeństwa. Tak to
 wyraził w perspektywicznych słowach Jan Paweł II:

„Dar Ducha jest życiowym przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich, a zarazem podnietą, by z
 każdym dniem zmierzali ku coraz głębszej więzi pomiędzy sobą na każdym poziomie: na poziomie
 związku ciał, charakterów, serc, umysłów i dążeń, związku dusz, ukazując w ten sposób Kościołowi i
 światu nową komunię miłości jako dar łaski Chrystusowej” (FC 19).

Przeżywanie komunii osób, jaka wiąże ojca i matkę, winno stawać się dla dzieci, dla Kościoła i całego
 kosmosu swoistym ‘pasem transmisyjnym’, który przybliża zarówno samej owej rodzinie, jak i całemu
 światu tajemnicę Bożej Komunii Trzech Osób w łonie tego samego Bóstwa – w udzielaniu się
 Trójjedynego mężczyźnie i kobiecie jako żywemu Obrazowi Boga, stworzeniu Bożego wybrania i
 umiłowania w ich ‘dwoje-jednym-ciałem’ wobec kosmosu. Tego zaś dzieciom tej rodziny zdecydowanie i
 ku bólowi ich samych oraz Boga całkowicie zabrakło.
 – Oto jedna z dróg przekreślania swego związku jako rzeczywistego małżeństwa-Sakramentu, a w
 dalszej konsekwencji komunii rodziny całej – w jej Bożym wezwaniu, by stawać się coraz dojrzalej



 „Kościołem Domowym”: Kościołem-w-miniaturze – przekazicielem dóbr Odkupienia w warunkach
 małżeństwa-rodziny.

c) W iluż innych wypadkach dzieje się podobnie czy to u dziewczyn, czy chłopców! Można by tu
 przypomnieć wspomnianą w III części naszej strony historię dwojga zakochanych, którym daliśmy imiona
 Jola-Jaś. Oto fragment z 3-go listu p. Jolanty (zob. wyż:  Głos sumienia – tamże, z listu nr 3: listopad 1992):

„... Jasia znam bardzo dobrze, wiem o nim prawie wszystko i wiem na pewno, że jest to dobry chłopak,
 ale i on nie miał łatwego dzieciństwa. – Jego mama pochodzi z takiej rodziny, w której życie codzienne
 rozpoczynało się od alkoholu. Natomiast ojciec to już zupełnie inny człowiek. To tylko on wychował
 Jasia na dobrego chłopca. Jasiu często płakał przede mną z powodu matki. Chociażby w ostatnią
 sobotę: byliśmy na prywatce Andrzejkowej u kolegi i w pewnej chwili wyszliśmy na dwór, aby na chwilę
 być tylko ze sobą ... Usiedliśmy na jakiejś ławce i płakaliśmy oboje, bo Jasiu powiedział, że ‘... mama
 dzisiaj znów pijana, już nie wiem, co mam robić’. Powiedział, że tylko moja miłość do niego, a jego do
 mnie, podtrzymuje go na duchu. Tylko dla mnie wie, że jest potrzebny ...”.

Słyszymy być może pełni zdumienia i trudno nam uwierzyć, co ten chłopiec mówi o swojej ... matce:
 „... Mama dzisiaj znów pijana; już nie wiem, co mam robić ...”. Słowa syna o swojej ... matce! Świadectwo
 o kobiecie, która dla tego chłopca jest ... matką! Słowa przerażające, druzgoczące!

Norma moralna jest jednakowa dla mężczyzn i kobiet. Ale: gdy kobieta, w dodatku matka – stoczy się
 w alkoholizm, ręce opadają. Obserwacja życia każe niejednokrotnie stwierdzić, że u mężczyzny w
 upadku przemówią jeszcze prędzej resztki rozumu. Może się ocknie i rozpocznie swój oczekiwany przez
 wszystkich odwrót od zła, w jakie się pogrążył. Chwila ta może być równoznaczna z odbiciem się od ...
 dna upadku.
 – Natomiast głęboki upadek moralny kobiety może stać się początkiem jej totalnej klęski: moralnej, a
 konsekwentnie fizycznej. Będzie brnęła z jednego dna w drugie i staczała się coraz głębiej. Będzie coraz
 bardziej zatracała poczucie swojej godności jako kobiety; swej godności jako żony i matki.
 – Mężczyźni będą się być może na niej wyżywali w najobrzydliwszy sposób i tylko spluwali na widok jej
 pohańbienia; a ona ... tego w swoim upojeniu i zadurzeniu nawet nie dostrzeże ...!

Czy się dziwić, że dzieci nie będą chciały mieszkać dłużej w takim domu? W miarę jak będą
 wyrastały z dzieciństwa, będą wypatrywały pierwszej lepszej sposobności, by wyzbyć się dojmującego
 poczucia zawstydzenia z powodu takich rodziców – w tym wypadku: z powodu takiej ... matki?

Niewątpliwie samo dojmujące poczucie wstydu ‘z powodu takich’ rodziców-pijaków, a konsekwentnie
 szukanie partnera, który by się stał namiastką wytęsknionego ciepła domu rodzinnego, nie powinno stać
 się przesądzającym motywem do związania się węzłem małżeńskim. Małżeństwo jest czymś znacznie
 bardziej godnym. Jest ono w pierwszym rzędzie wezwaniem ze strony Boga pod adresem
 odpowiedzialności dwojga osób, by wiążąca ich więź uczuciowa stała się rzeczywistością niezależną od
 jedynie drugorzędnych aspektów, które zadecydowały o wzajemnym polubieniu się i woli stania się
 trwałym przymierzem miłości i życia.

Związek ten staje się rzeczywistością małżeństwa jako sakramentu dopiero z chwilą, gdy sam
 Stworzyciel i Odkupiciel przyjmie zgodę tych dwojga, pobłogosławi ją i wręczy im obojgu w tejże chwili
 misję stanowienia małżeństwa-Sakramentu – i konsekwentnie: rodziny.

A przecież mimo takiego przekonania, żywego również w ‘wyczuciu wiary’ młodych ludzi, nie tak
 trudno dochodzi do pochopnego pobrania się, gdy atmosfera dalszego przebywania w domu rodzinnym z
 rodzicami-pijakami staje się z dnia na dzień coraz bardziej nieznośna.
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d) I jeszcze jedno wyznanie, znowu młodzieńca – dajmy mu na imię: Zbigniew. Znajduje się on na
 etapie kończących się już studiów, a równolegle rozglądania się za dziewczyną pod kątem małżeństwa.
 W jego domu rodzinnym – nieodłącznym napojem ‘do wszystkiego’ dla jego matki i ojca jest wódka i
 piwo. Bez tych płynów życie ich byłoby niewyobrażalne. Dochodzi dym papierosów, tzn. nie tylko ‘dym’,
 lecz nieprzeniknione kłęby dymu, poprzez które biesiadników trudno rozróżnić.

Szczególnie właśnie ten dym tytoniowy wywołuje u studenta trudny do zniesienia, nieustanny ból
 głowy. Uniemożliwia mu to praktycznie kontynuowanie studiów w domu rodzinnym. Jak jednak łatwo
 przewidzieć – do rodziców, ‘zawodowych’ palaczy i pijaków, tego rodzaju argumenty, jak ból głowy
 własnego dziecka z powodu papierosów i obłoków dymu tytoniowego w żadnym wypadku nie
 przemawiają. Przebywanie w domu – to wdychanie nie kończących się chmur dymu tytoniowego, który
 uniemożliwia normalne oddychanie.

Sytuację Zbyszka kreśli na swój sposób jego dziewczyna – nazwijmy ją Anna:

[Wrzesień 2008 r.] „Remont w domu Zbyszka posuwa się powoli, Zbyszek jest bardzo osłabiony. Myślę, że
 to przez sytuację w domu. Zabija go dym papierosowy: tam jest aż czarno od tego dymu. No i jego
 ojciec wpadł ponownie w cug alkoholowy. Zbyszek w tym tygodniu zabierał swego Tatę rozwalonego
 na schodach klatki schodowej, w której mieszkają, bo tam sobie spał. A w minionym tygodniu złapała
 go policja, jak jechał na rowerze podchmielony (szkoda, że nie stało się to nieco później, jak on już był
 mocno schlany ...).
 – Zbysiu chciał porozmawiać z bratem i matką, by ojca skierować na przymusowe leczenie odwykowe.
 Niestety natrafił z ich strony na stanowczy sprzeciw. Argumentowali, że tym samym chce rzekomo źle
 zrobić matce, bo on – Zbysiu, będzie u mnie mieszkał [= po ewentualnym ślubie], a jak ojciec wyjdzie, to
 matka sama z nim nie wytrzyma, bo będzie się mścił. Sam zaś brat ma to wszystko w ‘nosie’, a z kolei
 sam nie chce się do czegokolwiek przyłożyć. Najlepiej wobec tego niczego nie ruszać, bo: ‘co
 powiedzą ludzie!’? A ‘ludzie’ i tak wszystko widzą. A poza tym: jak to zgłosi na policji, to oni to zaraz
 odwołają tłumacząc, że ‘nie jest aż tak źle’. Gdy nie ma żadnych zgłoszeń, poważnych zakłóceń
 spokoju, wielkich awantur i bójek – to według prawa polskiego ‘nie ma sprawy’ ...
 – Zbyszek ma poprawkę nie zaliczonego egzaminu, a nie ma jak się uczyć. ...
 Przeżywa on bardzo dramat w domu. Do tego stopnia, że przyznał mi się, iż nigdy nie pomoże ojcu – i
 nienawidzi go. To jest straszne uczucie”.

[19 września 2008]. „... Bóle głowy są dla Zbyszka czasami tak silne, iż ma wrażenie, jakby mu głowę
 rozsadzało od środka. Mówi, że od paru lat nie wie już, co to znaczy: nie mieć bólów głowy. Już nawet
 do tego się przyzwyczaił. Martwię się o niego. A lekarze do tej pory go zbywali. Może wreszcie się nim
 zainteresują ...”

Czy się dziwić, że chłopiec czeka w tej sytuacji na pierwszą lepszą okazję, by z takiego domu
 rodzicielskiego wyrwać się i znaleźć ukojenie w swojej codziennej udręce w objęciach kogoś, kto zdaje
 się go rozumieć i okazywać mu odrobinę ‘serca’?

Czy zaś wybór – w tym wypadku dziewczyny pod kątem ewentualnego małżeństwa – będzie wtedy
 słuszny, okaże się zwykle dopiero za jakiś czas. Będzie to zależało w sposób istotny od tego, do czego w
 końcu zdąża zarówno on, jak i ona. Przez początkowy czas może nie być pewne, czy oboje zmierzają do
 związania się więzią komunii osób w planowanym dozgonnym przymierzu miłości i życia. Chęć wyrwania
 się z klimatu ‘piekła-w-domu’ może działać tak dalece determinująco na całokształt myślenia – w tym
 wypadku chłopca, iż chwyta w lot mniej lub więcej przypadkowo ‘nadarzającą się’ dziewczynę jako
 przede wszystkim kobietę-do-przytulenia – i niewiele ponadto. Nie zastanawia się natomiast nad tym, czy
 zarówno on, jak i ona – spełniają nieodzowne wymogi dla związania się dozgonnym węzłem małżeństwa.

Nie jest też zrazu wcale pewne, czy ci dwoje uświadamiają sobie i decydują się na małżeństwo jako
 prawdziwie sakrament małżeństwa, a nie tylko przytulne bycie-z-sobą i dla-siebie. Innego zaś
 ‘małżeństwa’ nie ma. Nie jest ono i nie stanie się własnością kogokolwiek. Ci dwoje staną się też jedynie



 ustanowionymi przez Stworzyciela i Odkupiciela ‘zarządcami’ podarowanej im płciowości oraz
 zawierzonego im obojgu – zawartego przez siebie małżeństwa-sakramentu.

4. Młodzieńczość: uprzywilejowany okres projektowania życia

Kształtowanie wnętrza wsłuchanego w głos Ducha Świętego

O małżeństwie zaczynają myśleć przede wszystkim ludzie młodzi: młodzieńcy, dziewczęta, gdy
 dobiega końca okres ich dziecięctwa i zdobywania podstawowego wykształcenia. Niejedni muszą się
 zadowolić podstawowym stopniem wykształcenia. Koniec dotychczasowej edukacji staje się zarazem
 startem do poszukiwania pracy zarobkowej, która pozwoliłaby uniezależnić się od utrzymania przez
 rodziców i pomyśleć o założeniu własnej rodziny, a w dalszej perspektywie ... własnego gniazda
 domowego: własnego domu.

Ci szczęśliwcy, którym sprzyjają warunki rodzinne i wielorakie inne, poszerzają swoje podstawowe
 kwalifikacje umysłowe na obranym kierunku studiów pomaturalnych. Podejmują wszelkie starania, by
 studia ukończyć uzyskaniem stopnia ‘magisterskiego’. Dyplom ten pieczętuje podstawowe wyższe
 wykształcenie. Wtedy dopiero otwiera się czas na podejmowanie poważnych starań o dopełnienie
 dotychczasowych osiągnięć życiowych poprzez zawarcie związku małżeńskiego. Małżeństwo staje się
 zwyczajną drogą do spełnienia sensu swego życia – poprzez otwierającą się możność przekazania
 miłości i życia zarówno tym najbliższym, jak w dalszej perspektywie „... z pokolenia na pokolenie”.

Równolegle z procesem wzbogacania wiedzy umysłowej przebiega w tym czasie jedyny w swoim
 rodzaju, opatrznościowy inny – młodemu człowiekowi przez Boga podarowany ‘czas’. Jest nim okres
 młodzieńczości jako ‘czasu’ szczególnie świadomie podejmowanej pracy nad kształtem swego wnętrza.
 Wewnętrzna sylwetka człowieka znajdzie swe natychmiastowe odzwierciedlenie na jego obliczu i w
 postawie jego zachowań i działań – zarówno zaraz-natychmiast, jak tym bardziej w zachowaniach na
 przyszłość.

Jeśli zdobywanie wiedzy umysłowej wymaga wewnętrznego zdyscyplinowania i nie-marnowania
 podarowanego w tym celu ‘czasu’, to tym bardziej wewnętrznego zdyscyplinowania i czujnej otwartości
 na coraz inne aspekty wielorakiego dobra wymaga praca nad kształtem własnego charakteru. Nic nie
 przychodzi samo przez się, ani za darmo! Dotyczy to również wypracowania w sobie podstawowych cnót
 osobistych i społecznych, które by niejako ‘weszły w krew’ jako wypracowane dobre odruchy i stałe
 ‘przyzwyczajenia’ ku pełnieniu wielorakiego ‘dobra’ zarówno w stosunku do siebie samego, jak i swego
 otoczenia.

Świadome wypracowanie w sobie odruchów po linii ‘dobra’ stanie się w niedalekiej przyszłości



 skarbcem, który będzie owocował błogosławieństwem m.in. w planowanym małżeństwie, jeśli chłopiec
 czy dziewczyna posłyszą Boże powołanie do założenia małżeństwa i rodziny. Zdarza się oczywiście, że
 młodzieniec czy panna dosłyszą Boży głos wzywający do całkowitego oddania się Bogu w oblubieńczej
 miłości do Chrystusa, Oblubieńca-z-Krzyża: czy to w życiu kapłańskim, czy zakonnym. Jak bardzo stanie
 się dla nich błogosławiona podjęta w wieku młodzieńczym świadoma praca nad Bożym kształtowaniem
 własnego wnętrza zgodnie z sugestiami Ducha Świętego, który stara się rzeźbić ludzkie serce, jeśli ono
 pozwala Mu mówić do siebie!

Zdajemy sobie sprawę, że nieodzowna do pracy nad swym charakterem jest nie słabnąca czujność
 na głos, przez który do ludzkiego sumienia przemawia Bóg (zob. do tego np. DeV 43). Jest to głos Ducha
 Świętego pociągający do czynienia ‘dobra’. Do wspomnianej czujności nawołuje już pierwszy Papież –
 św. Piotr Apostoł:

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć!
 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu ...!” (1 P 5,8n).

Wspomniana czujność jest nieocenionym skarbem, który Bóg darowuje człowiekowi, gdy ten uważnie
 wsłuchuje się w Jego głos. Jest to jednak skarb kruchy, bo zawierzony wolnej woli poszczególnego
 człowieka. A ta bywa nierzadko niezwykle chwiejna i ... niewierna raz Bogu czy człowiekowi danemu
 słowu.

Głos Boga nigdy nie wymusza jakiegokolwiek działania. Bóg natomiast gorąco prosi i proponuje
 swemu żywemu Obrazowi, by zechciał przyjąć Boże życzenie, które ponad wątpliwość jest aktualnie
 najlepszym rozwiązaniem wśród licznych innych jeszcze możliwości działania. Człowiek może pójść za
 tym głosem, a może go też ... zignorować, a nawet wręcz jemu się przeciwstawić.

Dotykamy tu z bliska „tajemnicy bezbożności” (2 Tes 2,7). Ten który jest Zły: Szatan, usiłuje m.in.
 młodzieńca, dziewczynę – jak najskuteczniej odciągnąć od Tego, który „Jeden jest Dobry” (por. Mk 10,18;
 zob. DeV 27) i uwieść ich przez zakłamanie dobra, którym jako Osoba-ten-Dobry jest sam tylko Bóg.
 Uwodzi m.in. w ten sposób, że Boga samego – kreśli w wyobraźni człowieka jako jego najgorszego
 ‘wroga’. Stąd też przynagla człowieka, żeby się stał przeciwnikiem Boga i wywalczył u Niego ‘należne’
 sobie prawa (zob. do tego: DeV 38).

Kto tu wygra: człowiek słuchający przewrotnych podszeptów Złego, czy natchnień subtelnie w głosie
 sumienia na Boga naprowadzającego Ducha Świętego?
 – Jan Paweł II zachęca do zawierzenia Głosowi Boga:

„Te przeciwstawne czynniki czy bieguny [wymiar ontologiczny: ciało-duch; etyczny: dobro-zło moralne; oraz
 pneumatologiczny: działanie Ducha Świętego = dar Łaski],
 to od strony człowieka jego ograniczoność i grzeszność – newralgiczne punkty jego rzeczywistości
 psychologicznej i etycznej, a od strony Boga – tajemnica daru: owo nieustanne udzielanie się życia
 Bożego w Duchu Świętym.
 – Kto zwycięży? Ten, kto potrafi przyjąć dar” (DeV 55).

Dopóki człowiek obraca się na tym świecie, nie może być w 100% pewny swoich być może już w
 jakiejś mierze wypracowanych cnót, które będą decydowały o kształcie jego przyszłych odniesień tak do
 Boga, jak siebie samego oraz najbliższego otoczenia. Praca nad kształtem własnego charakteru
 pozostanie na zawsze programem do ufnego, a radosnego podejmowania trudu „przerastania siebie
 samego”, by stawać się coraz piękniej i pełniej tym, czym i kim pragnie nas ‘widzieć’ Trójjedyny. Ten zaś
 w chwili wywołania nas z nie-istnienia do istnienia zaszczepił w sercu każdego człowieka: mężczyzny i
 kobiety swój „Obraz i Podobieństwo” (zob. Rdz 1,26n). Stąd też człowiek nigdy nie stanie się ‘sobą’, dopóki
 nie będzie chciał być podobnym do Boga, mimo iż Zły będzie podejmował wszelkie wysiłki, by człowieka
 upodobnić do ‘materii-tworzywa’ i w ten sposób jak najskuteczniej zniekształcić człowiecze podobieństwo
 do Boga.

W obliczu doświadczanej własnej niestałości i nierzadko przykro przeżywanej niewierności wobec



 podjętych decyzji w aspekcie ludzkiego i Bożego ‘dobra’ pozostaje człowiekowi tym bardziej zachowywać
 postawę czujności. W parze z ową czujnością trzeba, żeby każdy zachowywał postawę pokornej, ale i
 ufnej wiary w Bożą pomoc duchową. Równolegle zaś trzeba sobie uświadamiać przestrogę Apostoła
 Narodów, która tym bardziej uzasadnia potrzebę stałej, wyżej wspomnianej czujności i nie pochopnego
 potępiania bliźnich:

„Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.
 Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi.
Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę,
 równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać” (1 Kor 10,12n).

W poszukiwaniu sensu życia

Zdolność podejmowania pracy nad kształtem swego wnętrza, potrzeba wyostrzonej czujności i być
 może nierzadko osobiście już doświadczane poczucie własnej niestałości wobec poprzednio Bogu i
 ludziom deklarowanego słowa stawia w tym bardziej jasnym świetle właśnie na etapie młodzieńczości
 potrzebę wypracowania dobrze umotywowanego własnego projektu życia. Jasno sobie wytyczony cel
 życia, szczególnie gdy jest podbudowany nie złudnym motywem twórczej miłości-w-prawdzie do Boga i
 do ludzi, zdolny jest zmobilizować wewnętrzne siły do przezwyciężania nawet trudnych do pokonania – w
 międzyczasie nabytych złych przyzwyczajeń i zachowań.

Zrozumienie i podbudowanie swej motywacji świadomością „miłości” zakłada jednak zapatrzenie się
 właśnie na etapie młodzieńczości – w Chrystusa, który jako Bóg-Miłość zstąpił na ziemię, stał się
 Bogiem-Człowiekiem w jedynej swej Bożej Osobie, i w takim sprzężeniu natury Bożej z naturą
 człowieczą stał się – kochając – Odkupicielem „za życie świata” (J 6,51).

Warto tu przypomnieć poprzednio już przytoczone charakterystyczne słowa z homilii Jana Pawła II
 wygłoszonej w 1987 r. w Krakowie do zgromadzonej młodzieży studenckiej (zob. wyż.: Uzdolnienie ku ‘przebiciu
 się’):

„... To jest nieskończony dar – Eucharystia, Chrystus.
 – Jednocześnie jest to dar najgłębiej zobowiązujący ..., przez to on buduje człowieka ..., przez co nam
 daje siłę przebicia. Bo tak jest skonstruowany człowiek. Człowiek jest mocny, mocny świadomością
 celów, świadomością zadań, świadomością powinności, a także i świadomością tego, że jest
 miłowany. Dlatego żebym się mógł przebić, muszę mieć pewność, że jestem miłowany. ...
 – Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, Ja jestem miłowany. Ja, taki
 jaki jestem.
 Każdy w swoim najbardziej indywidualnym człowieczeństwie. Miłuje mnie, ‘umiłował mnie i wydał
 samego siebie’, jak napisał św. Paweł. Umiłował mnie, Pawła.
 A on wiedział, jakie miał długi w stosunku do Tego, który go umiłował. Każdy z nas może to o sobie
 powtórzyć, każdy z nas się może w podobny sposób rozliczyć, mówiąc ‘umiłował mnie’.
 Powiedziałbym, że ta ‘siła przebicia’, która tak bardzo jest wam potrzebna, zaczyna się od tej
 świadomości, że mnie umiłował. Jeżeli mnie ktoś miłuje, jestem silny” (Jan Paweł II, Trzecia Pielgrzymka do
 Ojczyzny, Kraków, Spotkanie z młodzieżą, 10.VI.1987).

Świadomość tego, że sam Bóg „umiłował” mnie w Jezusie Chrystusie i nadal czeka na moje ‘tak’ dla
 Niego, zdolne jest dodać wewnętrznej energii dla ‘przebicia się’ do Bożej – i tak dopiero ‘ludzkiej’ wizji
 własnego życia.

Łączy się to z wypracowaniem i ugruntowaniem w sobie twórczej wizji całego w ogóle świata, w
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 którym każdy człowiek, również ten niepełnosprawny i wielorako upośledzony od urodzenia, ma swoje
 zadanie do spełnienia. Młodzieńczość to błogosławiony etap życia, w którym chłopiec i dziewczyna są
 wezwani do zastanowienia się nad tym i dopracowania się tego, co Jan Paweł II w swym ‘Liście do
 Młodych’ nazwał „projektem życia” (zob. jego „List do Młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku
 Młodzieży”: roku 1985; z naszej strony, zob.: Do Młodych całego świata). Ojciec święty zwraca się w nim do Młodych w
 słowach szczególnie ciepłych, a zarazem mobilizujących:

„... Do Was, Młodych, należy przyszłość, tak jak należała ona niegdyś do pokolenia dorosłych – a z
 kolei wraz z nimi stała się teraźniejszością. Za tę teraźniejszość, za jej wieloraki kształt i profil, dorośli
 przede wszystkim są odpowiedzialni.
 Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie
 jest jeszcze przyszłością.
 Kiedy mówimy: do Was należy przyszłość, myślimy w kategoriach ludzkiego przemijania, które jest
 zawsze przemijaniem ku przyszłości.
 Kiedy mówimy: od Was zależy przyszłość, myślimy w kategoriach etycznych, wedle wymogów
 odpowiedzialności moralnej, która każe nam przypisywać człowiekowi jako osobie ... podstawową
 wartość ludzkich czynów, zamierzeń, inicjatyw i intencji...” (LM-1985,1).

Papież przechodzi w tym kontekście do intrygującego dialogu bogatego młodego człowieka z
 Chrystusem. Młodzieniec ten przyszedł do Mistrza z Nazaretu i zadał Mu w poszukiwaniu sensu swego
 życia celnie sformułowane pytanie: „Nauczycielu Dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne” (Mk
 10,17; LM 2; zob. tę samą relację jeszcze u pozostałych Ewangelistów: Mt 19,16-22; Łk 18,18-23). Papież stosuje
 odpowiedź Chrystusa do sytuacji w młodości przeżywanego żywiołowego zadawania sobie pytania o
 głębszy sens życia i jego cel ostateczny:

„... Okres młodości jest bowiem czasem szczególnie intensywnego odkrywania ludzkiego ‘ja’ – i
 związanych z nim właściwości oraz uzdolnień. Stopniowo i sukcesywnie odsłania się przed
 wewnętrznym widzeniem rozwijającej się osobowości młodzieńczej lub dziewczęcej owa specyficzna,
 poniekąd jedyna i niepowtarzalna – potencjalność konkretnego człowieczeństwa, w którą wpisany jest
 jakby cały projekt przyszłego życia. Życie rysuje się jako realizacja owego projektu: jako ‘samo-
urzeczywistnienie’ ...” (LM-1985-3).

W nawiązaniu do samego w sobie ‘bogactwa’, jakim jest młodość, a która chciałaby zdynamizować
 cały świat i zaznaczyć się twórczym wkładem w jego przyszły kształt, pyta Jan Paweł II dalej:

„Wobec tego jednak musimy zapytać: czy to bogactwo, jakim jest młodość, ma odwodzić człowieka od
 Chrystusa? ...
 – Nad decyzją odejścia od Chrystusa [młodzieniec, który po wyznaniu, iż przestrzega Przykazań, zapytał: ‘Czego mi
 jeszcze brakuje’ Mt 19,20 – i opuścił Jezusa, który zalecił mu rozdać majątek ubogim, a potem chodzić za sobą: Mt 19,21]
 zaciążyły w końcu tylko bogactwa zewnętrzne... To, kim był właśnie jako młody człowiek – owo
 wewnętrzne bogactwo, które kryje się w ludzkiej młodości – przyprowadziło go do Jezusa. Kazało mu
 także postawić te pytania, w których chodzi najwyraźniej o projekt całego życia ...
 ‘Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne’ ? Co mam czynić, aby życie moje posiadało pełną
 wartość i pełny sens?
 Młodość każdego z Was... jest bogactwem, które okazuje się właśnie w tych pytaniach...
 ... W młodości narzucają się one w sposób szczególnie intensywny, wręcz natarczywie ...
 Pytania te stawiacie w sposób czasem niecierpliwy – a równocześnie sami rozumiecie, że odpowiedź
 na nie nie może być pośpieszna ani powierzchowna... Chodzi tu o odpowiedź, która dotyczy całego
 życia ...” (LM-1985,3).

Na następnych stronach przytaczanego ‘Listu do
 Młodych’ przechodzi Jan Paweł II do zróżnicowanych
 powołań i sytuacji życiowych, by w końcu dojść i do tematu
 małżeństwa-Sakramentu, określonego w Słowie-Bożym-
Pisanym jako „Wielki Sakrament – w odniesieniu do
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 Objaśnienie

 Chrystusa i do Kościoła” (LM-1985,10).

W kontekście piękna i intensywności, w którym temat
 „owej szczególnej ‘dwoistości’ przy całkowitej równości, gdy
 chodzi o godność osobową, oraz zdumiewającej
 komplementarności, gdy chodzi o podział przymiotów,

 właściwości i zadań, związanych z męskością i kobiecością istoty ludzkiej” (LM-1985,10) – „... ten wielki
 temat w sposób doświadczalny i twórczy przechodzi poprzez duszę i ciało każdej dziewczyny i każdego
 chłopca, i pojawia się w polu młodej świadomości wraz z podstawowym odkryciem własnego ‘ja’ w całej
 jego wielorakiej potencjalności” (tamże: LM-1985,10).

 Ojciec święty zwraca się w tej chwili wprost do Młodych:

„... Doświadczenie miłości ... od początku domaga się, aby zostało wpisane w ów projekt życia, jaki
 młodość tworzy i kształtuje w sposób spontaniczny.
 ... Zawiera się w tym równocześnie potężne wezwanie, ażeby tego wyrazu [tj.: bogactwa i piękna
 metafizycznego] nie sfałszować, bogactwa nie zniszczyć, a piękna nie zeszpecić.
 Bądźcie przekonani, że to wezwanie idzie od Boga samego, który stworzył człowieka na ‘swój Obraz i
 Podobieństwo’ – właśnie ‘jako mężczyznę i kobietę’. Wezwanie to płynie z Ewangelii i odzywa się w
 głosie młodych sumień, jeżeli zachowały one swą prostotę i przejrzystość: ‘Błogosławieni czystego
 serca, albowiem oni Boga oglądają’ [Mt 5,8]. Tak, Boga, który jest Miłością, macie oglądać poprzez tę
 miłość, jaka rodzi się w Was – i chce być wpisana w projekt całego życia.
 – I dlatego proszę Was, abyście na tym niesłychanie ważnym etapie Waszej młodości nie przerywali
 rozmowy z Chrystusem – owszem, abyście ją wówczas tym bardziej podejmowali ...
 – ‘Pójdź za Mną’, który jestem Oblubieńcem Kościoła, mojej Oblubienicy ... Pójdź, stań się i Ty
 oblubieńcem twojej oblubienicy ... stań się i Ty oblubienicą twego oblubieńca. Stańcie się oboje
 uczestnikami tej tajemnicy, tego Sakramentu, o którym List do Efezjan mówi, że jest ‘wielki: w
 odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła’ [por. Ef 5,32] ...” (LM-1985,10).

Oto ważkie słowa, pełne kochającej zachęty do czujności i widzenia – poprzez miłość ogarniającą
 ciało i duszę, Boga samego swym ‘czystym sercem’. Miłość oblubieńcza nie tylko nie powinna
 przesłaniać Trójjedynego, lecz przeciwnie: powinna być tak przejrzysta, bo Go tym wyraziściej wtedy
 właśnie dostrzegać. Miłość jako uczestniczenie w Bogu-Miłości jest swoistym ‘pasem transmisyjnym’ do
 uwidzialnienia Bożej Miłości do „człowieka
(zob. grafikę: Oblubieńcza Miłość Boga – a oblubieńcza miłość małżonków), tego jedynego na ziemi stworzenia,
 którego Bóg chciał dla niego samego” (GS 24).

Ale też takie właśnie ‘widzenie’ Boga: poprzez rodzącą się i rozwijającą miłość oblubieńczą, jest
 uwarunkowane stale podtrzymywanym żywym, pełnym wzajemnej miłości dialogiem z Chrystusem-w-
sercu. Dialog ten wiedzie spontanicznie do wytęsknionego, stałego karmienia się Jego Ciałem „wydanym
 za was” (Łk 22,19) oraz picia Jego Bożo-Ludzkiej Krwi Życia, która zostaje w każdorazowej Mszy świętej
 ponownie „wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28; zob. też wyż. o Eucharystii: Ostatnia Wieczerza – cały ten
 dłuższy fragment).
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Stowarzyszenia Młodzieżowe: Szkoły kształtowania charakteru

Jest rzeczą naturalną i godną zalecenia, że tak chłopcy, jak i dziewczęta organizują się spontanicznie
 i tworzą coraz inne ‘kółka’  względnie stowarzyszenia odpowiednie dla swego wieku. Uczą się w nich
 rozwijać swoje zdolności artystyczne i wielorakie inne, zaprawiając się jednocześnie do życia
 społecznego i obywatelskiego. Niejedni młodzi ludzie angażują się w coraz to inne formy ‘wolontariatu’,
 pomagając czy to niepełnosprawnym, czy chorym, a z kolei rodzinom wielodzietnym, czy też dzieciom
 osamotnionym. W innych wypadkach zgłaszają się jako ochotnicy do służenia wieloraką pomocą w
 przypadku klęsk żywiołowych – w własnym kraju, czy też w innych krajach. Zaangażowanie w tego
 rodzaju ‘wolontariatach’ wymaga z zasady uprzedniego dodatkowego wyszkolenia, które młodzi ludzie
 chętnie podejmują – z myślą służenia innym ludziom twórczą bezinteresowną pomocą.

Istnieją też stałe, dobrze już zorganizowane i sprawdzone ruchy młodzieżowe, wychodzące
 naprzeciw wielorakim potrzebom – fizycznym i duchowym dorastających dzieci i młodzieży. Wiele z tego
 rodzaju ruchów i stowarzyszeń może się szczycić utrwalonymi tradycjami i wspaniałymi osiągnięciami na
 przestrzeni wielu dziesiątków lat. Wiele z takich stowarzyszeń wypracowało trwałe, sprawdzony formy
 organizacyjne, obejmujące nie tylko młodzież lokalną, ale rozszerzając swój twórczy zasięg na całe
 regiony, kraje, a nawet kontynenty. Celem ich jest promowanie zdolności fizycznych, psychicznych,
 artystycznych i wielorakich innych zaangażowań młodych ludzi.

Stowarzyszenia te stają się z zasady – by posłużyć się ulubionym przez Jana Pawła II wyrażeniem
 Soborowym, „szkołami bogatszego człowieczeństwa” (por. FC 21; GS 52). Są to prawdziwe szkoły
 uspołecznienia, kształtowania charakteru i wypracowywania cnót, nieodzownych dla godnego
 wywiązywania się z zadań życiowych, jakie niebawem staną przed młodym człowiekiem.

Innymi słowy stowarzyszenia te służą nie tylko do wyzwolenia wielorakich sprawności fizycznych i
 artystycznych, ale również do pełnego entuzjazmu i przekonania wypracowania cnót, które stają się
 osobistym dorobkiem młodego człowieka zarówno dla jego życia osobistego, jak i społecznego –
 poczynając od najbliższego środowiska koleżeńskiego i rodzinnego. Cnoty te, jako wyraz pracy nad
 kształtem swego charakteru poprzez świadomie sobie nakładaną wewnętrzną dyscyplinę, przyczyniają
 się do tego, że tych młodych ludzi można będzie określić kiedyś jako ludzi ‘z charakterem’, ‘ludzi
 sumienia’: wiernych raz przyjętym zasadom, bezwzględnie wiernych raz wypowiedzianemu czy
 zawierzonemu słowu. Na ich uczciwość i stałość będą mogli liczyć zarówno jego najbliżsi w rodzinie, w
 pracy i społeczności lokalnej, jak i Ojczyzna, a swoją drogą ... Bóg.

Wspomniana praca nad własnym charakterem, wzmocniona świadomością, iż przynależenie do tego
 czy innego chlubnego stowarzyszenia młodzieżowego jest zaszczytem, wymaga niewątpliwie mocnego
 osadzeniu w życiu wiary i żywotnie utrzymywanej więzi z Bogiem. Postawa tych młodych ludzi zakłada
 czujność i wolę wcielania w życie takich drogowskazów, jak chociażby: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.
 Wierność przyjętym zasadom wyrazi się w życiu na co dzień gotowością złożenia nawet daniny krwi,
 gdyby zaistniała sytuacja, która by się domagała jednoznacznego świadectwa np. w chwili „próby wiary –
 i charakteru”.

Tak Jan Paweł II nazwał w czasie swej Pierwszej Pielgrzymki do Polski obchodzony wtedy w
 Ojczyźnie ‘Rok Stanisławowski’, rok niejako ponownego ‘Bierzmowania Narodu’ : 900-lecia od śmierci
 męczeńskiej Biskupa Krakowskiego, św. Stanisława ze Szczepanowa (1079-1979) r.

 Ojciec święty wypowiedział wtedy m.in. zdanie, które odnieść wypada wprost do każdego syna i córy
 narodu, a tym samym w szczególniejszy sposób do etapu młodzieńczego poszczególnego człowieka:

„Św. Stanisław stał się też w dziejach duchowych Polaków patronem owej wielkiej, zasadniczej próby
 wiary i próby charakteru.
 Czcimy Go jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem ład moralny tworzy się poprzez
 ludzi. Dochodzi w nim więc do głosu ogromna ilość takich właśnie prób, z których każda jest próbą
 wiary i próbą charakteru. Każda próba przegrana – przynosi nieład.



 Wiemy też doskonale z całych naszych dziejów, że absolutnie, za żadną cenę, nie możemy sobie
 pozwolić na ów nieład. Za to już wiele razy gorzko zapłaciliśmy w historii ...” (Jan Paweł II, Pierwsza
 Pielgrzyma do Ojczyzny: 2-10.VI.1979, Homilia zakończeniowa na Błoniach Krakowa – 10.VI.1979: „Musicie być Mocni”, pkt
 3).

W podobnym kontekście przypominają się słowa Jana Pawła II z jego Drugiej Pielgrzymki do Polski
 (w okresie ‘stanu wojennego’: VI.1983 r.) – z jego przemówienia do zgromadzonej pod wałami Jasnej Góry
 młodzieży z całej Polski. Jan Paweł II osnuł wtedy swoje przemówienie wokół słów ‘Apelu
 Jasnogórskiego’ – „Maryjo, Królowo Polski: jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.

Dobrze organizowane i prowadzone zrzeszenia młodzieżowe na pewno kładą duży nacisk na
 kształtowanie wewnętrznej sylwetki człowieka po linii słów tego Apelu, który kształtuje sumienia otwarte
 na głos Chrystusa i Maryi od kilkudziesięciu lat – jako żywej pamiątki wychowania Narodu przez Sługę
 Bożego Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Jan Paweł II mówił we wspomnianym rozważaniu do Młodzieży pod Wałami Jasnogórskimi:

„Co to znaczy: ‘czuwam’ ? – To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie
 zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w
 sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie.
 To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, zepchnąć na dalszy plan.
 Nie. Nie!
 ... Jest zaś tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło,
 abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni ...” (Jan Paweł II, Apel Milenijny
 jest nadal programem, Przemówienie do Młodzieży, Częstochowa, 18.VI.1983, w: ‘Musicie od siebie wymagać’, Poznań – ‘W
 drodze’ 1984, 280. – Zob. ponadto m.in.: Jan Paweł II, Do Młodych całego świata [‘Semper parati’: 1985 r.], zwł. pkt 13:
 Samowychowanie i Zagrożenia; ale i cały początek: pkt 5-6, 10 [Oblubieńczy Wielki Sakrament], itd.).

Jeśli jeszcze raz wrócić do wyżej wspomnianych zrzeszeń i stowarzyszeń młodzieżowych, które
 przez wiele już pokoleń pełniły rolę chlubnych „szkół bogatszego człowieczeństwa”, trzeba do nich
 zaliczyć w pierwszym rzędzie takie związki młodzieżowe, jak harcerstwo z jego wspaniałą przeszłością,
 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, a w latach po zakończeniu II Wojny Światowej ruchy młodzieżowe
 związane z działalnością Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego: Ruch Oazowy w jego wielorakich
 odmianach, przede wszystkim dziecięcych, młodzieżowych, Oazy Małżeństw, a z kolei Krucjaty
 Trzeźwości, itd.

Trudno było sobie wyobrazić, żeby można było przynależeć do któregoś z owych stowarzyszeń, a
 równolegle sięgać po alkohol, po papierosa, czy tym bardziej używkę narkotyczną. Tym bardziej zaś
 dotyczyło to czystości obyczajowej.
 – Harcerstwo i inne związki młodzieżowe traktowały ją czujnie jako sprawę nie tylko Bożych Przykazań,
 ale również podstawowego punktu honoru ściśle związanego z samą tożsamością Związku
 Harcerskiego, względnie innych podobnych stowarzyszeń i związków.

RE-Lektura: cz.VI, rozdz. 3-b.
 Stadniki, 27.V.2015.
 Stadniki, 5.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 31.VII.2017.



              

5. Sakramentalne „... jedno serce, jedno ciało”
Jeszcze raz: „... i stają się jednym ciałem”
Akceptacja Bożego ładu przy przeżywaniu intymności
Błogosławieństwo płodności rodzicielskiej według Rdz 1
Błogosławieństwo płodności po Potopie (Rdz 9)
Tekst: Błogosławieństwo płodności po potopie (Rdz 9.1-7)

6. Uśmiercenie własnego owocu życia ...
Zgładzenie owocu podjętego „dwoje-jednym-ciałem”
Tekst Rdz 9,5n: Przelanie krwi człowieka
Boży odkupieńczy dialog z człowiekiem w grzechu krwi
Podsumowanie

B. DORASTANIE DO STANIA SIĘ MAŁŻEŃSTWEM: SAKRAMENTEM

W nawiązaniu do celu niniejszego rozdziału

1. Przyjęcie Bożych warunków małżeństwa
Stan świadomości ...
Małżeństwo pogan: pra-Sakrament stworzenia
Małżeństwo ochrzczonych
Związek partnerski
Związki homoseksualne i lesbijskie

2. Kształt serca w dniach przygotowywania do małżeństwa
Z wynurzeń Mateusza
Tabela: Żeby Bóg uwiódł mnie, uwiódł moją przyszłą żonę...!

3. Małżeństwo dla uwolnienia się od atmosfery domu rodzinnego
Klimat piekła-w-domu
Ucieczka się z domu z powodu pijaństwa
a) Zwierzenie Basi o mężu: ‘Zadam ci cierpienie, byś mnie popamiętała ... !’
b) Zwierzenie Krystyny-Bronisława: Wyrwać się z piekła-w-domu, by doznać klęski w
 małżeństwie-‘atrapie’
c) Zwierzenie. Związek Joli-Jasia
d) Zbyszek chory od papierosów i pijatyki rodziców
Zbigniew-Anna: Studiować w klimacie pijatyki i kłębów tytoniu

4. Młodzieńczość: uprzywilejowany okres projektowania życia
Kształtowanie wnętrza wsłuchanego w głos Ducha Świętego
W poszukiwaniu sensu życia
Stowarzyszenia młodzieżowe: szkoły kształtowania charakteru

Obrazy-Zdjęcia

7c52. Po tornado w USA, 2012. Spustoszenia niewyobrażalne
Fot7c53. Zbliżające się tornado: widok budzący najwyższą grozę
Fot7c54. Trwanie w wierności SŁOWU danemu Bogu i człowiekowi
Fot7c55. Matka ze swym maleństwem na ręku
Fot7c56. Świeże powietrze lasu w mgle z prześwitującym słońcem
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C.   MAM PRAWO POSTĘPOWAĆ JAK MI SIĘ PODOBA

W klimacie zbuntowanego ‘ja’

Wcale nie tak rzadko można spotkać młodych, którzy obnoszą się ze swą postawą zbuntowanego
 ‘ja’. Zbuntowani są przeciw wszystkiemu i – rzec by można – przeciw wszystkim. Duch sprzeciwu ogarnia
 wszystkie ich poczynania.

Nietrudno dostrzec ‘gołym okiem’, jakie postawa taka może pociągnąć za sobą skutki.
 Chcielibyśmy przyjrzeć się temu zjawisku w nawiązaniu do kolejnych charakterystycznych cech, jakie
 zdarzają się u niektórych młodych ludzi. Usiłują oni wmówić sobie i otoczeniu, iż jako dorośli i wolni mają
 prawo decydować o sobie w całkowitym uniezależnieniu od kogokolwiek: nie tylko od ludzi i ludzkich
 instytucji, ale nawet od Boga.

W takim też założeniu chcieliby przeforsować twierdzenie, iż od nich tylko będzie zależało określanie
 tego, co jest dobrem względnie co jest złem moralnym w sprawach związanych z etapem przedślubnym
 – a potem w małżeństwie.

1. Nikt mi nie będzie dyktował ! ...

file:///D|/!!Schnee-lp/index.html
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/index.html#cont
javascript:view('p1_2a.htm#lit',850,650)


Dojrzałe myślenie czy tupet zła

Podejmujemy ponownie podstawowy wątek niniejszego rozdziału. Wydaje się, że również dopiero co
 rozpatrywana dygresja – o młodzieńczości jako uprzywilejowanym okresie świadomie podejmowanej
 pracy nad swym charakterem, układa się na linii motywacji, która zadecyduje o rozglądaniu się za kimś
 bliskim w celu związania się z nim węzłem małżeństwa.

Uświadamiamy sobie zaś wciąż wyraziście: nie ma innego małżeństwa jak tylko małżeństwo-
Sakrament. Wszelkie inne ‘małżeństwa’ są w oczach Bożych związkiem cudzołożnym, czyli nie
 małżeńskim. Z wszystkimi tego konsekwencjami na nieunikniony finał własnego istnienia, ale i istnienia
 być może wielu innych.

Poprzednio zastanawialiśmy się nad zdarzającymi się motywami, które mogą zaważyć na decyzji
 zawierania małżeństwa. Takim motywem może stać się coraz jaśniejsze uświadomienie sobie, że
 związanie się z kimś ukochanym jest jedynym sposobem ucieczki z domu rodzinnego. W nim bowiem
 dalsze przebywanie – w kłębach stosami spalanych papierosów i nieustannej pijatyki i krzyków, staje się
 rzeczywistością z każdym dniem trudniejszą do zniesienia.

Zdajemy sobie sprawę, że sama w sobie taka motywacja może się rychło okazać czynnikiem
 stanowczo nie wystarczającym, by stanąć u podłoża dozgonnego związania się przymierzem komunii
 życia i miłości. Ta bowiem domaga się motywacji znacznie głębszej. Przede wszystkim zaś musi ona być
 głęboko osadzona na poziomie wartości osobowej tego drugiego. Z punktu zaś obiektywnego jest
 małżeństwo każdorazowo Bożym powołaniem i wezwaniem i nie może zejść do rzędu rozpaczliwie
 zastosowanego środka dla wyzwolenia się spod trudnego do zniesienia środowiska rodzinnego.

W niejednym innym wypadku związanie się z drugą osobą węzłem małżeńskim wydaje się
 najprostszą, a ‘uprawnioną’ drogą do uwolnienia się spod coraz bardziej ciążącej kurateli rodzicielskiej.
 Dotyczy to zwłaszcza tych spośród młodych ludzi, którzy nie związali się z żadnym twórczym ruchem
 młodzieżowym. Nie pogłębili też swego związania z Bogiem i nie podejmują pracy nad kształtowaniem
 swego charakteru.

Młody człowiek tej grupy sądzi, zwłaszcza od momentu uzyskania świadectwa maturalnego i
 wyrobienia sobie własnego ‘Dowodu Osobistego’, że tym samym stał się w pełni dorosłym i dojrzałym do
 podejmowania odtąd ściśle osobistych decyzji – bez potrzeby oglądania się na zdanie rodziców i
 najbliższego otoczenia. W poczuciu niedojrzale pojmowanej swojej pełnoletniości i ‘dorosłości-
dojrzałości’ będzie się może zaciekle wykłócał z rodzicami i otoczeniem i wykazywał, iż wie co robi oraz
 że obecnie już sam odpowiada za swe czyny. Uzyskał przecież ‘prawo’ do czynienia odtąd tego, co sam
 uzna za słuszne. Tym samym zaś mama i tata nie mają mu odtąd nic do dyktowania, jeśli chodzi o to, co
 powinien względnie nie powinien czynić.

Bywa, że wychodząc z tego założenia, młody człowiek wyprasza sobie w ostrych słowach, by matka
 czy ojciec go ‘podglądali’ i wypytywali o utrzymywane kontakty z kolegami i koleżankami. Daje im do
 zrozumienia – niekiedy w słowach pełnych nieuszanowania i głęboko ich raniącej arogancji, że nie mają
 ‘prawa’ śledzić go, kiedy i gdzie wychodzi i wraca, ani dyktować mu, co powinien czynić, a czego nie.

W postawie zadufania w swoją ‘dorosłość’ nie pozwala już zwracać sobie jakiejkolwiek uwagi co do
 swego zachowania i postępowania. Wychodząc z tego założenia, puszcza dajmy na to multimedia w
 domu na cały regulator: muzykę, radio, TV. Nie przejmuje się tym, że w rozpętanym przez niego hałasie
 nie da się wytrzymać. Niemożliwa staje się spokojna rozmowa. Młodsze rodzeństwo nie jest w stanie



 Objaśnienie

 odrabiać z tego powodu zadań szkolnych. Każdą zaś uwagę odrzuca ów ‘dorosły-pełnoletni’ tonem
 pełnym arogancji i z wiązanką złorzeczeń. Gdy mu ktoś wejdzie w drogę, zaznaczy swą urażoną
 wielkość trzaskaniem drzwiami i podniesionym głosem. Zachowanie jego jest nacechowane
 poniewieraniem wszystkich dokoła – poczynając od rodziców. Na wszystkie uwagi reaguje jednym
 argumentem: „Jestem dorosły, wiem co robię, musicie moją samodzielność uznać ...! A co drudzy o mnie
 myślą, tym się nie muszę przejmować!”

Jednym z pierwszych przejawów osiągniętej ‘dorosłości’
 w własnym mniemaniu może stać się odtąd radykalna zmiana
 owego młodego człowieka względem ‘Kościoła’. Skoro
 osiągnął pełnoletniość, deklaruje głośno, iż obecnie sam
 będzie decydował, czy w niedziele i święta pójść na Mszę
 świętą czy nie, czy przystępować czy nie przystępować do
 Spowiedzi i Komunii świętej, nawet tej „... przynajmniej jeden
 raz w roku – w okresie Wielkanocnym” (zob. wyż.: Przykazania
 Kościelne).
 – Nie pozwoli sobie zwrócić komukolwiek uwagi, że jest
 ‘katolikiem’ i jako taki powinien kierować się Bożymi
 Przykazaniami i zobowiązaniami przyjętym na Chrzcie
 świętym.

Jeśli w domu jest pojazd mechaniczny, będzie się dopominał o prawo do jego używania – jak i kiedy
 chce. Będzie wyciskał z silnika najwyższe możliwości przyspieszenia – w poczuciu swych mistrzowsko-
rajdowskich umiejętności. Bo „... stać mnie na taką jazdę! Mam też mocną głowę: alkohol mi w
 prowadzeniu pojazdu nie przeszkadza” !
 Taka ‘bajka’ może co prawda skończyć się w pewnej chwili – nie daj Boże, dramatem dla niego samego,
 albo tym gorzej: dla wielu innych. Nie przemawia do niego argument, że szybka jazda to nie ‘jego
 geniusz’, lecz mechanika pojazdu. I ona w tym wypadku przejmuje ‘ster’ nad nim – istotą z gatunku
 podobno ... ‘homo sapiens = człowieka z rozumem’: osobą.

Młody człowiek może nie dopuszczać do zwrócenia sobie uwagi, by w domu nie urządzał schadzek i
 hulatyki – z alkoholem i używkami, po linii stylu życia kolegów i koleżanek, swoich rówieśników. Ci zaś
 podbijają jego złudne samopoczucie, iż pełnoletniość wyraża się uzyskaniem prawa do „robienia
 wszystkiego, czego dusza zapragnie” – bez oglądania się na dotąd narzucane ograniczenia i
 ‘przykazania’, ani jakiekolwiek autorytety – poczynając od rodzicielskiego.

Tym wszystkim bowiem – jak powiada, przejmować się już nie musi: przecież osiągnął dorosłość i
 pełnoletniość, stał się człowiekiem w pełni dojrzałym!

W końcu zaś z tupetem swej fałszywie pojmowanej dojrzałości-dorosłości zaczyna wymuszać na
 rodzicach akceptację na przyprowadzanie sobie do swego pokoju dziewczyny, względnie w przeciwnym
 wypadku chłopca na dzień i na noc. Rodziców szantażuje, iż jeśli nie zaakceptują jego ‘prawa’ dorosłości
 i wolności, wynajmie sobie własne mieszkanie, gdzie go nikt nie będzie kontrolował.

Oto parę przykładów wziętych prosto z życia pewnego odsetka młodych ludzi z chwilą gdy wkroczyli
 w wiek ‘dorosły’ i osiągnęli ‘pełnoletniość’. Przykłady zapewne drastyczne, a przecież nie tak rzadko
 rzeczywiście napotykane.

W niniejszym rozdziale pragniemy uświadomić sobie tego rodzaju sytuacje w aspekcie motywacji
 przy podejmowaniu poszukiwań i decyzji na związanie się z drugą osobą węzłem małżeństwa. Nadal zaś
 wciąż pamiętamy, że nie ma innego małżeństwa jak tylko małżeństwo-Sakrament.

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/turb-3.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/turb-3.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/turb-3.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/turb-3.jpg
javascript:view('p4_7i.htm#eccl',850,650)
javascript:view('p4_7i.htm#eccl',850,650)
javascript:view('p4_7i.htm#eccl',850,650)
javascript:view('p4_7i.htm#eccl',850,650)


Wolność – Boży dar: funkcyjno-narzędny

Nie trzeba być filozofem ani teologiem, by stwierdzić niejako ‘gołym okiem’, iż tego rodzaju, na
 otoczeniu wymuszane pojmowanie ‘wolności’ jest niemożliwe do przyjęcia. Nikt nie przeczy, iż
 odpowiedzialne zdanie sobie sprawy z niesprowadzalnej do siebie różnicy pomiędzy ‘wolnością’ godną
 tego miana, a ‘wolnością’ swawoli wymaga nieco wysiłku; również umysłowego. Ale też dlatego człowiek
 jest właśnie człowiekiem: osobą.

Jako osoba – a nie ‘rzecz’, jest człowiek obdarzony nie-odstępną zdolnością samo-świadomości i
 samo-stanowienia, a także podejmowania odpowiedzialności. Z tych zasadniczych przymiotów
 człowieczeństwa nikt i nic nie jest w stanie zwolnić kogokolwiek: ani siebie, ani innych.
(zob. jeszcze raz wyż.: Podstawowe komponenty człowieka: rozum-wola-odpowiedzialność).
 Wszelkie nie-myślenie pod pretekstem: że tak jest wygodniej, jest grzechem nie-podjęcia podarowanej
 człowiekowi godności własnego człowieczeństwa; grzechem z którego trzeba będzie się rozliczyć.
 Szczególnie gdyby takie nie-myślenie miało być świadomie zamierzonym ‘alibi’ dla zagłuszenia głosu
 sumienia, w którym Bóg w ludzkim sercu niemal krzyczy: ‘Dziecko mojego bólu, tego ... nie czyń! Ale ...
 wolności działania Ja ci na pewno nie odbiorę’!
 – Z punktu widzenia poczytalności moralnej wiadomo, że nie-wiedza zamierzona – odpowiedzialności za
 popełnione w takiej sytuacji zło nie tylko nie pomniejsza, ale ją w oczach Bożych ... podwaja.

Jan Paweł II w swych często podejmowanych rozważaniach na temat ‘wolności’ podkreśla
 niestrudzenie, że ‘wolność’ nie jest Bożym darem podarowanym człowiekowi (a poprzednio: aniołom) jako cel
 sam w sobie. Czyli Bóg obdarza osobę – i tylko osobę – darem wolności nie dlatego, żeby dana osoba
 prócz wielu innych uzdolnień i darów mogła cieszyć się ponadto jeszcze i tym darem: tym razem darem
 ‘wolności’. Wolność pozwoliłaby jej czuć się wśród kosmosu jako ktoś, kto byłby niezależny od nikogo i
 niczego, a konsekwentnie: samo-stanowiący, bo samo-wystarczający.

Tymczasem ‘wolność’, ten zdumiewający, a zarazem zatrważający dar – zostaje każdorazowej
 osobie podarowany przez Stworzyciela jako wyposażenie co prawda związane z samą jej „naturą”, której
 Bóg ponad wątpliwość nigdy nie zmieni. Do natury każdej osoby-jako-osoby będzie zatem za każdym
 razem należał jej niezbywalny i nieodstępny przymiot: będzie ona – właśnie jako osoba ponad
 wątpliwość ‘wolna’. Bo i Bóg, którego „Obrazem i Podobieństwem” jest stworzona przez Niego ‘osoba’
 (czy to Aniołów, czy ludzi), jest Bogiem jako Ktoś, Którego ‘Imieniem-Istotą’ jest ... On, Osoba: Wolność.

Jednakże owa każdej ‘osobie’ podarowana ‘wolność’ jest darem jedynie funkcyjno-narzędnym, a nie
 darem, który by był celem-samym-dla-siebie. Dar ten winien w Bożym zamierzeniu miłości spełniać
 niejako rolę jedynie ‘trampoliny’, która pozwoli osobie ‘odbić się’ i osiągnąć cel znacznie głębszy: ten
 właściwy, na którym Bogu samemu – z całym zaangażowaniem Jego Bożej natury ... żarliwie zależało.

Mianowicie celem, jaki zakładał Bóg, dawca tego niezwykle ryzykownego daru, jest stworzenie
 osobie – anielskiej czy ludzkiej, „przestrzeni”, która pozwoli pojawić się w kosmosie ... miłości.
 – Czyli: celem każdej bez wyjątku osobie podarowanej jest to jedno: żeby ona mogła ‘kochać’ ! By w jej
 sercu mogła zaistnieć ‘miłość’!

Bez wolności nie ma szans na pojawienie się ... miłości. Miłość nie może być działaniem
 wymuszonym. Byłaby to wówczas niewolą podejmowana ze zgrzytaniem zębami. Tylko w klimacie
 wolności może pojawić się wola kochania i życzenia dobra.

Stąd też królestwem, w którym istnieje rzeczywista ‘wolność’, jest jedynie ... niebo! Do nieba dostają
 się wyłącznie ci, którzy są wolni. Ponieważ zaś są prawdziwie wolni, są zarazem pełni miłości: radości i
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 pokoju.
 – Na tym właśnie ‘zależało’ Bogu, gdy stwarzał ‘osobę’: czy to osoby Aniołów, czy osoby ludzi –
 mężczyzn i kobiet. Wszelka ‘miłość’ – do Boga, a z kolei do człowieka, staje się możliwa dopiero wtedy,
 gdy będzie ona wyrazem wewnętrznej wolności kochania tak Boga – jak i bliźniego „... jak siebie
 samego” (zob. Mt 22,37.39).

Miłość, o której jest mowa, nie musi w warunkach ziemskich być wcale równoznaczna z wewnętrznie
 odczuwanym ‘uczuciem’ przyjemności i radości; ani wyrażać się psychicznym ‘uniesieniem’. Miłość to
 wytrwała wola kochania, wierna raz wypowiedzianemu słowu: kocham. Tak rozumiany wzór miłowania,
 jako zarazem wytrwale podtrzymywanego nie-egoizmu, daje człowiekowi-osobie nieustannie sam Bóg.

Na tym też będzie polegało zawarcie małżeństwa: poprzez uroczyście wyrażoną, nieodwołalną
 „zgodę małżeńską” : wolę dozgonnego i wiernego trwania w raz zawartym przymierzu miłości i życia.
 Przymierze to staje się podłożem pod zaistniałą między dwiema osobami ich komunię życia-miłości.

Chrystus – dar Miłości Ojca

Miłość Trójjedynego do człowieka: mężczyzny i kobiety, stała się szczególnie i całkiem od nowa
 „dotykalna” (por. 1 J 1,1nn) w Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, a tym bardziej w Tajemnicy Odkupienia.
 Tajemnica Odkupienia jest szczytowym wyrazem Boga jako Tego, którego kolejnym ‘Imieniem-Istotą’ jest
 „Wolność” : wola która nieodwołalnie zaprasza do uczestnictwa w swej naturze jako miłości-życia. Dzieła
 Odkupienia dokonał Syn Boży w krwi swojej męki aż do śmierci na krzyżu, na którym stał się w pełni
 dobrowolnie okupem za nasze grzechy – i grzechy całego świata (zob. Ap 1,5; 4,9; 7,14; 12,11; Mt 20,28; 1 J
 2,2n):

„Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie Moje oddaję, aby je znów odzyskać.
 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję.
 Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać.
 Taki nakaz otrzymałem od Mojego Ojca” (J 10,17n).

Jak wyraziście uwydatnia tu Syn Boży swoją osobową ‘wolność daru’ w podjęciu decyzji na stanie się
 „ofiarą przebłagalną za nasze grzechy – i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J
 2,2)! Czy można było bardziej niż to uczynił Jan Paweł II, scharakteryzować samą istotę ‘wolności’, że nie
 może ona być ‘tupetem zła’, gdyż jest darem jedynie funkcyjnym-narzędnym?

Celem, jaki miał na względzie Bóg obdarzając darem ‘wolności’ jest to jedno: żeby dzięki niej mogła
 zaistnieć „miłość”. Nie chodziło o ‘miłość’ w formie wielkiego płomienia uczucia, lecz jako czynu – ku
 istotnemu, definitywnemu ‘dobru’  tego umiłowanego, względnie tych umiłowanych.

Prawdziwa wolność musi rozwijać się w blasku ‘prawdy’ w Obliczu Boga, i tak dopiero również w
 obliczu człowieka. Nigdy nie będzie wolności ‘od’ prawdy (zob. VSp 34.64), skoro wolność musi cała mieścić
 się w ramach prawdy-wierności.

Wszelka prawdziwa ‘miłość’ – na wzór miłości Trójjedynego względem człowieka: mężczyzny i
 kobiety, życzy umiłowanemu dobra: aż do definitywnego dobra w życiu wiecznym włącznie. Życzy
 ‘dobra’, bo jest wolna: ku miłowaniu, tzn. ku odwróceniu się od egoistycznie pojmowanego ‘ja’, a
 zapewnieniu temu umiłowanemu dobra.
 – Takiego znaczenia ‘wolności’ uczy i przykładem swego życia wciąż takie jej pojmowanie potwierdza
 Syn Boży, Druga Osoba Trójcy Przenajświętszej – Wcielona.



Jezus nieustannie zapatrzony w Odkupieńczą Wolę swojego Ojca, który Go posłał, nigdy nie
 poczytywał sobie za ‘ograniczenie’ swojej wolności tego, co było względem Niego – Syna Bożego, Wolą
 Jego Ojca. Stąd też Jezus Chrystus raz po raz powtarzał:

„Powiedział im Jezus: ‘Moim pokarmem jest wypełnić Wolę Tego,
 który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło’ ...” (J 4,34).

 „Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy;
 nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał” (J 5,30; itd.).

 „Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę,
 ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał,
 niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym.
 To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego,
 miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,37-40). (zob też z Jezusowej ‘Modlitwy
 Arcykapłańskiej’ [J 17] tuż przed swą Męką: J 17,1-5: Jezus stwierdza, iż wykorzystał swoją wolność wobec woli Ojca – ku
 stworzeniu drogi do życia wiecznego ‘każdemu człowiekowi’ – v.2: za cenę okrutnie trudnej woli Ojca. Zgodnie z nią,
 Jezusowe wywyższenie dokona się w chwale Jego ukrzyżowania).

Stwierdzamy zatem, że ‘wolność’, która zakwita ‘miłością’, ma jedno ‘imię’: być i stawać się jako
 osoba – żywą osobą-darem. Ku dobru: aktualnemu i jednocześnie definitywnemu – własnemu oraz
 osoby umiłowanej.
 – Wtedy dopiero ‘wolność’ jest prawdziwie wolnością: jest godna swego miana. Jedynie wtedy spełnia
 sens swego bycia darem jedynie narzędno-funkcyjnym. Mianowicie stwarza warunki umożliwiające
 wydanie owocu ... ‘miłości’.

Zagadnieniu temu poświęciliśmy w poprzednich częściach niemało miejsca, chociaż w niniejszym
 rozważaniu udało się zanurzyć w sprawę ‘wolności-miłości’ jeszcze głębiej. Korzystamy wciąż pełni
 wdzięczności z głębokich analiz i nauczania na ten temat Jana Pawła II (zob. wyż. m.in.: cz.II, rozdz. 4a-b; rozdz.
 5a-b; cz.III, rozdz. 3; 4; itd.).

Dopóki ‘wolność’ nie będzie spełniała swej podstawowej funkcji – zgodnie z jej Bożym pojmowaniem:
 jako tylko i jedynie narzędzia dla pojawiania i rozwijania się ‘miłości’ i ‘dobra’ w ich Bożym, a wtedy
 dopiero prawdziwie człowieczym znaczeniu, okaże się ona każdorazowo siłą niszczycielską. Będzie
 niszczyła tak samą ową osobę – rzekomo ‘wolną-dorosłą’, jak i konsekwentnie całe jej otoczenie.

Nie ulega zaś wątpliwości, że treść tych rozważań będzie wprost dotyczyła także miłości małżeńskiej
 oraz narzeczeńskiej, nie wyłączając jej etapu motywacji wiodącej do związania się z drugą osobą
 węzłem małżeńskim.

2. Wolność ‘od’ Boga



 Objaśnienie

Serce które w grzechu wyprasza Boga

Nawiązujemy do poprzednio wymienionych paru przykładów ‘wolności’ (zob. wyż.: Dojrzałe myślenie czy
 tupet zła), której elementarne poczucie wiary, ale i naturalna ludzka uczciwość nie pozwala określić jako
 ‘wolności’ godnej tego miana. Przypomniane w międzyczasie Boże wyposażenie każdej osoby w dar
 ‘wolności’ i jej jedynie narzędnej funkcji: jako punktu wyjścia, żeby mogła pojawić się ‘miłość’ wiodąca ku
 ‘dobru’ w jego Bożym znaczeniu, pozwala postawić jeden krok dalej w zrozumieniu, dlaczego użycie daru
 ‘wolności’ do nie-miłości skutkuje wielorakim niszczeniem danej osoby oraz jej otoczenia.

Najgłębszym powodem dokonującego się w następstwie złego użycia daru ‘wolności’ nieuchronnego
 samo-niszczenia osoby oraz jej otoczenia, jest świadomie wtedy podjęte wyproszenie Boga z serca –
 Człowiek-w-grzechu pozostaje ... sam. Ale też tego właśnie swoją wolną wolą ... chce. Nie życzy sobie,
 żeby Bóg nadal w sercu jego ... był (zob. wyż., grafikę i kontekst: ‘Precz stąd, Boże’). A zwłaszcza żeby mu Bóg
 przypadkowo nie sugerował postępowania zgodnego z przykazaniami.
 – Człowiek taki wyraźnie też sobie nie życzy, żeby mu Bóg przypominał o jakiejkolwiek sankcji: „...
 niechybnie umrzesz” (Rdz 2,17), gdyby w sytuacji próby: zawierzenia Słowu-Boga – czy też odstąpienia od
 zawierzenia Słowu-Bożemu, sięgnął w swej wolności mimo wszystko po owoc „... z drzewa poznania
 tego, co dobre, i tego, co złe” (Rdz 2,17).

Przypominają się jeden raz więcej trafne słowa
 Jana Pawła II z jego encykliki ‘Veritatis Splendor’
 (1993 r.) o roli wolnej woli (= władzy samo-stanowienia) i jej
 możności dokonywania wolnego wyboru pomiędzy
 ‘dobrem’ a ‘złem’. Słowa te przytaczaliśmy już
 niejednokrotnie:

„... Objawienie poucza nas, że władza
 decydowania o dobru i złu nie należy do
 człowieka, ale wyłącznie do Boga.
 Człowiek oczywiście jest wolny od chwili, kiedy
 może pojąć i przyjąć Boże przykazania.
 – 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.
 W rzeczywistości właśnie przez to przyjęcie prawa moralnego, ludzka wolność naprawdę i w pełni się
 urzeczywistnia.
 ‘Jeden tylko Dobry’ wie bowiem doskonale, co jest dobre dla człowieka i dlatego z miłości doń dobro to
 mu nakazuje w przykazaniach” (VSp 35)

Wypada jednocześnie – w nawiązaniu do występującego w przytoczonym tekście – biblijnego
 wyrażenia o „drzewie poznania dobra i zła” (Rdz 2,17; VSp 35), przypomnieć, co to znaczy „poznać dobro-
zło” w znaczeniu, w jakim tego określenia używa język biblijny. Mianowicie ten kto potrafi coś ‘poznać’ i
 nadać danej rzeczy nazwę czy imię, pozostaje według mentalności semicko-izraelskiej (a w ramach takiej
 powstawało Słowo-Boże-Pisane) w pozycji ‘wyższej’ od rzeczy ‘poznawanej’. Ta bowiem chcąc nie chcąc musi
 przyjąć nadaną jej ‘nazwę’. Czyli ten kto ‘poznaje’ kogoś czy coś, jest panem w stosunku do owej rzeczy
 czy osoby ‘poznanej-nazwanej’.
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W zastosowaniu do występującego tu określenia o „drzewie poznawania dobra i zła” znaczy to, że kto
 zdolny jest ‘poznać dobro-zło’, sprawuje nad owym ‘dobrem-złem’ władzę suwerenną. Ponieważ zaś
 treść owych słów Jahwéh, Boga – dotyczy dobra-zła w sensie etycznym, znaczy to, że Bóg ostrzega, by
 człowiek nie podejmował próby suwerennego wyznaczania tego, co winno być ‘dobrem-złem’. To
 bowiem poznanie jest zastrzeżone samemu Bogu. A On – ponad wątpliwość jest miłością-życiem, czyli w
 sensie absolutnym niezdolny wyrządzić człowiekowi, dziecku swojego umiłowania, jakiejkolwiek krzywdy.
 Tym bardziej wtedy, gdy prosi o dostosowanie się z miłością wzajemną – do jakiegoś zakazu.

Jednocześnie jednak Bóg wyraźnie daje do zrozumienia, że samej w sobie zdolności ‘poznawania
 dobra-zła’ człowiekowi nigdy nie odbierze. Wręcz przeciwnie: w przypadku gdyby człowiek w swej
 ‘wolności’ mimo wszystko sięgnął po tę władzę, która jest wyłączną własnością Boga jako Tego który
 „Jeden tylko jest Dobry” (Mk 10,18), Bóg zrazu ponad wątpliwość niejako się wycofa. W tym sensie, że
 absolutnie nie pozbawi człowieka podarowanego mu wyposażenia natury: wolności w podejmowaniu
 decyzji.
 – Bóg natomiast jako „Wierny” (= Prawda-Wierność; zob. Ap 1,5) raz człowiekowi danemu swojemu Słowu:
 „Kocham Cię, dziecko Mojej miłości” – ostrzega owego człowieka krzykiem swego głosu
 rozbrzmiewającego w jego sumieniu, a niezależnie od tego – w Bożych Przykazaniach:

„Dziecko Mojej Miłości: błagam cię,
nie czyń tego!

Bo ... śmiercią umrzesz!

Ty tego w tej chwili nie widzisz,
 ale widzę to Ja, Twój Ojciec ...

i Oblubieniec-z-Krzyża!

Nie wycofuj swego dotychczasowego
zawierzenia Słowu Boga-Miłości”

W przypadku gdy człowiek w końcu Bożego ostrzeżenia nie posłucha i tym samym wycofa swoje
 dotąd okazywane zawierzenie Słowu Boga, pociąga to za sobą natychmiastowe wyproszenie Boga z
 świątyni jego serca:

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem 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 ...” (1 Kor 6,19n).

Finałem opuszczenia ludzkiego serca-sumienia-duszy przez Boga Trójjedynego stanie się działanie
 tego człowieka już tylko niszczące i burzące wszystko, cokolwiek napotka. Człowiek w grzechu przerzuca
 się na pojmowanie ‘wolności’ jako typowego ‘tupetu zła’. Skutkuje to przede wszystkim zawaleniem się
 świątyni Ducha Świętego, jaką on dotąd był:

„... Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,17).

Słowa straszne! Nie znaczą one jednak, jakoby człowieka aktywnie niszczyć miał Bóg! Znaczą one
 natomiast, że gdy człowiek, zarządca siebie jako ‘świątyni Boga’, Boga z niej wyprosi, Bóg wtedy w
 swym posłuszeństwie człowiekowi – tę ‘świątynię’ na człowiecze żądanie opuszcza – w założeniu na
 zawsze, gdyby w grę wchodził grzech ciężki. Świątynia ta tym samym i w tejże chwili ulega samoistnie
 ‘zawaleniu’. Nie Bóg do tego doprowadza, lecz ów człowiek: w swym wyproszeniu Boga ze swego serca.

Inaczej mówiąc: człowiek nie potrafi być ‘człowiekiem’ godnym tego miana, gdy się przeciwstawi



 Bogu, którego jest żywym Obrazem i Podobieństwem; czy o tym wie, czy nie. Wolna wola jako samo-
stanowienie stawiająca na ‘swoim’ – za cenę odrzucenia Bożej propozycji, jest zawsze w mniejszym lub
 większym stopniu grzechem w typie tego grzechu, który jako bunt szatana zaistniał na pra-początku: „Nie
 będę Ci służył, Boże” (por. Jr 2,20). Owocem tego buntu może być tylko dokładnie to samo, co się stało z
 Luci-Fer’em (Niosącym-Światło).

Dobrze będzie powtórzyć tu ponownie słowa Chrystusa z fazy Jego życia na naszym globie. On zaś
 – jak Go określa Jan Apostoł w swej wizji z Apokalipsy, jest „Świadkiem Wiernym” (Ap 1,5), „Który Jest,
 Który był i Który Przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1,8). Oto wspomniane słowa Jezusa Chrystusa, Syna
 Bożego Wcielonego:

„Widziałem Szatana,
 spadającego z nieba jak błyskawica ...” (Łk 10,18; zob. Ap 12,7nn).

Nie Bóg zrzucił tego Anioła „Światłości” z nieba (zob. wyż.:  Upadek Szatana; oraz: Dramat grzechu Aniołów),
 lecz on sam w swym samo-stanowieniu, odprysnął-odskoczył od Boga miłości i życia z wielką siłą,
 niezdolny znieść żaru tejże Bożej miłości, ani Bożego pokoju:

„Pokój zostawiam wam, pokój Mój wam dam daję.
 Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14,27).

Podobnie dzieje się z każdym człowiekiem, który usiłuje uruchomić podarowaną mu przez Boga
 zdolność samo-stanowienia jako samozwańcze przeciwstawienie się Bogu życia-miłości.
 – Jeśli ludzka osoba – na własne życzenie, nie chce więcej pozostawać ‘Obrazem Boga’, staje się tym
 samym natychmiast ‘obrazem-nie-Boga’. Jego zaś imieniem jest „Zły”: Szatan. A ten zdolny jest do
 wszystkiego innego, tylko nie do wykrzesania chociażby najdrobniejszej iskierki miłości i dobra.

Wyproszenia Boga z serca, a konsekwentnie: wyzbycie się podarowanej sobie ‘wolności’ w jej Bożym
 znaczeniu: jako podłoża, na którym mogłyby rozwinąć się miłość i dobro, nie da się długo ukryć.
 Człowiek zacznie iskrzyć ... piekłem. Bo przecież z tą samą chwilą nie ma w nim już Boga ... Żywego!
 Sam tylko Bóg ... JEST – „Miłością”, i tylko On stwarza „Życie-Dobro”!
 – Szatan, tzn. Ten który jest ZŁY, zdolny jest tylko siać zło, krew, nienawiść, piekło-już-na-ziemi – jako
 wstępny etap piekła właściwego w życiu wiecznym po śmierci biologicznej.

Nietrudno w tej sytuacji o mnożące się ‘próbki’ piekła w życiu tego człowieka na co dzień. Czy to w
 małżeństwie, czy już też w narzeczeństwie, a także na etapie dopiero poszukiwania kogoś pod kątem
 przyszłego męża czy żony.
 – Wyżej wymieniono przykładowo parę takich próbek: pełnego pogardy i arogancji dyktowania otoczeniu,
 co to znaczy ‘wolność’ w oderwaniu od Boga-Miłości-Życia. Jest ona wtedy ‘wolnością’ w jej najgorszym
 wydaniu: wolnością zadufanego w swej wykrzywionej ‘dorosłości’ – ordynarnego ‘tupetu zła’.

 Wszystkie te stwierdzenia-spostrzeżenia dotyczą zarówno człowieka indywidualnego, jak całych
 instytucji, władców i gremiów ustawodawczych narodowych i międzynarodowych, stanowiących prawa
 sprzeczne z którymkolwiek z Bożych Przykazań.

Dwuetapowa metoda Złego

Zbuntowane strząśnięcie z siebie „miłującej Wszechmocy Stwórcy” (DeV 33) stwarza człowiekowi na
 krótką metę złudne przekonanie, iż od tej chwili może wreszcie użyć swej ‘wolności’ wedle arbitralnego
 ‘widzimisię’. Zaczyna się etap ‘wolności’, która niestety nie jest już zdolna tworzyć miłość i dobro, a staje
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 się siłą niszczycielską: dla jej autora, a jednocześnie jak rozchodzące się fale wodne zagarnia coraz
 dalsze kręgi jego biosfery.

Zawłaszczona obecnie przez Złego ‘wolność woli’, której człowiek był i nadal pozostaje jedynie
 zarządcą, przybiera coraz bardziej postać ‘tupetu zła’. Dzieje się to coraz wyraźniej pod dyktando Złego.
 – Typowym tego wyrazem stają się swoiste ‘przerzuty’  buntu człowieka przeciw Bogu na coraz inne
 dziedziny, które by owemu człowiekowi zrazu nie przeszły przez myśl.

Poprzednio uświadomiliśmy sobie parę drastycznych tego przykładów w nawiązaniu do młodzieńczej
 fazy życia, gdy staje on wobec wyboru osoby pod kątem małżeństwa, sam stając się niezdolny do
 tworzenia miłości-dobra w ich Bożym i ludzkim znaczeniu (zob. wyż.: Dojrzałe myślenie czy tupet zła). To samo
 spostrzeżenie i te same fakty dotyczą jednak każdego innego wymiaru popełnianych czynów, które są
 „złe-w-oczach-Bożych”.

W poszukiwaniu głębszych przyczyn, zdolnych wytłumaczyć w zrozumiały sposób wyzwalający się,
 omawiany ‘tupet zła’, które wyraża się nierzadko w sianiu trudnej do pojęcia grozy, budzi się pytanie: jak i
 dlaczego tak się dzieje?

Żeby to zjawisko zrozumieć, trzeba ponownie zdać sobie sprawę z istoty „tajemnicy bezbożności” (2
 Tes 2,7), tzn. tajemnicy grzechu (zob. temat ‘grzechu’ wyż., cz.IV, r.2-3; cz.V, r. 2-3-4; itd.). Wyraźnie z serca
 wyproszony Bóg opuszcza posłusznie ludzkie serce. Bóg ponad wątpliwość nigdy nie przebywa w
 ludzkim sercu ‘na siłę’. Chodzi oczywiście o Boże przebywanie w sercu-sumieniu poprzez łaskę
 uświęcającą.
(Bóg jest wszechobecnością: przebywa wszędzie na wiele różnych sposobów. Zasadniczym sposobem Jego przebywania
 ‘wszędzie’ jest On jako Stworzyciel. ‘Na’ Nim ‘wisi’ wszelkie istnienie – ożywione i nie-ożywione. W ten sposób Bóg przebywa
 także w piekle: w każdym z osobna z potępionych, podtrzymując ich w istnieniu i uzdolnieniu nawet do ... bluźnienia Bogu; itd.).

Nietrudno sobie wyobrazić, jak Bóg ‘przeżywa’ fakt, iż w grzechu zostaje buntowniczo wyproszony z
 serca dziecka swego umiłowania, swego żywego Obrazu wobec kosmosu! Dla Boga musi się to wiązać z
 niewymownym bólem nieuleczalnie wtedy zranionej Jego Miłości i Dobroci. Dzieje się to ‘na życzenie’
 człowieka: na oczach kosmosu; ale i ... piekła.

Człowiekowi wydaje się wtedy złudnie, iż wystarczy zapanować nad „poznawaniem dobra-zła”, czyli
 samemu decydować o tym, co winno być ‘dobrem’ a co ‘złem’, a zaawansuje z użytkownika swej
 wolności – na stanowisko jej niepodzielnego ‘pana i właściciela’ – na przekór Bogu, którego tym samym
 uznaje za nie-udolnego i nie-kompetentnego.

Jednakże w przyrodzie nie ma ... ‘próżni’. Dotyczy to również przestrzeni ducha. Podkreślaliśmy
 wielokrotnie, że miejsce opróżnione po Bogu wyproszonym z ludzkiego serca w następstwie
 popełnionego grzechu ciężkiego – zajmuje w tejże chwili ... Zły: Szatan.
(zob. wyż. np.: Szatan u korzeni grzechu - w kontekście poprzedzającym i następującym; tamże, cała cz.IV, r.3: „Dziecko bólu,
 gdzie jesteś”; itd.).
 Nie są to jedynie ‘bajeczki’. Szatan przecież „... przez swój grzech stał się ‘rządcą świata tych ciemności’
 [Ef 6,12] ....” (DeV 28).

Sam zaś Zły bardzo nie lubi, by jego obecność nagłaśniano i jego samego ujawniano. Najłatwiej
 działać mu zza zasłony: gdy ktoś samo nawet jego ‘istnienie’ poddaje w wątpliwość, a nawet mu przeczy,
 względnie obecność jego i potęgę, której mu Bóg nie odebrał, przedstawia w serdecznie żartobliwych
 barwach. Wtedy Szatan działa swobodnie: anonimowo jako najwyżej anonimowe ‘zło’, a nie jako
 osobowy „Ten ZŁY”. Działanie jego jest jednak wtedy tym skuteczniejsze.

Szatan działa w stosunku do swych ‘ofiar’ z reguły na zasadzie odwiecznie przez siebie sprawdzonej
 dwu-stopniowej, względnie dwu-etapowej ‘metody’:

  Zły najpierw usidla swoją ‘ofiarę’ poprzez jej obałamucenie, zakłamanie, oszukanie i uwiedzenie.
 Ukazuje mianowicie to, co jest złem w oczach Bożych – jako pożądania godne, łatwo osiągalne dobro.
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Gdy zaś Złemu udało się ‘zwabić’ człowieka-ofiarę na zwykle bardzo prymitywną na niego zastawioną
 ‘wędkę’ przez jego obałamucenie-wprowadzenie-w-błąd, przystępuje do właściwie zamierzonego swego
 celu – drugiego etapu realizacji swej przewrotnej taktyki:

  Zły ‘zabija’ życie łaski Bożej u swej ‘ofiary’.

Zły nie jest oczywiście zdolny ‘zabić’ samego istnienia jakiejkolwiek osoby. Tego nie jest w stanie
 uczynić żadne ze stworzeń: wymagałoby to mocy stworzycielskiej, a ta jest przymiotem samego tylko
 Trójjedynego. Stąd też raz z nie-istnienia do istnienie powołana ‘osoba’: anielska czy ludzka – nigdy już
 istnieć nie przestanie.

Śmierć biologiczna (człowieka), która „... weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci,
 którzy do niego należą” (Mdr 2,24), nie staje się nigdy zakończeniem ludzkiego bytowania. Jest ona
 jedynie progiem pomiędzy życiem w doczesności a wieczności. Ludzka osoba – człowiek, wkracza
 poprzez śmierć biologiczną (obojętne czy to będzie śmierć naturalna, śmierć przez zabójstwo, czy przez samobójstwo)
 jedynie do życia – tym razem już definitywnego: wiecznego. Boże wezwanie pod adresem człowieka,
 swego umiłowanego żywego Obrazu-Podobieństwa, ofiarowuje każdemu życie wieczne w „Domu Ojca,
 gdzie mieszkań jest wiele” (por. J 14,2).

Szatan, czyli ten który jest Zły, zabija u skuszonej do grzechu ‘ofiary’ życie łaski uświęcającej.
 Doprowadza do tego, że dalsze przebywanie Trójjedynego w ludzkim sercu-sumieniu staje się
 niemożliwe.
 – Zły nie potrafi uczynić tego oczywiście sam: takiej władzy on nie posiada. Osiąga to przez
 doprowadzenie oszukanego przez siebie człowieka-‘ofiarę’ do podjęcia decyzji, mocą której wyprasza on
 dalsze przebywanie Trójjedynego ze swego serca.
 – Decyzję taką musi podjąć sama ludzka osoba – mocą podarowanej jej przez Boga wolnej woli. Miała
 ona co prawda służyć osobie do zaistnienia miłości i dobra. W tym wypadku wolna wola zostaje użyta do
 eksmisji Boga z „świątyni człowieczego serca” (por. 1 Kor 3,16; 6,19).

Przedstawioną tu metodę działania Złego scharakteryzował trafnie i tym samym zdemaskował sam
 Syn Boży Jezus Chrystus. Stało się to w ramach coraz bardziej zaostrzającej się Jego dyskusji z
 faryzeuszami i saduceuszami. Jej finałem stanie się niedługo potem to, co Chrystus wyraził w słowach,
 które u słuchaczy musiały wywołać dreszcz grozy: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy
 poznacie, że JA JESTEM ...” (J 8,28: Jezus odnosi tu do Siebie Imię Boga: Jahwéh = „On JEST”: Wj 3,14n).

W takich to okolicznościach wyraził się Chrystus następująco o Szatanie oraz dwustopniowej
 ‘metodzie’ jego przewrotnego działania:

„... Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.
 Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.
 Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44).

Zawłaszczenie wolnej woli człowieka

 Pierwszą ‘ofiarą’ działania Złego staje się chytre, zrazu nie zauważone, coraz dalej posuwane
 zawłaszczanie ‘wolności’ człowieka, który dobrowolnie oddaje się Złemu do usług. Tym bowiem staje się
 wyproszenie Bożej obecności z ludzkiego serca. ‘Wolność’ człowieka to klucz dostępu do ludzkiej osoby.
 Zdobycie rządu nad czyjąś wolnością jest równoznaczne ze staniem się panem i władcą całego owego
 człowieka.



 Objaśnienie

Zły doskonale sobie radzi z takim urobieniem łatwowiernego człowieka, żeby wyzbywanie się przez
 niego dotąd posiadanej władzy: zarządzania podarowaną sobie ‘wolnością’ – stawało się w miarę
 możności bezbolesne, a jednocześnie przyjemne, nie zauważone, osłodzone ponętnie upiększonym
 zakłamywaniem-w-żywe-oczy właściwie zamierzonego celu. Jest nim sprowadzenie ‘ofiary’ grzechu do
 rzędu niewolnika-do-usług Złego.

Wprowadzony w błąd, haniebnie przez Złego oszukany człowiek – sam od siebie wskazuje Złemu
 jeden po drugim próg wejścia i objęcia w posiadanie kolejnego zakresu podarowanego sobie przez Boga
 – zdumiewającego, ale i dramatycznie ryzykownego daru: swojej własnej ‘wolności’.

  Po zdobyciu owej pierwszej ‘twierdzy’, tj.
 człowieczej ‘wolności’, do czego służyła pierwsza
 część stosowanej przez Złego metody: zwabienie
 człowieka na to co jest „... smaczne do skosztowania, a
 także ... ponętne dla oczu” (Rdz 3,6: przekład własny z hebr.),
 Zły zdobywa już niemal bez wysiłku drugą ‘twierdzę’
 łatwowiernego człowieka: zadaje śmierć – życiu łaski
 jego duszy.

Warunkiem i ceną przekazywania Złemu swej
 dotychczasowej wolności-ku-miłości – jest uprzednie
 siłowe wyproszenie Boga ze swego serca. To zaś
 oznacza świadomy wybór śmierci życia łaski w swej
 duszy.

Ów zaś człowiek-w-grzechu, który własnowolnie wyzbył się swojej ‘wolności-ku-miłości-dobru’,
 ciesząc się zrazu złudnym poczuciem ‘pewności siebie’, fałszywie zadowolony ze swego działania na
 przekór Bogu, skoro go stać było na arbitralne określanie tego, co według niego winno być ‘dobrem czy
 złem’, działa z tą chwilą w rzeczywistości już nie jako ktoś ‘wolny’, lecz wykonuje niewolniczo, nie zdając
 sobie zrazu z tego w pełni sprawy, polecenia podyktowane mu przez Złego.

Zwrócił na to precyzyjnie uwagę Jezus Chrystus – w czasie owej wspomnianej zaostrzającej się walki
 z przywódcami religijnymi ówczesnego Izraela:

„... Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
 A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
 Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni ...” (J 8,34nn).

Nikt nie jest zdolny przywrócić człowiekowi ‘wolności-ku-miłości’, której człowiek-grzesznik –
 bezmyślnie i łatwowiernie się wyzbywa i ją przekazuje Złemu. Przywrócenie człowiekowi-w-grzechu
 utraconej przez niego wolności wymaga mocy Bożej. Dzieła tego dokonał Syn Boży Wcielony, Jezus
 Chrystus. Oczywiście w sensie jedynie propozycji jej odzyskania, a nie przymusu jej ponownego
 przyjęcia.

Ażeby człowieka wykupić z-niewoli Złego, złożył On ‘na szalę’ grzechu zbuntowanego człowieka –
 dar i cenę swojej własnej, Bożo-Ludzkiej krwi. ‘Nadmiar’ Jego miłości-w-wolności, tzn. Jego
 posłuszeństwo Woli Ojca „aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8), stał się nieskończonej wartości
 przeciwwagą dla ciężaru „grzechu świata” (por. J 1,29; zob. dokładniej wyż., Między Sprawiedliwością a Miłosierdziem):

„... Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały Bożej [życia Łaski uświęcającej],
 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez Odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.
 – Jego to ustanowił Bóg [= Ojciec] narzędziem przebłagania przez wiarę – mocą Jego krwi ...” (Rz 3,23nn).
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Jak dopiero co podkreślono, dar Odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa nie może być
 ‘narzucony’ człowiekowi ‘na siłę’. Człowiek-grzesznik musi się na Odkupienie otworzyć – i je przyjąć.
 – Przyjęcie daru Odkupienia i jego ceny dokonuje się w klimacie serca pełnego wdzięczności, a tym
 bardziej w duchu skruchy za być może wielokrotnie w ciągu życia powtarzane wypraszanie Boga-z-
serca, poprzez ustanowiony przez Odkupiciela kolejny sakrament – trybunał Miłosierdzia, czyli sakrament
 pokuty-pojednania.
(temu zagadnieniu: otwarciu się na dzieło Odkupienia, poświęcona jest Bulla Jana Pawła II inaugurująca Nadzwyczajny Rok
 Odkupienia 1983: ‘Aperite Portas Redemptori: Otwórzcie Bramy dla Odkupiciela’. Oraz zob. wyż.: Błogosławiony ‘Trybunał’:
 Sakrament Miłosierdzia).

Zbuntowane przeciwstawienie się Bogu poprzez arbitralne wyznaczanie ‘dobra i zła’ staje się
 każdorazowo odrzuceniem dzieła Odkupienia.
 – Zły wtedy szyderczo triumfuje, że udało mu się poniżyć człowieka do rzędu swego już tylko niewolnika.
 Tym gorzej, że sam ów zniewolony człowiek łudzi się, iż stał się ‘wolny’, skoro zrzucił z siebie jarzmo
 Bożego daru: ‘wolności-ku-dobru-miłości’.

W rzeczywistości zaś, z chwilą gdy człowiek strząsa z siebie „słodkie jarzmo” (Mt 11,30) Chrystusa i
 Jego Ewangelii, staje się co prawda „wolny OD-Boga”  i Bożej Miłości, ale tym samym popada w
 śmiertelnie groźną niewolę Złego – na wieczność.

Zdumiewa, że z tej właśnie swojej ‘niewoli’ grzesznik, wyraźnie nie chcąc uruchomić swej zdolności
 ‘myślenia’, która by mu uświadomiła jego śmiertelne zagrożenie co do spraw definitywnych, aktualnie się
 ... cieszy ... (por. VSp 34.64).

3. Tajemnica zniewolenia

Czy tu działa ‘coś’ – czy ‘ktoś’?

W swym nie-liczeniu się ani z Bogiem ani z człowiekiem [= odrzucenie wymiaru etycznego] staje się
 człowiek kimś, kto samo-stanowi o ‘dobru-złu’ na przekór Bożemu ładowi. Człowiek ten nie zdaje sobie
 sprawy, a raczej świadomie wyłącza myślenie na ten temat [= odrzucenie wymiaru rozumu], iż tym samym już
 się stał ... niewolnikiem. Jego działaniem rządzi w tej chwili jedna z wielorakich namiętności jego ducha i
 ciała. Ona to góruje nad nim i nakazuje mu władczo czynić to, co ‘jej’ się podoba. Jej poleceń – człowiek
 odstępujący od Boga, słucha zwykle bez oporu ...

Wspomniana namiętność, działająca np. poprzez jego pychę, która dąży do narzucenia wszystkim
 swej wykrzywionej woli jako już tylko ‘tupetu zła’, a w końcu łatwo do klęski etycznej tego człowieka
 dołączająca się jego pożądliwość wyrażająca się w przymusie ciała, narzuca mu z sekundy na sekundę,
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 co musi czynić, byle żądanie danej namiętności zaspokoić, a rozpalonemu przez pożądanie ogniowi
 pożądliwości pozwolić poniżyć swoją godność jako osoby do ostateczności. Dobrze znane jest
 starożytne spostrzeżenie, że pycha ... idzie w końcu łatwo w parze z ... nieczystością!

Namiętność, a raczej ‘Zły’ który nią się wysługuje i nią dyryguje, wymusza na człowieku zgodę, żeby
 po zadeptaniu swej wielkości jako wywyższonego przez Boga ‘pana’ nad całym kosmosem – poniżył z
 kolei swoją godność do rzędu już tylko rzeczy.

Namiętność może mu jednak znakomicie posłużyć do grzesznego wyżycia się na swym ... ciele. Co
 prawda człowiek nadal pozostaje osobą. Swojej godności i wielkości nie potrafi się wyzbyć: jest ona
 stałym wyposażeniem człowieczej natury. Jednakże z chwilą wyzbycia się z serca obecności Boga,
 człowiek pozostaje już tylko ‘osobą’ poniżoną: osobą która decyzją swej wolnej woli zgodziła się na
 sprowadzenie siebie już tylko do poziomu rzeczy, a raczej: osoby-świadomie-poniżonej do rzędu poniżej
 ‘rzeczy’.

Tymczasem człowiek miał mieć całość stworzenia pod sobą: poniżej siebie. Ponad nim miał
 pozostawać jego jedyny Pan i Właściciel, którym jest jego Stworzyciel. Ten zaś człowieka ... ponad miarę
 „ukochał” (Ef 2,4; J 3,16)! Co więcej: stał się ponadto jego ... Odkupicielem.

Na pra-początku powiedział Bóg do człowieka: mężczyzny i kobiety: „Czyńcie sobie ziemię poddaną
 ...” (Rdz 1,28). Obecnie, przy próbie zawłaszczenia władzy wyznaczania tego co ma być ‘dobrem’ a co
 ‘złem’, role w tejże chwili dramatycznie i diametralnie się odwracają. ‘Rzeczy’ stają się ‘panem’ ponad
 osobą: ponad kimś, który stworzony został jako „Boży Obraz i Boże Podobieństwo”.

Skoro jednak człowiek obecnie już sobie nie życzy, by Panem jego był sam tylko Kochający go Bóg,
 spada tym samym poniżej wszelkiego stworzenia: do poziomu poniżej wszystkich pozostałych rzeczy
 stworzonych. Odtąd one będą mu ‘panem’! One też będą mu odtąd dyktowały, co czynić będzie musiał –
 i jak zachowywać się będzie musiał ... !

Tymczasem tenże jedyny prawdziwy Pan całego stworzenia: „miłująca Wszechmoc Stwórcy” (DeV 33),
 od samego początku na swój Boży, dla człowieka niepojęty i przerastający go, a przecież realistycznie
 prawdziwy sposób – ‘tęskni’  za staniem się ‘jedno’-z-człowiekiem w swej odwiecznej Bożej
 Oblubieńczości. Przerasta ona wszelkie ludzkie wyobrażenie i staje się naglącą propozycją wiecznej
 szczęśliwości w „Domu Ojca”.
 – Ta zarazem odwieczna Boża propozycja, równoznaczna z Bożym zamysłem komunii życia i miłości ze
 stworzeniem swego umiłowania, stała się Bożym ‘motywem’ wywyższenia człowieka: mężczyzny i
 kobiety – ponad wszelkie pozostałe stworzenie, jednocześnie jego ustanawiając ‘panem’ nad całym
 stworzeniem.

Ale w sytuacji grzechu – osoba grzesznika dobrowolnie chce i woli stać się za wszelką cenę ... nie-
osobą.
 – Jest to oczywiście z istoty swej niemożliwe. Godność bycia osobą pochodzi od Boga i jest Bożą
 własnością. Jest to przymiot człowieczeństwa nie-odstępny i nie-zbywalny ! Jako ‘osoba’, człowiek nie
 może stać się niewolnikiem! Bo i Bóg jest samą wolnością!
 – Jak wyżej przypomniano, człowiek miał mieć ‘nad’ sobą samego tylko Boga. Władzy nad człowiekiem
 miała nie posiadać żadna ‘rzecz’. Nad nim panować miał wyłącznie Ten, który jest jego kochającym
 Stworzycielem – a ponadto: Odkupicielem.

Do sprowadzenia zaś osoby do rzędu niewolnika i już tylko ‘osoby-rzeczy’ zdąża całą sobą –
 zawłaszczająca go ... namiętność. Wymusza to ona na człowieku-osobie, sama zajmując w tej chwili
 pozycję kogoś ‘silniejszego-większego’ od owego człowieka. Namiętność wymusza na osobie grzesznika
 ślepe posłuszeństwo względem siebie. Na imię jej jest: namiętność-pożądliwość.

Sama osoba grzesznika, złudnie zachwycona ukazaną jej przez Złego powabną, krótkotrwałą
 przyjemnością, przekazuje namiętności, a bardziej precyzyjnie: Temu który jest ‘Zły’, krok w krok
 wszystkie swoje władze i samą swoją godność. Namiętność, którą wysługuje się ‘Zły’, potrafi opanować



 osobę niekiedy do tego stopnia, że graniczy to z jej opętaniem. Owego jednak swoistego ‘opętania’
 osoba grzesznika, czyli przez namiętność poniżona jego osoba ... dobrowolnie pragnie. Dotyczy to
 szczególniej, chociaż nie jedynie, pożądliwości ciała w jej odmianie ‘przymusu pożądliwości ciała’.

Czy wyrazem omawianego zniewolenia człowieka w niewoli – bo przecież nie ‘wolności’ grzechu, lecz
 w niewoli tego który jest ‘Zły’, nie są nietrudne do usłyszenia z ust np. nałogowego grzesznika wyznania
 nawiązujące do jego kolejnego grzechu-upadku, a bardziej precyzyjnie: do wymuszonego na nim
 kolejnego jego grzechu? Człowiek taki wyznaje niekiedy z rozbrajającą szczerością, zapewne zgodnie z
 prawdą-bytu, ale i swoją wewnętrzną klęską i niewolą-w-okowach-namiętności-nałogu:
 – „Coś mnie napadło! Coś mnie porwało i ... zgrzeszyłem” ! –
 „Opanował mnie ciąg alkoholowy.
 Uległem nałogowi palenia: to jest silniejsze ode mnie.
Znów oglądałem ‘porno’: nie mogę się tej pokusie oprzeć, choć dobrze wiem, jak dogłębnie mnie to
 poniża, a na końcu ... nasuwa myśli już tylko ... samobójcze” ; itp.

Powstaje pytanie: czemu ten człowiek, posłusznie spełniający ostatecznie ‘odgórne’ polecenia np.
 palenia, picia alkoholu, uprawiania ‘seksu’ – tłumaczy się bez-osobowym określeniem, które jest z góry
 irracjonalne i nie da się go w żaden sposób podtrzymać:
 „COŚ mnie skusiło! Nałóg palenia ... jest silniejszy ode mnie !
 Przyzwyczajenie przeklinania sprawiło, że w tym wypadku nie ‘ja’ przeklinałem, lecz – jak to niejeden
 przeklętnik precyzyjnie formułuje:
 „przeklinać-się-przeklinało ...”.

Wyznania te zwalają całą winę na bez-osobowe ‘coś’.
 – Czyżby jednak bez-osobowe ‘coś’ mogło być w stanie wymusić jakiekolwiek działanie na człowieku,
 który czy chce, czy nie chce, jest ‘kimś’, a nie ‘czymś’ : ma swój własny rozum, swoją własną wolną wolę,
 swoją własną, nieodstępną zdolność podejmowania odpowiedzialności?
 Próby zwalenia w tym wypadku odpowiedzialności za swoje działanie grzeszne – jakoby ‘wymuszone’
 przez jakieś bezosobowe ‘coś’, są z góry absurdem i całkowicie sprzeczne z prawdą bytu!

Czegoś takiego po prostu nie ma! Za moje własne postępowanie nie jest odpowiedzialne ani
 poczytalne jakieś bezosobowe ‘coś’, lecz każdorazowo ja sam: osobiście, z całym bogactwem
 podarowanego mi przez Boga wyposażenia mojej człowieczej natury: w ciało + ducha, w
 samo-świadomość, samo-stanowienie, w niezbywalną i nieodstępną zdolność osobistego odpowiadania
 za własne czyny: dobre i złe.

Przypominamy sobie doskonale niejednokrotnie już na łamach naszej strony internetowej
 przytoczone słowa Jana Pawła II:

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

Jeśli zaś sam sobie uświadamiam, że skusiło mnie ‘coś’ – i upadłem; ‘złość’ mnie napadła – i stałem
 się postrachem dla otoczenia; w stanie upojenia alkoholowego stałem się ‘furiatem’ i żona wraz z dziećmi
 musieli uciekać w nocy przede mną, gdy wracałem z libacji; zdarzało się, że musieli wyskakiwać przez
 okno dla ratowania swego życia i z jego narażeniem, bo w ‘napadzie’ furii goniłem ich z morderczym
 narzędziem w ręku.
 – Albo innym razem: ‘pożądliwość’ na widok tej kobiety (względnie: tego mężczyzny) we mnie tak bardzo się
 rozpaliła, że nie mogąc się jej oprzeć, uprawialiśmy najgorszego rodzaju bezeceństwa; itd.
 – muszę też konsekwentnie wyznać i przyznać, że ... dobrowolnie stałem się niewolnikiem swej
 namiętności, a raczej bardziej precyzyjnie: poprosiłem ‘ładnie’ Złego, żeby mną ... rządził, obiecując mu
 solennie, iż Jego ... na pewno będę ślepo i wiernie ... słuchał!

Trzeba sobie z góry dać spokój z jakimikolwiek ‘tłumaczeniami’ dla wyjaśnienia własnego grzesznego



 zachowania. Nie da się uchylić przed budzącym się we wszystkich tych wydarzeniach zasadniczym
 pytaniem, którego nie wolno pozostawiać bez pełnej, wiążącej odpowiedzi:

Jest rzeczą niemożliwą, żeby rozumnym człowiekiem rządzić miało jakieś bezosobowe ‘coś’ !
 Przyjęcie takiego rodzaju wytłumaczenia byłoby szczytem człowieczego absurdu!

Jeśliby za bezeceństwa popełnione w szale roznamiętnienia, odpowiadać miało ‘coś’ : coś
 bezosobowego, musiałbym odrzucić rozumność całego stworzenia. To jednak byłoby już absurdem
 do sześcianu.

Jeśli zaś przyjmę, że w takich momentach w końcu nie w pełni ‘ja’  sobie-samemu ‘panuję’, ilekroć
 ulegam czy to napadowi furii, czy z kolei roznamiętnienia, a ulegam owemu ‘coś’, co zdaje się być
 silniejsze ode mnie,
 – muszę wyznać, że uchylanie się od wysiłku jasnego doprecyzowania kształtu owego ‘coś’, co
 mną w chwili roznamiętnienia kieruje – jest niegodne mnie samego jako nie-odstępnie
 odpowiedzialnej ‘osoby’.

Nie-zadanie sobie pytania: kim jest ten ‘ktoś-drugi’, który mną dyryguje w chwilach gdy działam jako
 już tylko ‘tupet-Zła’, byłoby typowym, ponad wątpliwość świadomie zawinionym wyrazem lenistwa
 myślowego, za które nie mogę nie być odpowiedzialny, a ponadto w pełni poczytalny.

Chcąc nie chcąc pozostaje mi przyjąć do wiadomości – i wyprowadzić ze słów dopiero co wyżej
 przytoczonej wypowiedzi Jana Pawła II, wnioski wiążące dla własnego dalszego postępowania (zob. wyż: 
 Odpowiedzialność osobista):

„Dlatego w każdym człowieku nie ma
niczego bardziej

osobistego i nieprzekazywalnego,

jak:
zasługa cnoty,

czy
odpowiedzialność

za winę”
(RP 16)

Ten ktoś – Zły

Rzekomo bez-osobowym ‘coś’ (‘Coś mnie porwało, i ... zgrzeszyłem’), które skrywa się pod warstwą
 wszelkiego złego użycia władzy samo-stanowienia i grzechu – jako ponad wątpliwość odpowiedzialny
 podmiot, czyli jako ‘Ktoś’, nie może być ktokolwiek inny, jak tylko Ten który jest ‘Zły’: Szatan. O nim to
 mówi Boże Objawienie jednoznacznie:

„I nastąpiła walka na niebie:
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 Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
 I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł.
 i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
 I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny,
 który się zwie Diabeł i Szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię,
 został strącony na ziemię,
 a z nim strąceni zostali jego aniołowie...

 ... Biada ziemi i biada morzu –
 bo zstąpił na was Diabeł,
 pałając wielkim gniewem,
świadom, że mało ma czasu ...” (Ap 12,7-nn.12b).

Ponad wątpliwość – nie ‘kusi’ Pan Bóg. Bóg jest Miłością. On tworzy samo tylko dobro i życie, pokój i
 łaskę:

„Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi.
 Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi.
 To własna pożądliwość wystawia na pokusę i nęci każdego.
 Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech,
 a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć ...” (Jk 1,13nn).

Na pewno – nie kuszą Święci. Oni sprawdzili się w swym życiu wiernością Bogu i Jego Przykazaniom,
 tworząc według sił i zdolności na wszelkie sposoby miłość i dobro wokół siebie.

Kuszonym jest ... człowiek, w którego wnętrzu rozgrywa się walka między dobrem a złem (zob.
 charakterystyczne wyznanie św. Pawła: Rz 7,14-25). Człowiek oczywiście sam siebie nie kusi. Jeśli doznaje pokus
 i uwodzenia, musi to pochodzić nie od ‘czegoś’, lecz od ‘kogoś’ : od określonej osoby – osoby Złej w swej
 przewrotności, która wszelkimi siłami usiłuje doprowadzić człowieka do odstępstwa od Boga. Zły osiąga
 to, kusząc człowieka do użycia daru samo-stanowienia (= wolnej woli) na przekór Bogu.

Tym samym nie możemy nie widzieć z jasnością oczywistości, że odpowiedzialnym za wszelkie
 kuszenie i ukrywanie się pod maską namiętności, pożądliwości, mirażów arbitralnego samo-stanowienia
 – jest i może nim być sam tylko ów „Wąż Starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan” (Ap 12,9).

Przypominają się jeden raz więcej charakterystyczne słowa Jana Pawła II z jego Adhortacji
 „Reconciliatio et Paenitentia – Pojednanie i Pokuta” (1984):

„... ‘Tajemnica grzechu’ ! Wyrażenie to, będące echem słów św. Pawła o ‘tajemnicy bezbożności’ [2 Tes
 2,7],
 ułatwia nam zrozumienie tego, co tai się w grzechu, co jest mroczne i nieuchwytne.
 Grzech jest bez wątpienia aktem wolności człowieka;
 ale pod jego warstwą ludzką działają czynniki, które stawiają go poza człowiekiem,
 na pograniczu, tam gdzie ludzka świadomość, wola i wrażliwość stykają się z siłami ciemności,
 które według św. Pawła działają w świecie i niemal go opanowują [por. Rz 7,7-25; Ef 2,2; 6,12] ...” (RP 14).

A przecież gdy grzeszy człowiek: Boży żywy Obraz i Boże Podobieństwo, tym właściwie grzeszącym
 nie jest Szatan, lecz właśnie ów ... Szatanowi ulegający człowiek!
 Zły – człowieka jedynie kusi i usiłuje go obałamucić ponętnymi obietnicami i wyobrażeniami.
 – Niemniej jest rzeczą jasną: grzech staje się grzechem dopiero i jedynie z chwilą, gdy nie Zły, lecz ten
 określony człowiek: Boży Obraz wobec kosmosu, na pojawiającą się pokusę wyrazi przyzwolenie mocą
 swojej wolnej woli, czyli w zarząd mu podarowanej władzy samo-stanowienia.

Z tego tytułu nie możemy się uchylić od przyjęcia i tego stwierdzenia, jakie Jan Paweł II zamieścił w
 tym samym fragmencie dopiero co przytoczonej Adhortacji Apostolskiej ‘Reconciliatio et Paenitentia’ :



„W tym, co się wydarzyło w raju, występuje w całej powadze i dramatyczności to, co stanowi
 najbardziej wewnętrzną i mroczną istotę grzechu:
nieposłuszeństwo wobec Boga, wobec Jego prawa, normy moralnej, którą dał człowiekowi, wpisując ją
 w ludzkie serce i potwierdzając oraz udoskonalając przez Objawienie.
 – Wyłączenie Boga, zerwanie z Bogiem, nieposłuszeństwo wobec Boga: w ciągu całej ludzkiej historii
 było zawsze i jest grzechem
 – przejawiając się w różnych formach – który może dojść do zaprzeczenia Boga i Jego istnienia; jest to
 zjawisko ateizmu.
 – Grzech jest nieposłuszeństwem człowieka, który nie uznaje – aktem swej wolności –
 panowania Boga w swym życiu, przynajmniej w określonym momencie,
kiedy przekracza Jego prawo” (RP 14).

W ten sposób ujawnia się właściwy obraz złudy rzekomo uzyskanej ‘wolności’  w zakresie
 stanowienia o dobru-złu.
 – Zanim człowiek uzurpujący władzę arbitralnego ustanawiania ‘dobra-zła’ w uniezależnieniu od Boga
 spostrzeże się, że wyznaczanie dobra-zła wbrew Bożemu ładowi natury kończy się każdorazowo
 wieloraką klęską, staje się niewolnikiem Złego.

Człowiek jedynie srodze się łudzi, że działa wtedy jako ktoś wolny. Ilekroć przeciwstawia się Bogu,
 tylekroć potwierdza swoje tym samym zaistniałe i świadomie-dobrowolnie przyjęte zniewolenie i
 nałożenie sobie kajdan niewoli w niewolniczej, a przecież chcianej służbie „Węża Starodawnego, który
 się zwie Diabeł i Szatan” (Ap 12,9).
 – Ten zaś dobrze się zna na sztuczkach uwodzenia (por. 2 Tes 2,10; 2 Kor 11,3) – po to, by życie łaski u
 swego niewolnika skutecznie zabić: zarówno teraz-zaraz, jak tym bardziej poprzez niedopuszczanie do
 pojednania swego niewolnika z Bogiem, którego grzesznik – w grzechu ciężkim, z serca swego wyprosił.

4. Wypłata ze strony Złego

Pułapki Złego

Już w raju ostrzegała człowieka „miłująca Wszechmoc Stwórcy” (DeV 33), że spożywanie „... z drzewa
 poznania tego, co dobre, i tego, co złe” (Rdz 2,17) stanie się równoznaczne ze sprowadzeniem na siebie
 śmierci: „Śmiercią umrzesz”, tzn. niechybnie, ponad wątpliwość umrzesz!
 – Chodzi o uśmiercenie w następstwie wyproszenia ze swego serca Boga – szans na życie wieczne w
 „Domu Ojca” (por. J 14,2n).

Człowiek dopuszcza się w grzechu „aktu samobójczego” (zob. RP 15), bo odcina się od „miłującej



 Objaśnienie

 Wszechmocy Stwórcy” (DeV 33). Wycofuje swoje dotychczasowe zawierzenie Bogu – a przenosi je na
 Złego (por. DeV 37).
 – Tymczasem pokładanie ufności w tym, który jest Zły, może zaowocować jedynie życiem wiecznym w
 śmierci potępienia ! Do tego właśnie ze wszystkich sił zdąża Zły: z nienawiści do człowieka – żywego
 Obrazu Boga, a tym bardziej z nienawiści do samego Boga, swojego Stworzyciela.

Zaczynamy lepiej rozumieć perfidnie, a przecież ... prymitywnie
 skonstruowany plan Złego. Stanie się on pułapką zastawioną na nie-
myślącego człowieka.

Tak dzieje się niestety od zarania zaistnienia człowieka na ziemi.
 Człowiek który chce – potrafi to dostrzec. Ale – jak to często bywa:
 człowiek nie zamierza wyprowadzić z tego faktu najmniejszego
 wniosku dla swego postępowania, ani nawet dla swego życia
 wiecznego!

Przyczółkiem na którym Złemu najłatwiej doprowadzić człowieka
 do upadku, to w zarząd mu przez Boga powierzona ‘wolność’ : władza
 samo-stanowienia.
 – Jako „ojciec kłamstwa” (J 8,44), Zły wmawia człowiekowi całą swoją

 przewrotną perfidią, iż powinien wreszcie uniezależnić się od Bożych ‘nakazów i zakazów’. Powinien
 wykazać się wobec Boga oraz przed ludźmi, iż jest dorosły i samodzielny ! Jednocześnie zaś nie musi
 wcale obawiać się Bożych ostrzeżeń o rzekomej „śmierci” z chwilą gdy skosztuje owocu z tego właśnie
 „drzewa”: decydowania o tym, co winno być czy nie – „dobrem” względnie „złem”.

Tak działo się już w Raju:

„Wąż ... odezwał się do niewiasty: Jakżeż to! Elohim wam powiedział:
‘Nie wolno wam spożywać z żadnego spośród drzew ogrodu?’
 – Niewiasta odpowiedziała wężowi: Wolno nam spożywać owoce z drzew ogrodu.
 A tylko o owocach z drzewa, rosnącego w środku ogrodu, powiedział Elohim:
 ‘Nie wolno wam z niego spożywać!
 A nawet nie wolno wam go dotknąć, żebyście nie musieli umrzeć!’
 – Wtedy wąż rzekł do niewiasty: ‘Wcale nie musicie umrzeć ! A tylko Elohim jest sobie świadom, że z
 chwilą gdy spożyjecie z niego, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Elohim, zdolni poznawać, co
 jest dobrem, a co złem!’ ...” (Rdz 3,1-5).

„Ojcu kłamstwa” (J 8,44) udało się znakomicie zarzucić pierwszą wędkę, wypuszczoną niejako tylko
 ‘na próbę’. Zły usiłuje najpierw podważyć właściwy sens Bożego przykazania i postawić pod znakiem
 zapytania Bożą wiarygodność. W ten sposób doprowadza do zachwiania zawierzenia, jakie człowiek
 dotąd pokładał w Bogu.

Gdy pierwsze zarzucenie ‘wędki’ się powiedzie, a Złemu jako „przewrotnemu Geniuszowi podejrzeń”
 (DeV 37) uda się wmówić człowiekowi, iż Bóg jest jego rywalem oraz groźnym przeciwnikiem, Zły może
 stwierdzić triumfalnie, iż u człowieka zwiedzionego m.in. przez ‘media’ nastąpiło pewne zachwianie co do
 dalszego zawierzania Bogu. A wtedy przystępuje do ataku już frontalnego na Boga – ale tym samym i na
 człowieka.

Wyrazem tego jest rozmowa-dialog Węża z niewiastą. Niewiasta zrazu prostuje wypowiedź ‘Węża’.
 Jednakże niebawem, w dalszym ciągu ‘dialogu’ z Wężem, dodaje ona szczegół, który jest już tylko jej
 własnym wymysłem, a nie słowem Bożym: jakoby Bóg zakazał samego nawet „dotknięcia” drzewa
 poznawania dobrego i złego. Świadczy to o tym, że „Wężowi starodawnemu, który się zwie Diabeł i
 Szatan” (Ap 12,9), udało się już na dobre zawładnąć jej wolnością.

Zły ukazuje człowiekowi perspektywę uniezależnionego użycia doświadczanej w sobie „wolności”
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 działania. Samo zaś dokonywanie wyborów jest według jego sugestii szczególnie pożądanym sposobem
 wykazania się przed sobą samym oraz całym kosmosem, iż człowiek jest ‘kimś’, a nie ‘czymś’.
 – Przekonuje człowieka, że stać go na autonomiczne decydowanie o tym, co jest – względnie winno być
 „dobrem” czy „złem”. Jeśli zaś Bóg tego właśnie ‘zabrania’, znaczy to, że Bóg się ‘boi’, iż człowiek
 dokona tego lepiej niż On. Wobec tego trzeba się wykazać wobec Boga swoją ‘siłą’, a jako ‘osobie’
 przysługuje człowiekowi ‘prawo’ do tego.

Skoro zaś tutaj Bóg czegoś zakazuje, znaczy to najwyraźniej, że Bóg jest Bogiem nie-dobrym.
 Przeciwnie zaś, ‘Zły’, który popiera człowieka w jego ‘prawie’ do uniezależnionego samo-stanowienia,
 jest w tym względzie nieporównanie ‘lepszy’ od Boga.
 – Wobec tego rzeczą jedynie słuszną jest wycofać swoje zawierzenie pokładane dotąd w Bogu, a
 przenieść je z pełnią zaufania na ‘rozumiejącego’ człowieka ’Złego’, chociażby się to dziać miało za cenę
 sprzeciwienia się Bożym propozycjom.

Hojność Złego

Finałem pozrywania ‘nici’ wiążących człowieka z „miłującą Wszechmocą Stwórcy” (DeV 33) nie może
 nie stać się ... śmierć. Stworzyciel ostrzegał przed nią tak żarliwie i z tak wielkim zatroskaniem! Niestety
 obałamucony przez ‘Złego’ człowiek łatwo ulega jego sugestiom, byle tylko nie zawierzać „miłującej
 Wszechmocy Stwórcy” (DeV 33).
 – Jednakże z tą samą chwilą uruchamia się wtedy mechanizm niosący zgodnie z Bożym ostrzeżeniem ...
 śmierć. Człowiek dobrze zdaje sobie sprawę, że bywa ona wielostopniowa – i wieloaspektowa. Każdy
 człowiek dobrze czuje, iż jest powołany do życia raz na zawsze: w wieczności. A tylko jakość wieczności
 życia spełni się po linii wolnego wyboru, jakiego dokona sam poszczególny człowiek, a nie Bóg zamiast
 człowieka:

 bądź w „Domu Ojca” (J 14,2n) w szczęśliwości-na-zawsze, gdzie wszystkich „... paść będzie Baranek
 ... i poprowadzi ich do źródeł wód Życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu” (Ap 7,17);

 albo też będzie to równie wieczne życie, ale w takich warunkach, jakie dana osoba wybrała sobie
 świadomie i dobrowolnie w czasie swego ziemskiego życia, gdy człowiek arogancko wypraszał Boga
 ze swego serca.

Mówi o tym wyraźnie sam Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka:

„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą
 mogli.
 Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze,
 zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: ‘Panie, otwórz nam’ !
 Lecz On wam odpowie: ‘Nie wiem, skąd jesteście’.
 Wtedy zaczniecie mówić: ‘Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś’.
 Lecz On rzecze: ‘Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście.
 Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości’.
 Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba
 i wszystkich proroków w Królestwie Bożym,
 a siebie samych precz wyrzuconych ...” (Łk 13,24-28).

Jezus ponad wątpliwość nie rzuca słów na wiatr. Nie pomoże nie wierzyć słowom Jezusowych
 ostrzeżeń. Podobnie jak to było w obliczu Bożego ostrzeżenia w raju (Rdz 2,17). Jeśli Słowo-Boże



 ostrzega, słowa te płyną z zatroskanej Bożej miłości do człowieka: mężczyzny i kobiety.
 – Są one zachętą, żeby człowiek ukochał Boga mocą swego samo-stanowienia: ku dobrowolnemu
 wyzwoleniu miłości odwzajemnionej, zdolnej tworzyć dobro, radość i pokój.
 – Oczywiście – Bóg przenigdy nie wymusi miłości odwzajemnionej u stworzenia swojej Miłości. Miłość
 zdolna jest pojawić się jedynie na podłożu decyzji wolnej woli: bycia wiernym raz wypowiedzianemu
 słowu!

Z chwilą gdy człowiek mimo Bożego ostrzeżenia przerzuci się na ‘wolność swawoli”, zdradza on
 swoje odejście od Boga niemal natychmiast iskrzeniem rodem od tego, który jest Zły: Szatana.
 – On to zajmuje bezzwłocznie – a władczo, miejsce opuszczone po Bogu. Przyroda naprawdę nie zna ...
 próżni!

Wnętrze człowieka-grzesznika ujawnia się odtąd chcąc nie chcąc jako ... piekło. Widać to po jego
 krzyku, wymuszaniu posłuchu, niekiedy sianiu grozy i terroru. Wystąpienia tego człowieka są
 nacechowane ‘tupetem zła’.

Z punktu widzenia psychologicznego są to niewątpliwie objawy zastępcze: odreagowania własnej
 wewnętrznej klęski duchowej. Człowiek ten sprowadził jednak tę klęskę na siebie świadomie i
 dobrowolnie. ‘Ma’ teraz to, czego chciał: nie-Boga w swym sercu.
 – Innymi słowy grzesznik ma od tego momentu w sercu swoim ... Szatana. Jemu zawierzył on w swym
 wycofaniu dotychczasowego zawierzenia ... Bogu. Nie tylko nie zyskał ‘wolności’, lecz stał się ponadto
 niewolnikiem ... w okowach tego, który jest Zły. A przecież tego właśnie chciał – i nadal tego jakoś ...
 chce.

Równolegle jednak do tego ‘minusowego zysku’ zaczyna człowiek-w-grzechu odczuwać niejako ‘na
 własnej skórze’, że w służbie Złego ... nie jest mu dobrze; że szanse wygranej ... przegrał.
 – Zarazem jednak ... klęski swojej uznać ... nie jest łaskaw! Nie pozwala mu na to urażona ambicja; a
 raczej Ten ‘Zły’, który za nią stoi
 – Wszyscy otaczający wyraźnie widzą, że człowiek ten utracił życie łaski. Jednakże Zły go dobrze
 ‘pilnuje’ i ze swych szpon na pewno łatwo go nie wypuści! Zły podejmie wszelkie wysiłki, by grzesznikowi
 ... zablokować próby skontaktowania się z ... Miłosierdziem Odkupiciela!

W swej rodzinie stwarza człowiek skłócony z Bogiem łatwo klimat przedpiekla. Realizowany przez
 niego, otoczeniu narzucony ‘tupet zła’, to jeden ciąg zabijania tego, co zamierzał Bóg, gdy człowieka
 wyposażał w dar wolnej woli: władzy samo-stanowienia. Miała ona rozkwitać ciepłem, pokojem i
 radością, wydając kwiat miłości i tworzenia dobra.
 – Tutaj zaś władza samo-stanowienia, przybierająca w swej wypaczonej formie postać ‘tupetu zła’,
 wyraża się wygaszaniem w sobie i w innych życia „chwały łaski” (Ef 1,6.12).

Nie-Boże użycie władzy samo-stanowienia niesie w ten sposób z sobą ‘śmierć za śmiercią’. Jest to
 całkowite przeciwieństwo ‘miłości’ w jej Bożym – i tak z kolei ludzkim znaczeniu.
 – Drugim imieniem ‘miłości’ jest zawsze uśmiech ‘życia’. Sam tylko Bóg jest źródłem tak życia, jak i
 miłości wszelkiego stworzenia. Szatan zabija jedno i drugie.

Przypominamy sobie znamienne słowa Jana Pawła II z jego encykliki ‘Evangelium Vitae – Ewangelia
 Życia’ (1995 r.):

„... Bóg ukazuje, że ‘nie cieszy się ze zguby żyjących’
[Mdr 1, 13; Boże Przykazanie ‘Nie zabijaj’, oraz Boże dochodzenie po dokonanym zabójstwie człowieka: Kain ... zabił Abla].
 Tylko Szatan może się nią [= śmiercią] cieszyć: przez jego zawiść śmierć weszła na świat [por. Mdr 2, 24].
 On to, który jest ‘zabójcą od początku’, jest też ‘kłamcą i ojcem kłamstwa’ [por. J 8, 44]:
zwodząc człowieka, prowadzi go do grzechu i śmierci, które ukazuje jako cel i owoc życia” (EV 53).

Czy się dziwić, że Apostoł Narodów stwierdza lapidarnie: „... Zapłatą za grzech jest ... śmierć” (Rz 6,23)?



5. Pieczęć przynależności

Wyciśnięta pieczęć

Parokrotnie wspominaliśmy w rozważaniach naszej strony, że Zły, któremu udaje się zwabić kogoś
 do uniezależnionego od Boga stanowienia o ‘dobru-złu’, nie tylko nakłada na niego kajdany swej niewoli,
 chociażby na razie osłodzonej chwilową przyjemnością złudnej wolności ‘od’ Boga i ‘od’ prawdy.
 Co gorsza bowiem, Zły staje się z tą samą chwilą jego bezwzględnym ‘panem’. Będzie odtąd wymuszał
 na nowo nabytym niewolniku bezwzględne, żadnego ‘pardonu’ nie znające podporządkowanie się jemu.

Ponadto zaś Zły daje poznać zarówno człowiekowi, który dał się skusić do grzechu, jak i w obliczu
 całego kosmosu, ale tym bardziej w obliczu znienawidzonego i wzgardzonego przez siebie Boga
 Stworzyciela, że ów człowiek z chwilą wyproszenia Boga ze swego serca stał się tym samym jego –
 Złego, wyłączną ‘własnością’.

Mianowicie Zły w tejże chwili wytłacza na duszy otwierającego się na niego człowieka swą trudną do
 wymazania, głębokich warstw jego jestestwa sięgającą pieczęć – z widniejącym na niej napisem: „Ten
 jest mój” !
 – Wyproszenie Boga ze swego serca, równoznaczne z przekazaniem Złemu ‘wolności’, która miała
 rozwijać się ku miłości i dobru, staje się być może początkowo jeszcze niezbyt uświadomionym, ale z
 dnia na dzień coraz trudniejszym do zniesienia, a przecież chcianym zacieśnięciem wokół swej szyi pętli
 niewoli w okowach Złego. Z tej niewoli powrotu niemal już nie ma.

Podczas gdy kochające przylgnięcie do Trójjedynego było królowaniem ku miłości-dobru w „pokoju,
 jakiego świat dać nie może”  (por. J 14,27), niewola w bezwzględnej niewoli Złego staje się służbą-ze-
zgrzytaniem-zębami i nienawiścią do Złego, do Boga i siebie samego, w ciągłym iskrzeniu piekłem-już-na-
ziemi. A Zły ponad wątpliwość nie będzie pytał (w przeciwieństwie do subtelności Boga Stworzyciela i Odkupiciela),
 czy człowiekowi w kajdanach jego niewoli jest miło czy niemiło!

Tymczasem fakt tego, że taka jest rzeczywistość spętania kajdanami w niewoli Złego, niemal nie
 dociera do świadomości samego „zwiedzionego” grzesznika. Choć haniebnie oszukany przez „Węża
 Starodawnego”, człowiek nadal woli w ogóle ... nie myśleć. Ani o tym, co się z nim dzieje teraz, ani tym
 bardziej co się z nim stanie kiedyś. Mimo iż każda osoba stanie przed tym właśnie z serca wyproszonym
 Bogiem, a dokładniej: przed Odkupicielem człowieka – Jezusem Chrystusem, „Sędzią Żywych i
 Umarłych” (zob. Rz 14,10; 2 Kor 5,10; J 5,22-30).

Nie będzie wtedy mowy o ‘tłumaczeniu się’, iż ... o Bogu i o Bożych Przykazaniach ... nic nie
 wiedziałem!



 Objaśnienie

 Złemu zaś właśnie na tym ogromnie zależy: żeby grzesznika nie dopuścić do ‘myślenia-zastanawiania
 się’, ani tym bardziej do rachunku sumienia i prośby o Boże przebaczenie.
 Jednocześnie zaś tenże Zły traktuje szyderczo i pogardliwie tego, który w grzechu jemu siebie zawierza.
 A raczej – bardziej precyzyjnie się wyrażając: Zły pomiata nim jak ... ścierwem-szmatą, bez żadnego
 uszanowania dla jego godności jako osoby. Podczas gdy sam ów grzesznik, nadal jemu zawierzając, z
 takiego pomiatania sobą ... się cieszy !

Jak wspomniano, Zły udowadnia Bogu, iż ten konkretny
 człowiek – jemu, Złemu, dobrowolnie siebie zawierzył.
 Jednocześnie zaś człowiek ten – Bogu już więcej „... nie ufa” !

Zły kpi z tego, co tak bardzo na sercu leżało Jezusowi
 Miłosiernemu i o co Jezus bardzo prosił: by człowiek złożył swój
 osobisty podpis pod słowami: „Jezu, ufam Tobie” – jako wyraz
 całkowitego zawierzenia Jezusowi-Odkupicielowi (zob. wyż.: Obraz
 już namalowany ...):

„Po chwili powiedział mi [= S. Faustynie] Jezus:
 ‘Wymaluj Obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem:
 Jezu Ufam Tobie!’ ...” (DzF 47).

Zły szydzi z Miłosiernego Odkupiciela i wyśmiewa Boże Miłosierdzie, rzucając Mu niejako w oczy słowa-
wyzwanie:

„Teraz ci wszyscy, którzy Ciebie, Boże, z serca swego wyprosili,
mnie ufają !
 Ja nad Tobą, Boże, triumfuję, a nie Ty, rzekomo Boże ... Miłosierdzie!
 Na nic się nie zdały zabiegi Twojego ‘Miłosierdzia’ !
 Jeden raz więcej – Ja jestem większy od Ciebie, Boże !
 Ty nie umiesz zapanować nawet nad tymi – podobno ‘Twoimi’!
 Wszyscy oni są odtąd moją, a nie Twoją, Boże – własnością !”

Zły w szydzeniu z Odkupiciela

Co więcej, Zły wykłóca się odtąd z Trójjedynym, a przede wszystkim z Synem Bożym Jezusem
 Chrystusem jako „Odkupicielem świata” i „... Pasterzem” swoich owiec.
 – Zły wykazuje „Dobremu Pasterzowi”, że na nic się nie przydaje dzieło Jego Odkupienia !
 On bowiem, Zły, jest – jak to naocznie widać, bezwzględnie silniejszy od Odkupiciela !

Toteż Zły szydzi z Syna Człowieczego, parafrazując Jego słowa:

„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.
 Ojciec Mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich ...” (J 10,27nn).

A przecież Zły wyrwał Odkupicielowi tę kolejną ‘owieczkę’! Na znak tego, że ‘góruje’ nad
 Odkupicielem, wytyka Mu, że na nic nie przydała się cała Jego Męka i przelana Jego Krew przebłagania!
 Męki Odkupienia są nic nie warte ! Wszystko przemawia za tym, że okup za ludzkie grzechy jest zbyt
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 ‘niski’, skoro on – Zły, zdołał wyrwać z Jego rąk tę kolejną – podobno Jego ‘owieczkę’. Odtąd staje się
 ona jego – Złego, ‘własnością’. On zaś będzie jej pilnie strzegł i nie wypuści jej ze swoich szpon!

A jednocześnie da tej świeżo nabytej ‘owieczce’ dobrze do poznania, co to znaczy, że on, „Diabeł, jak
 lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć” (por. 1 P 5,8). Będzie on i tę ‘owieczkę’ pożerał przez całą
 wieczność. I pokaże jej, co to znaczy: być poddaną jemu, „Władcy tego świata” (J 16,11).
 – Jemu nie będzie przeszkadzało, że będzie to niewola „... ze zgrzytaniem zębami” (Mt 22,13) – na przekór
 Synowi Bożemu, który obiecywał Odkupionym podobno „wolność chwały dzieci Bożych” (Rz 8,21) oraz
 zapewniał, że „... jarzmo Moje jest słodkie, a brzemię lekkie” (Mt 11,30).

W poczuciu swego kolejnego ‘zwycięstwa’ nad „Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata” (J 1,29),
 stanie Zły do ‘pojedynku’ z Bogiem i będzie się z krzykiem dopominał o swoją ‘własność’, tzn. tych, na
 których duszy wycisnął swą pieczęć w chwili popełnianego grzechu, kiedy to oni jemu – Złemu,
 zawierzyli:

„... Bo oskarżyciel braci naszych
[= strącony z nieba Szatan, wykłócający się o swą zdobycz: schwytanych na wędkę-grzech ludzi-grzeszników]
 został strącony,
 ... ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym ...” (Ap 12,10).

„Wąż starodawny” nie tylko nie wstawia się za nimi, że upadli ulegając jego oszukańczym obietnicom!
 On ich wszystkich, obecnie swoich niewolników, przed Bogiem wręcz „oskarża”, że jego – zamiast Boga,
 posłuchali! Oraz że wobec tego słuszną jest rzeczą, iż obecnie „wrzuceni są do piekła, gdzie robak ich
 nie umiera i ogień nie gaśnie” (Mk 9,47n).

Słowo-Boże-Pisane wspomina na szeregu miejscach, iż ci, którzy pozostają wierni Bogu pomimo
 bardzo niesprzyjających warunków i prześladowania, otrzymują od Boga za pomocą Aniołów szczególne
 znamię swej wierności i przynależności do Boga.

Widzi to w swej prorockiej wizji zwłaszcza Ezechiel (Ez 9,4 itd.), a w Nowym Testamencie szczególnie
 św. Jan w swej Apokalipsie:

„Jahwéh rzekł do niego [= do Anioła wykonawcy Bożego Gniewu]:
 ‘Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW [= ostatnia litera alfabetu
 hebrajskiego; w starożytnym piśmie miała kształt krzyża. Znak ten to symbol ocalenia; por. Ap 7,2n; 9,4; 14.12] na czołach
 mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi [= to ci którzy
 dochowują wierności Bogu i Jego Przykazaniom, modląc się i pokutując za odstępcami od Boga] ...” (Ez 9,4).

 „I ujrzałem innego Anioła ... mającego pieczęć Boga Żywego.
 I zawołał donośnym głosem do czterech Aniołów,
 którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
 ‘Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu ni drzewom,
 aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego’ ...” (Ap 7,2n; oraz Ap 14,1; itd.).

Z kolei zaś to samo Słowo-Boże-Pisane mówi bez dwuznaczności o tych, którzy otrzymują znamię
 swego przynależenia do „Bestii”. Mowa o tym znamieniu jest szczególniej w ostatniej Księdze Nowego
 Testamentu – w Apokalipsie, m.in.:

„A inny Anioł, ... przyszedł ... mówiąc donośnym głosem:
 ‘Jeśli kto wielbi Bestię



[= narzędzie Szatana na ziemi: zbiorowy Anty-Chryst i szatańskie ‘cuda’,
 zapowiedziane przez Chrystusa: Mt 24,24; 2 Tes 2,8-12]
 i obraz jej, i bierze jej znamię na czoło swe lub rękę,
 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga...
 i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
 A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi
 i nie mają spoczynku we dnie i w nocy
 czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia‘ ...” (Ap 14,9nn).
 (Zob. też: Ap 9,4; 13,16n;16,2; 19,20; 20,4).

Chociażby zaś ktoś próbował interpretować te słowa jako jedynie symbole, wymowa ich jest
 jednoznaczna. Treść ta, dotycząca mąk wiecznych w ‘ogniu wiecznym’, który przerasta nasze ludzkie
 doświadczenie i wyobrażenie, ma za sobą tradycję Bożego Objawienia zarówno Starego, jak i Nowego
 Testamentu.

A i najzwyczajniejszy zdrowy rozum potwierdza ‘wyczucie wiary’, że zarówno cnota i czyny dobre, jak
 z kolei grzech i niesprawiedliwości – muszą się doczekać odpowiedniej nagrody względnie kary. Tak też
 brzmi drugi z ‘sześciu podstawowych artykułów wiary (zob. wyż.: Podstawowe Artykuły Wiary). Jeśli nagroda
 względnie ‘kara’ nie dosięgnie człowieka w tym życiu, spotka go ponad wątpliwość w życiu wiecznym: po
 przekroczeniu progu wieczności.

Nie-myślenie o definitywnym ‘finale’ swego życia niczego nie rozwiązuje. Świadczy jedynie o
 uchylaniu się od jasnego postawienia problemu własnego istnienia i jego dalszego ciągu po śmierci.
 – Nie-myślenie nie tylko niczego nie rozwiązuje, ale jest ponadto niegodną człowieka chwilową ucieczką
 od rzeczywistości, która prędzej czy później ponownie się zgłosi: tym razem jako rzeczywistość życia w
 wieczności – począwszy od śmierci biologicznej.

Niezależnie od tego, wszelkie tzw. ‘NIE”-myślenie układa się wprost na linii nie-wiedzy zamierzonej,
 czyli świadomego blokowania swej własnej świadomości. Taka zaś postawa nie tylko nie pomniejsza
 odpowiedzialności i poczytalności, lecz ją ... podwaja. Człowiek świadomie buduje w sobie
 zatwardziałość serca-sumienia.

RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-c.
 Stadniki, 28.V.2015.
 Stadniki, 17.X.2015.
 Stadniki, 5.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 1.VIII.2017.

              

C. MAM PRAWO POSTĘPOWAĆ JAK MI SIĘ PODOBA

W klimacie zbuntowanego ‘ja’

1. Nikt mi nie będzie dyktował !
Dojrzałe myślenie czy tupet zła
Wolność – Boży dar: funkcyjno-narzędny
Zły w szydzeniu z Odkupiciela Chrystus – dar Miłości Ojca
Miłość Syna Bożego – wierność dla trudnej woli Ojca: 3 teksty
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2. Wolność ‘od’ Boga
Serce które w grzechu wyprasza Boga
Tabela: Dziecko Mojej Miłości ...!
Dwuetapowa metoda Złego
Zawłaszczenie wolnej woli człowieka
Nikt nie potrafi przywrócić wyzbytej wolności woli

3. Tajemnica zniewolenia
Czy tu działa ‘coś’ – czy ‘ktoś’?
Odpowiedzialność osobista. Tekst: RP 16 Jana Pawła II
Tabela. 4 nieuniknione pytania
Tabela: Odpowiedzialność osobista
Ten ktoś – Zły

4. Wypłata ze strony Złego
Pułapki Złego
Hojność Złego

5. Pieczęć przynależności
Wyciśnięta pieczęć
Zły w szydzeniu z Odkupiciela
Teksty biblijne: pieczęć przynależności do Boga - do Szatana

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c57. Tornado: przerażający widok unoszący się w powietrzu
Fot7c58. Przerażenie na widok trąby powietrznej
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Fot7c61 . Wodospad Zambia-Victoria
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D.   OSOBISTA CZYSTOŚĆ W PRÓBIE

Wyłaniające się zagadnienie

W ramach tematu niniejszego rozdziału: „Młodzi w drodze do małżeństwa: sakramentu małżeństwa”
 – trudno nie poświęcić szczególniejszego miejsca zagadnieniu ‘gorącemu’, wywołującemu wiele emocji,
 niekiedy gniewu, gróźb i oskarżeń Boga, Kościoła, kapłanów, a także piszącego tu autora. Chodzi o
 niełatwe zagadnienie czystości serca i ciała po linii VI i IX przykazania Bożego.

 W obecnie omawianym okresie życia: dorastania i młodzieńczości, powinno w sposób
 uintensywniony dokonywać się ludzkie i Boże włączenie i zintegrowanie w rozwój osobowościowy tych
 wyzwań, jakie wzrastaniu młodego człowieka stwarza jego płciowość. Jest rzeczą jasną, że podobne
 wyzwania towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Trudności w wierności sobie i Bożym oczekiwaniom
 w zakresie płciowości doświadczają nie tylko ludzie młodzi, lecz również dorośli, m.in. ci już
 ustabilizowani w małżeństwie, a na swój sposób nierzadko również osoby nawet w już mocno podeszłym
 wieku. Niemniej szczególnie intensywnie ujawniają się one w okresie młodzieńczym. Temu zaś okresowi
 życia poświęcony jest w szczególniejszy sposób bieżący rozdział.

Wspomniane wyzwania w aspekcie pośredniego, czy już bezpośredniego nastawiania się na
 małżeństwo – sakrament małżeństwa, są wielorakie i zróżnicowane. Nie jest rzeczą łatwą uporządkować
 je w oparciu o jakieś jednolite kryterium. Spróbujemy podzielić stające przed nami aspekty w oparciu o
 wysiłki dochowania cnoty czystości w jej ludzkim i Bożym pojmowaniu najpierw w nawiązaniu do osób
 indywidualnych, po czym z kolei do działań dwojga osób na etapie przedmałżeńskim.

Każdy rozumie, że przechodzenie na działania w zakresie VI czy IX przykazania Bożego z drugą
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 osobą pociąga za sobą radykalnie odmienną ocenę etyczną, aniżeli w przypadku, gdy w grę będą
 wchodziły działania jedynie indywidualne.

Niejeden młody człowiek przeżywa wewnętrzne zbuntowanie przeciw wszelkim ‘normom etyczno-
moralnym’ związanym z VI czy IX przykazaniem Bożym: Bożym oczekiwaniem, by człowiek dochował
 czystości etycznej zgodnie ze swym stanem życiowym. To samo dotyczy zresztą i osób starszych. Raz
 po raz słychać – również w odniesieniu do osób starszych, o nieraz głośnych ‘seks-aferach’.

Podobnie też również u starszych spotyka się postawę jawnego odrzucania wszystkiego, co się
 wiąże z ‘Bogiem’ – i Kościołem. Postawa sprzeciwu i buntu wiąże się w takich okolicznościach przede
 wszystkim właśnie z zakresem VI i IX przykazania. Jak bardzo Boży zamysł miłości, będący ze strony
 Boga (a tym samym Kościoła, którego jedynym Panem i Właścicielem jest Syn Boży Jezus Chrystus) wyrazem Bożej walki
 nie przeciw człowiekowi i nie przeciw ‘miłości’, lecz o miłość i o człowieka, zdaje się być wymienionym
 grupom ludzkim bardzo ‘nie na rękę’ !

W tej sytuacji będzie rzeczą słuszną przyjrzeć się jeszcze raz w sposób wyodrębniony, szczególnie w
 bezpośrednim nawiązaniu do wieku dorastania – zwykle silnie się wtedy narzucającej ciekawości
 seksualnej. Niezaprzeczalnie bowiem ta właśnie dziedzina: cały zakres płciowości, bywa punktem
 wyjścia dla izolowania się niejednego młodego człowieka od Boga i Kościoła – ‘z powodu’ trudnego do
 zrozumienia i wprowadzenia w czyn VI-go przykazania Bożego.

Postawa taka rodzi się zwykle jako konsekwencja radykalnego nie-ufania (już dłużej) Bogu, który
 ośmiela się stawiać przed swym żywym Obrazem wobec kosmosu ... wymagania etyczne i świadomie
 podejmowaną pracę nad swym charakterem.
 – Przeciwnie zaś – ten który jest Zły, podsuwa człowiekowi niestrudzenie – zarówno młodemu, jak i
 starszemu, z wyraźnym nawiązaniem do wrodzonej słabości moralnej, szeroko zakrojoną swobodę
 seksualną, podbarwioną intensywnie doznawaną przyjemnością zmysłową. Jednocześnie zaś Zły usiłuje
 wyzwalać u zainteresowanych postawę otwartego buntu przeciw Bożym ‘ograniczeniom’ w zakresie
 seksualizmu, wmawiając człowiekowi, iż Bóg jest jego najniebezpieczniejszym rywalem i przeciwnikiem,
 którego z tej właśnie racji należy zdecydowanie – jeśli nie zabić, to przynajmniej zwalczać Go na każdym
 kroku.

W nawiązaniu zaś do tematyki bieżącego rozdziału wypada podkreślić, że ten właśnie czynnik:
 mocno o sobie znać dająca płciowość, może stać się niemal wiodącym motywem, a nawet celem w
 zdążaniu do możliwie prędkiego znalezienia się w stanie małżeńskim.
 – Sprawa przykazań Bożych schodzi w tej sytuacji u niejednego młodego człowieka – świadomie czy
 podświadomie, na daleki dalszy plan. Wielu spośród młodych ludzi – chociaż przecież nie tylko
 ‘młodych’, usiłuje wtedy układać swe życie bez oglądania się na Boga (ale i ani na siebie, ani na bliźnich).

Tym samym jednak, chcąc nie chcąc, zaczynają wtedy układać swoje życie pod dyktando własnych
 pożądań, a bardziej precyzyjnie pod dyktando tego który jest Zły. Ich życie staje się życiem tak ‘jakby
 Boga ... nie było’. Jeśli nie teoretycznie, to w sensie praktycznym. Finał takiego życia nie może jednak
 nie być dramatyczny, a przecież: wieczny ...



1. Norma czy przerost

Okoliczności stopniowego dojrzewania

Niejedna para narzeczeńska zawiera ślub niewątpliwie w nadziei znalezienia się wreszcie w
 wymarzonym ‘stanie życiowym’, dzięki któremu uzyskają ‘niczym nie ograniczoną’ swobodę do
 ‘bezgrzesznego’ zaspokajania swoich dotąd tłumionych ‘potrzeb seksualnych’. Na takie podejście do
 małżeństwa może składać się szereg czynników.

  Z jednej strony przyczyniają się do tej sytuacji mocno w tym czasie uaktywniające się określone
 procesy fizjologiczne. Wyzwalają one na tym etapie młodzieńczości wzmożone wydzielanie
 hormonalne związane z dojrzewaniem płciowym czy to chłopca, czy dziewczyny. Napór krążących w
 organizmie hormonów może stwarzać wielu młodym (chociaż nie tylko ‘im’) trudne i nierzadko
 przeciągające się problemy fizyczne, psychiczne i moralne. A nie zawsze łatwo z nimi sobie poradzić.

  Z drugiej strony w tym okresie życia młodego człowieka pojawia się wiele czynników, które same
 przez się, w sposób nawet nie planowany, sprzyjają nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich i
 przyjacielskich. Te zaś przekształcają się nietrudno w przyjaźnie ukierunkowane coraz wyraźniej na
 narzeczeństwo, a w dalszej perspektywie na małżeństwo. Dzieje się to już na etapie wykształcenia
 licealnego czy technicznego, a tym bardziej w przypadku tych szczęśliwców, którym rodzina umożliwia
 podjęcie studiów.

  Tym bardziej sprzyjają powstawaniu głębszych przyjaźni bardziej już zaawansowane etapy studiów.
 W początkowych bowiem latach uniwersyteckich sprawą priorytetową pozostaje niewątpliwie nauka.
 Stąd też zaangażowania uczuciowe muszą zejść z zasady na dalszy plan. Każdy student czy
 studentka ma przecież zamiar kontynuować studia i ukończyć je rzetelnie – w perspektywie zdobycia
 odpowiedniego wykształcenia, a następnie pracy zawodowej, która umożliwi zdobywanie środków do
 życia związanych z przyszłym małżeństwem i rodziną.

  W innych jeszcze wypadkach koleżeństwa i przyjaźnie zawiązują się w okolicznościach być może
 bardziej prozaicznych, jak na przykład na mniej lub więcej ‘przypadkowych’ spotkaniach
 młodzieżowych, z okazji uroczystości o charakterze rodzinnym czy lokalnym, innym zaś razem z okazji
 różnego typu Dni Młodzieżowych o charakterze narodowym, a nawet międzynarodowym. Bądź też na
 zawiązanie znajomości i przyjaźni składa się wiele innych możliwych okoliczności.

Początek ‘chodzenia ze sobą’ stwarza coraz częściej
 okazję do wymiany wyrazów serdeczności i więzi. Te zaś
 zaczynają krążyć samorzutnie wokół tajemnicy intymności
 obojga jako młodzieńca i dziewczyny.

Jak wiele wtedy zależy od tego, czego ci dwoje ...
 poszukują? I czy ich stać na ustalenie sobie od samego
 początku zdecydowanych, nieprzekraczalnych granic, które
 bez niedomówień wyznaczą cezurę pomiędzy koleżeństwem
 i narzeczeństwem – a małżeństwem?
 – Czy też ci dwoje wkraczają z coraz większą śmiałością na



 Objaśnienie  teren intymności, wyraźnie unikając podjęcia rozmowy na ten
 temat, albo i wyraźnie spychając postawienie sobie tego

 zagadnienia na peryferie spraw właściwie nigdy nie dogadanych.
 – Są to bowiem kwestie ... niewygodne, którymi na razie nie chcą zaprzątać głowy ani sumienia,
 jednocześnie układając wzajemne odniesienia jakby byli już od dawna w pełni ustabilizowanym
 małżeństwem: co do seksu, bo przecież nie – co do pozostałych zobowiązań małżeńskich i
 rodzicielskich.

Tymczasem wspomniane granice między koleżeństwem a małżeństwem są zakreślone zarówno w
 nie wymazalnym zapisie sumienia każdego człowieka bez wyjątku, jak i w Przykazaniu tego Boga, który
 nie jest zdolny wyrządzić swemu żywemu Obrazowi krzywdy.

Bóg wie też aż nadto dobrze, co to znaczy ‘miłość’: dar siebie – ku dobru, które by nigdy nie miało
 końca, bo zmierza do obdarzenia dobrem proporcjonalnym do życia wiecznego. Musi to być takie dobro-
dla-tego-umiłowanego, które będzie wyrazem daru siebie samego aż do daru nawet własnego życia,
 gdyby tak kazały zaistniałe okoliczności.
(zob. do tego wyż.:  Nieuniknione pytania o współżyciu w przyszłym małżeństwie - w kontekście poprzedzającym-następującym; a
 ponadto tamże, § D; oraz dalej: cz.II, rozdz.2 i następne rozdziały; cz.III; cz.VI; a także: Dni narzeczeństwa: Błogosławiony dar
 gorącej próby – całość rozdziału; itd.).

Nie mamy tu na myśli normalnego, zrównoważonego psycho-fizjologicznego rozwoju u stopniowo
 dorastającej i dojrzewającej młodzieży męskiej i żeńskiej. Pragniemy natomiast spojrzeć na mniej lub
 więcej jaskrawo występujące przerosty sfery seksualnej czy to w świadomości i woli odnośnych młodych
 ludzi, czy też ponadto w ich zachowaniach.

Nie chodzi też o samą w sobie świadomość, że powołanie do małżeństwa zakłada samo przez się
 przeżywanie również intymności płciowej. Życie w małżeństwie niesie z natury swej możność
 serdecznego przytulenia, podejmowania intymnych pieszczot, a także zjednoczenia płciowego – jako
 jednego spośród innych jeszcze wymiarów życia w małżeństwie i rodzinie na co dzień, chociaż
 przeżywanie intymnej bliskości będzie oznaczało dla tych dwojga każdorazowo chwile szczególnie
 uprzywilejowane.

Czym innym jest jednak w pełni naturalna, sama przez się zrozumiała świadomość, że ci dwoje będą
 mogli wyrażać sobie obopólną więź małżeńską jako wyraz ich miłości bliźniego m.in. poprzez bycie-dla-
siebie w swej intymności jako podarowanego im przez Boga wyrazu jednoczących się ich dwojga osób, a
 czym innym wysuwanie ‘seksu’  jako praktycznie głównego i wszechobejmującego celu w zdążania do
 samego w ogóle ślubu. ‘Seks’ może w takim układzie stać się tak dalece wyznacznikiem wszelkich
 działań, iż sprawa samej w sobie osoby – swojej własnej i tego drugiego, oraz związanie się z tym
 drugim w małżeństwie jako ‘kimś’ w dozgonnej komunii miłości i życia, może niemal w ogóle nie pojawiać
 się na horyzoncie myślenia.

Motywacja w zdążaniu do małżeństwa jako wymarzonego, wszechogarniającego ‘sekso-landu’ może
 być u niektórych niezbyt wyraźnie sformułowana i refleksyjnie nie w pełni nawet uświadomiona. Niekiedy
 jednak może się stać niemal w dosłownym znaczeniu negatywnie rozumianym, wszystko inne
 przesłaniającym motywem, ukazującym małżeństwo jako w pierwszym rzędzie pełny dostęp do ‘seksu’ i
 dowolnego wyżywania się seksualnego.

Można by jeszcze zauważyć, że motyw ‘seksu’ jako na czoło wysuwającej się sprężyny działania w
 poszukiwaniach partnera spotkać można w mniej lub więcej zakamuflowanej postaci nie tylko u
 chłopców, lecz także u dziewcząt. Motyw ten może w niektórych przypadkach stać się tak dalece
 wszechwładną zasadą w podejmowaniu jakichkolwiek dalszych kroków, że dany chłopiec czy
 dziewczyna niemal nie są zdolni dostrzec innych aspektów otaczającej rzeczywistości poza tylko
 ‘seksem’ jako celu życia i podejmowanych wszelkich poszukiwań.

 Horyzont myślenia ogranicza się u takiego człowieka praktycznie do tego tylko wycinka
 rzeczywistości. Wszystko inne staje się nie-ważne. Świadczy to wówczas o posuniętej patologii
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 charakteru i niezdolności spojrzenia na siebie samego z perspektywy nieodzownego dystansu.

Przypadki takie rzeczywiście się zdarzają. Młodemu człowiekowi trzeba w tej sytuacji wyjść
 naprzeciw, by mu dopomóc w odzyskaniu równowagi fizyczno-psychicznej, a tym bardziej w
 wypracowaniu przejrzystości jego sumienia w obliczu Boga, a tym samym i wobec siebie samego i
 otoczenia.

Wkraczanie w okres dojrzewania

W obliczu zdarzających się sytuacji przerostu przy przeżywaniu sfery płciowości jako czynnika, który
 ogarnął całokształt duszy i ciała jako wszechogarniająca idea-fix ‘seksu’ i tylko ‘seksu’, pojawia się
 pytanie: jakie są tego zjawiska przyczyny? Ewentualnie: czemu ukształtował się taki a nie inny rozwój
 psychiki i zachowań danego młodego człowieka, który niemal staje się niezdolny dostrzegać inną jeszcze
 rzeczywistość poza nasycaniem się wszystkimi zmysłami patologicznie poszukiwanym ‘seksem’?
 – A przede wszystkim: jak w takich sytuacjach postępować i co owemu młodemu człowiekowi doradzić,
 żeby w swym duchowym i fizycznym zagubieniu, a prawdopodobnie i głębokim poranieniu zdołał
 odzyskać równowagę w zarządzaniu podarowanym sobie swoim człowieczeństwem?

W poprzednich częściach naszej strony nawiązywaliśmy już parokrotnie do stopniowego dojrzewania
 młodego człowieka jako mężczyzny czy kobiety. Zwróciliśmy też uwagę na odmienne psychiczno-
fizjologiczne przeżywanie sfery płciowości u dorastających chłopców-młodzieńców, a dziewcząt-panien
 (zob. m.in.:  Płciowość w przeżywaniu chłopca a dziewczyny - wraz z kontekstem poprzedzającym i następującym).

Stwierdzenia te, wyrażone chociażby w dopiero co ukazanym ‘linku’ – nie muszą być regułą. Niemniej
 tak zwykle układa się rozwój psychiczny w nawiązaniu do pojawiających się wtedy zjawisk
 fizjologicznych, charakterystycznie odmiennych u dziewcząt – a u chłopców. Nie ma wątpliwości, że
 dokonujące się wtedy zmiany organiczne rzutują na jakość przeżywania stopniowo coraz wyraźniej
 dającej o sobie znać sfery płciowości u jednej i drugiej dorastającej młodzieży.

Wśród pojawiających się w tym okresie trudności psychicznych, ale i etycznych, można by wskazać
 na pewne cechy wspólne w przypadku chłopców a dziewcząt, podczas gdy inne układają się zwykle
 odmiennie u jednych a drugich przedstawicieli młodzieży.
 – W poniżej przedstawionych sytuacjach, z zasady mniej lub więcej negatywnych, a nawet całkiem złych,
 pragnęlibyśmy zawrzeć swoiste ostrzeżenie, które być może zdolne będzie wyzwolić u dorastających
 chłopców i dziewczyn głębsze zastanowienie się nad sobą, swoimi motywami i zachowaniami.
 Otwierających się przed nimi możliwości wieku młodzieńczego nie można zmarnować. Trzeba je
 natomiast skanalizować w kierunku dobra własnego i tych bliskich, z którymi przyjdzie im dzielić życie w
 ramach być może niedługo już zamierzanego związania się w przymierzu życia i miłości.

Jak już też niejednokrotnie poprzednio wspominano, nie zamierzamy podejmować odrębnego
 profesjonalnego studium nad przedstawianą tu rzeczywistością. Tematyka ta jest przedmiotem
 podręczników psychologii czy psychiatrii wieku młodzieńczego. Istnieje ponadto wiele książek, broszurek
 i dostępnych artykułów na stronach internetowych religijnych, a także świeckich, poświęconych tej
 tematyce. Można tam spotkać wnikliwe omówienie psycho-biologicznego rozwoju oraz zdarzających się
 postaw wieku młodzieńczego, wraz z szczególnym uwzględnieniem sfery płciowości wieku
 młodzieńczego.

Prace te podejmują odważnie – a z sercem, tematykę tych nieraz trudnych dla wielu młodych ludzi
 zagadnień. Sugerują również twórcze rozwiązania, zdolne podtrzymać nadzieję i dodać otuchy
 odnośnym osobom w ich nieraz pełnej udręki walce o zachowanie osobowej godności.
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 Tym bardziej zaś chodzi o dochowanie wierności Słowu Bożemu, które każdy człowiek bez wyjątku
 ma wyryte jako nie wymazalny zapis w swym sercu i sumieniu: „... Nie będziesz ... cudzołożył”.
 – Żadne ludzkie rozwiązanie nie będzie miało szans służenia młodym ludziom długofalową twórczą
 pomocą, jeśli jego punktem wyjścia nie będzie to, co człowiekowi proponuje Boża Miłość, która jako
 Miłość wykazała się oddaniem siebie w darze ... na krzyżu odkupienia „... za życie świata” (J 6,51).

Rozumie się, że użyty w brzmieniu polskiego przekładu dopiero co przytoczonego Bożego VI-go
 przykazania czasownik: „... (Nie będziesz) cudzołożył” dotyczy nie tylko cudzołóstwa w ścisłym tego słowa
 znaczeniu, tj. zdrady małżeńskiej z trzecią osobą. Nie ma wątpliwości, że użyty czasownik należy
 rozumieć w znaczeniu możliwie najszerszym: o wszelkich działaniach, sprzecznych z obecnością Boga
 miłości i życia w ludzkim sercu oraz rzeczywistością człowieka jako osoby, a nie ‘rzeczy’.

Człowiek – każdy z osobna, istnieje nie inaczej, jak tylko jako żywy Obraz i Podobieństwo Boże. Tym
 samym nie może nie pozostawać ... osobą. Nigdy nie stanie się on – ani on sam, ani też nikt nie jest w
 stanie zdegradować go do rzędu jedynie ‘rzeczy-do-użycia’.

Jako zaś ‘osoba’ – zostaje każdy człowiek z osobna w chwili swego zaistnienia uzdolniony i wezwany
 do życia w nieśmiertelności: w życiu – wiecznym. Śmierć biologiczna staje się w zdążaniu do życia
 wiecznego jedynie progiem, poza którym rozpoczyna się życie definitywne: w życiu ostatecznym –
 wiecznym, odtąd już nie podlegającym przemianom czasu.
 – Całkiem niezależnie od tego, czy dany człowiek w Boga Prawdy objawienia wierzy, czy też w Niego nie
 wierzy. Co więcej, ze swego bycia osobą i wezwania do życia w zjednoczeniu z Bogiem będzie każdy z
 osobna odrębnie sądzony – zależnie od swoich czynów „dokonanych w ciele” : dobrych czy złych” (por. J
 5,29; Dz 10,34n.42; 2 Kor 5,10).

2. Wyzwania związane z pierwszymi symptomami
dojrzewania biologicznego

Dojrzewanie dziewcząt do kobiecości i przyszłej odpowiedzialności

Wypada zastanowić się jeszcze raz nad początkowymi sygnałami przechodzenia od dzieciństwa do
 dojrzewania psycho-seksualnego. Jak poprzednio wspomniano, sygnały te różnią się w sposób
 zasadniczy u chłopców – a u dziewcząt.

Gdy u dziewczynki zaczyna pojawiać się okresowość stopniowo u niej się wykształcających cyklów,
 może ona być zaniepokojona tym zjawiskiem, niekiedy jest nim wręcz przerażona. Chyba że np.
 przewidująca matka dobrze ją do tego etapu dojrzewania przygotowała. Pozwala jej to przyjąć



 pojawiające się odtąd objawy fizjologiczne spokojnie i bez obaw, iż mogłyby one świadczyć o jakimś
 poważnym schorzeniu. Niejedna dziewczyna cieszy się wtedy wyraźnie, iż wreszcie wkracza w
 wykształcającą się swą pełną kobiecość. Wyzwala to jej poczucie dumy, iż staje się z tą chwilą kobietą w
 pełnym znaczeniu.

Zdarza się, że dziewczynka jest tym faktem tak bardzo podekscytowana, iż zaczyna odtąd radykalnie
 zmieniać swoje dotychczasowe odniesienia do otoczenia – w sensie pozytywnym. Wchodzi mianowicie
 odtąd głębiej w samą siebie i nabywa wyraźnie nowego szacunku dla siebie samej, domagając się
 zarazem, by również otaczające ją osoby poważnie ją traktowały.
 – Bywa jednak też odwrotnie, że świadomość osiąganej dojrzałości fizycznej i związanego z tym
 dochodzenia do dorosłości zmienia jej sposób bycia i odnoszenia się do otoczenia w sensie bardzo
 negatywnym.

Jest jasne, że samo w sobie wykształcanie się okresowości daleko jeszcze nie jest równoznaczne z
 osiągniętą pełną dojrzałością psycho-fizyczną dziewczyny jako kobiety. Samo pojawienie się
 okresowości nie koniecznie oznacza nawet w pełni już osiągniętą cykliczność: ta dopiero się wykształca.
 Dotyczy to również dopiero stopniowo się pojawiającej zdolności do poczęcia nowego życia. Nie
 wszystkie ‘cykle’ są od razu cyklami we właściwym tego słowa znaczeniu. Wszystkie procesy wzrostowe
 zakładają właściwy sobie ‘czas’ biologiczny, którego nie należy zakłócać przez zewnętrzne ingerencje.

Stwierdzenia tego nie są w stanie obalić zdarzające się w bardzo wczesnym wieku ciąże dziewcząt, a
 nawet dopiero dziewczynek. Bywa, że dziewczynka będąca jeszcze dzieckiem, staje nieoczekiwanie w
 obliczu zaistniałego u niej macierzyństwa, do którego daleko jeszcze nie dorosła: ani psychicznie, ani
 nawet biologicznie. Sama jeszcze będąc dzieckiem, spędza czas ‘wolny’ na bawieniu się z innymi
 dziećmi w ... piaskownicy, a na porodówkę idzie, gdy zbliża się chwila rozwiązania – z lalką pod pachą ...
 (zob. np. wyż.: Dzieci mają dzieci)!

Dojrzewanie biologiczno-fizjologiczne z zasady znacznie wyprzedza dojrzewanie psychiczne
 dziewczynki. Podobnie zresztą dzieje się u chłopców. Na psychiczną dojrzałość dziewczyny do zadań
 małżeńskich i rodzicielskich trzeba będzie poczekać niekiedy przez dobrych parę dalszych lat. I dobrze
 że tak jest.

Upłynie jeszcze sporo czasu, zanim dziewczyna stanie się psychicznie przygotowana do podjęcia
 odpowiedzialności zarówno za siebie samą i swoje decyzje, jak tym bardziej za coraz bardziej
 uświadamiane sobie swoje ukierunkowanie na partnerstwo, narzeczeństwo, małżeństwo i
 macierzyństwo. To bowiem będzie oznaczało podjęcie odpowiedzialności za własną rodzinę, gdzie
 trzeba będzie pełnić zadanie żony dla męża-ojca, a matki dla pojawiających się dzieci.

Tym bardziej zaś będzie wtedy wzrastała odpowiedzialność za życie ... wieczne: zarówno swoje
 własne, jak i męża – oraz życie Boże i zbawienie jej i ich dzieci. Nikt i nic nie zwolni jej, a swoją drogą jej
 męża, z tej nieodstępnej i niezbywalnej odpowiedzialności jako przyszłej mężatki, a zwykle niebawem i
 matki. Okaże się, że życie w małżeństwie jest wszystkim innym, a nie wyidealizowaną idyllą, jaka
 dominowała w jej dziewczęcych marzeniach i snach, czerpiących natchnienie z intrygującej lektury
 romansów z minionych czasów.

Rzeczywistości te zakładają podejmowanie świadomego trudu wewnętrznego rozwoju psychicznego,
 a równolegle rozwoju religijnego. Żeby się stać zdolnym czy zdolną do przekazania na razie jedynie
 potencjalnemu, niebawem do życia wzbudzonemu nowemu pokoleniu skarbu pełnego człowieczeństwa,
 trzeba samemu rozwijać w sobie systematycznie wszelkie zasoby podarowanego sobie przez Bożą
 Opatrzność talentu człowieczeństwa i jego bogatych zasobów: rozwoju psychicznego, umysłowego,
 religijnego.

Dojrzałości człowieczeństwa nie zdobędzie młody człowiek automatycznie i nie spadnie ona w
 gotowej postaci z nieba. Stanie się to owocem świadomie podejmowanej pracy nad sobą i twórczego
 kształtowania jakości swych mnożących się kontaktów: z członkami własnej rodziny, z osobami
 spotykanymi w szkole – i w coraz bardziej dla młodego człowieka poszerzającym się społeczeństwie.
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Stawanie się „człowiekiem z charakterem”, na którym będzie można polegać jako na „człowieku
 sumienia” nie spada z nieba w formie automatu. Jest to skarb, który trzeba zdobywać przez wytrwale
 podejmowane kształtowanie swego charakteru oraz świadomie pielęgnowaną i rozwijaną wrażliwość w
 jej wielorakich aspektach – przede wszystkim w jej wymiarach etycznych. Proces ten nigdy nie będzie w
 pełni ‘ukończony’.

Rzeczywistość na co dzień niesie z sobą konieczność potwierdzania wciąż na nowo raz dokonanego
 wyboru w obliczu dobra i zła moralnego. Nie ma innego sposobu wzrastania w swym własnym wnętrzu i
 umacniania swej godności jako człowieka, tzn. jako osoby, która tym samym jest podniesiona do
 wysokości żywego Obrazu tego Boga, który jest miłością i życiem.
 – Z godnością tą wiążą się tym samym zobowiązania jednoznacznego odcięcia się od wszystkiego, co by
 tę rzeczywistość: bycia żywym Obrazem Boga życia-miłości – znieważało, jej uwłaczało i w nią godziło.

Świadomego zaangażowania wymaga przede wszystkim dorastanie do odpowiedzialności za
 stopniowo rodzącą się i rozwijającą miłość – nie tylko tę uczuciową, ale i tę zdolną do trwania w
 nieugiętej wierności raz Bogu i człowiekowi danemu słowu. Tajemnicy zaś miłości towarzyszy
 nieodłącznie tajemnica życia w jego wielorakich przejawach.

 Będzie tu zatem chodziło w zasadniczej mierze o życie łaski Bożej we wnętrzu sumienia: swojego
 własnego – oraz tego drugiego człowieka, który stanie się kandydatem do małżeństwa. Tym bardziej zaś
 będzie chodziło o wielorakie stopnie życia prędzej czy później pojawiającego się nowego człowieka we
 wszystkich fazach jego rozwoju: fizycznego, psychicznego i tym bardziej religijnego.

Niezależnie od tego, stopniowe coraz dojrzalsze wykształcanie się kobiecości dziewczyny
 wyrastającej z dzieciństwa będzie oczywiście domagało się intensywnego ubogacenia intelektualnego.
 Zdobycie możliwie szerokiej wiedzy tak teoretycznej, jak i tej praktycznej w aspekcie wszelkich
 umiejętności związanych z przyszłymi zadaniami i obowiązkami związanymi z życiem małżeńskim,
 domowym i rodzinnym, stanie się w niedalekiej przyszłości nieocenionym skarbem, z którego hojnych
 zasobów będzie mogła czerpać dla jak najlepszego dobra przyszłych zadań dotychczasowa dziewczyna,
 która niedługo stanie się być może żoną i matką.

Zdobyte za młodu bogactwa duchowe i intelektualne staną się punktem wyjścia do tworzenia
 pomostów dla rozwijania wielorakiego dobra zarówno w gronie własnej rodziny, jak i w formie
 przekraczania granic własnego podwórka domowego – w życiu społecznym i publicznym. Jednym z
 zasadniczych, przyszłą matkę czekających zadań będzie m.in. przekaz nastającemu pokoleniu bogatego
 dorobku kulturowego własnego narodu, własnych przekonań religijnych, umiłowania Ojczyzny. Jest to
 zadaniem oczywiście obojga małżonków-rodziców, ale – jak o tym świadczy całokształt dziejów
 poszczególnych narodów – przede wszystkim właśnie żony-matki.

Wszystko to wiąże się ściśle z samą istotą prawdziwej miłości. Miłość kocha tak bardzo, iż nie potrafi
 zamknąć się w ciasnych granicach zakreślanych egoistycznym myśleniem o sobie samym. Cieszy się
 wzbudzaniem dobra we wszelkich możliwych odmianach i stale przekracza granice swego własnego ‘ja’.

Tak rzeczywistość ‘miłości’ przeżywa Bóg. Takim też dynamizmem ‘miłości’ obdarza Bóg człowieka –
 swój żywy Obraz. Można by tylko jeden raz więcej powtórzyć zwięzłe, rzeczywistość tę ujmujące
 powiedzenie: „Bonum [est] diffusivum sui – Dobro wyzwala tworzenie dobra wokoło siebie”.

Dziewczyna wobec własnego dojrzewania biologicznego



 Objaśnienie

Poprzednio przypomnieliśmy sobie zasadnicze różnice w fizjologii między chłopcami a dziewczynami,
 jakie zwykły pociągać za sobą początkowe objawy pokwitania i stopniowego dojrzewania.

Nie ulega wątpliwości, że konieczność podejmowania niezbyt zachęcających zabiegów
 higienicznych, związanych z mniej lub więcej regularnie odtąd powtarzającymi się krwawieniami, a z kolei
 z naprzemiennie dającymi znać o sobie zewnętrznymi objawami wykształcającej się możności względnie
 niemożności poczęcia – bywa kłopotliwa. Nie dziw, że wszystko to nie wzbudza zbyt wiele entuzjazmu.
 Ponadto zaś, już pomijając konieczność regularnie odtąd się powtarzających zabiegów higienicznych itd.,
 wszystko to wiąże się z nieodzownymi – stałymi wydatkami.

Nic dziwnego, że wszystko to zdolne jest odwracać uwagę od koncentrowania uwagi dziewczyny na
 własnych narządach płciowych. Pomimo iż zdaje ona sobie sprawę, iż narządy te będą w przyszłości
 pełniły m.in. rolę kanału rodnego, gdy będzie miało przyjść na świat poczęte dziecko.

Do kłopotliwości związanej z koniecznością dbania o własną
 higienę dołącza się jeszcze jeden czynnik, który zarazem
 charakterystycznie ‘podbarwia’ zaistniałą na dobre cykliczność
 kobiety. Chodzi o towarzyszącą jej odtąd, w dużej mierze z rozwojem
 cyklu związaną chwiejność nastrojów i samopoczucia dziewczyny-
kobiety. Wiele dziewcząt i kobiet doświadcza okresowo pojawiających
 się stanów nudności, bólów głowy, a nawet swoistego ‘dołowania’
 psychicznego – zwykle w parze z określonymi fazami rozwoju swego
 cyklu płciowego.
 – Po czym zjawiają się chwile, kiedy to dziewczyna-kobieta przeżywa
 napływ energii i zapału, mocą którego byłaby zdolna rozpalić świat

 porywającym entuzjazmem i natchnąć go pogodą ducha, ufności i optymizmu.

Czy w tej sytuacji się dziwić, że u dziewcząt, zwłaszcza tych które dopiero wyrastają z dzieciństwa i
 nie są (jeszcze) związane głębszą więzią koleżeństwa czy już narzeczeństwa, obserwuje się nierzadko
 raczej odwrót od koncentrowania uwagi na własnych genitaliach? Związane z nimi zabiegi pochłaniają
 niemało czasu, zmuszają do wydatków i mogą się wiązać z trudną do opanowania zmiennością w
 samopoczuciu. Toteż najlepiej zostawić je w tej chwili w spokoju ...

Fakty te jednocześnie sprzyjają tym intensywniejszemu rozwojowi życia psychicznego i uczuciowego
 dziewczyny. Ucieka się ona bezwiednie w świat marzeń i romantyzmu uczuć. Tego też: wyrazów
 uczuciowej więzi, oczekuje wtedy od chłopca, z którym czuje się w jakiejś mierze związana.
 – Dzieje się to jednak nierzadko w całkowitym przeciwieństwie do przeżyć, jakie na podobnym etapie
 swego biologiczno-fizjologicznego rozwoju zaczynają opanowywać świat młodzieży męskiej.

Nic dziwnego, że gdy napotkany kolega czy ktoś jeszcze bliższy uczuciowo wyznaje dziewczynie, iż
 ją ‘kocha’, jej kojarzy się takie słowo z wyznaniem jego miłości uczuciowej, ewentualnie potrzebą samego
 tylko kochającego obopólnego przytulenia. Jeśli dziewczyna nie jest już wtedy etycznie ‘zepsuta’ i wyzuta
 z hamulców etycznych, słowo chłopca wyznającego, iż ją ‘kocha’, nie kojarzy się jej w ogóle z jego z kolei
 żarliwym oczekiwaniem, żeby mu się udostępniła w swej ... kobiecej intymności.

Każdy zdaje sobie jednak sprawę, że i u dziewcząt zdarzają się mniej lub więcej częste przypadki,
 gdy czy to zwiedziona przez bardziej ‘doświadczone’ koleżanki i kolegów, czy też wskutek własnej
 słabości moralnej, odkrywa ona taki czy inny sposób zamierzonego wywołania u siebie pobudzenia sfery
 intymnej i doznania przeżycia seksualnego. Bywa, że nawet bardzo młoda dziewczynka od dawna już
 uległa nałogowi samogwałtu-masturbacji, i mniej lub więcej regularnie uprawia ‘seks’ sama ze sobą.
 – Jak trudno ujawnić komukolwiek być może na dobre już zaciągnięty nałóg! Dziewczynka może nawet
 nie bardzo wiedzieć, jak tego rodzaju manipulacje na sobie samej nazwać! Chodzi o czyny, określane w
 przyjętej terminologii bardzo różnie, ale równoważnie, zwykle jako np.: onanizowanie się, dopuszczenie
 się samogwałtu, masturbowanie się itp.
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Symptomy dojrzewania płciowego u chłopca

Powszechnie wiadomo, że w zasadzie całkiem odwrotnie przebiegają objawy biologiczno-
fizjologicznego dojrzewania płciowego u chłopca. Dojrzewanie płciowe przejawia się u chłopca na ogół w
 postaci przeżycia któregoś dnia po raz pierwszy tzw. ‘zmazy nocnej’. Kiedy się chłopiec budzi,
 spostrzega, że coś się z nim w nocy stało: pościel jest nieprzyjemnie ... pobrudzona. Mogło się to stać
 bądź całkiem samowiednie w czasie snu, bądź też chłopiec obudził się w tym czasie i był przytomny,
 albo doświadczył tego wydarzenia w stanie tylko półprzytomnym. Pozostała jednak pamięć tego, co się
 wydarzyło. Jeśli był w tym czasie w jakimś stopniu przytomny, czyli działo się to przy udziale pewnego
 stopnia świadomości, pamięta dobrze, iż wydarzeniu towarzyszyło przeżycie podniecenia płciowego, a
 zarazem poczucie nieznanej dotąd przyjemności seksualnej.

Stwierdzenie faktu, że pościel uległa pobrudzeniu, nie należy zapewne do przyjemności. Matka, a
 niebawem i pozostali domownicy, chcąc nie chcąc o wszystkim niebawem się dowiedzą. Stawia to
 chłopca w kłopotliwej sytuacji. On sam zwykle sobie w tej sytuacji nie poradzi: zapewne zawstydzony ...
 ujawni to matce i poprosi ją o pomoc. Trzeba by zmienić ... pościel. Gorzej, gdy tak się stanie w sytuacji,
 gdy znajdzie się u obcych, do których przybył w gościnę. Młodzieniec, a i mężczyzna bywa w takiej
 sytuacji niemal bezradny – i zapewne mocno zażenowany.

Budzi się pytanie: czy rodzice – swego syna-chłopca na takie przeżycie chociaż trochę ...
 przygotowali? Niewątpliwie o wiele łatwiej przygotować dziewczynkę na przejście z dziewczęcości w
 kobiecość i występowanie odtąd w określonych odstępach czasu charakterystycznego krwawienia.
 – Nikt nie zaprzeczy, że trudniej chłopcu uświadomić sens występującej odtąd od czasu do czasu takiej
 ‘zmazy’. Określa się ją z łaciny mianem ‘polucja’ (za łacińskim: pollutio = polucja, zmaza; wypływ nasienia).

W końcu chłopiec oczywiście się dowie, iż pojawiający się ów wyciek – to płyn ‘nasienny’. Oraz że tak
 będzie się odtąd działo – mniej lub więcej regularnie. Zjawisko to świadczy o stawaniu się
 dotychczasowego jedynie ‘chłopca’ – mężczyzną; w sensie procesów fizjologicznego dojrzewania. Staje
 się on odtąd stopniowo coraz bardziej gotowy do podjęcia się kiedyś roli ojca w ewentualnym przyszłym
 małżeństwie.

Jednocześnie jednak chłopcu nie trzeba długo tłumaczyć, że same w sobie oznaki stopniowo
 postępującego dojrzewania biologiczno-fizjologicznego daleko jeszcze nie są oznaką osiągniętej pełnej
 dorosłości psychicznej, ani nawet fizycznej – do podjęcia wielorakiej odpowiedzialności, jaka się wiąże z
 perspektywą w tej chwili jedynie bardzo z daleka rysującej się możliwości (a nie pewności) związania się
 kiedyś węzłem małżeńskim, którego dopełnieniem stanie się stopniowe przekształcenie małżeństwa w
 rodzinę. Podobnie jak np. sam fakt, że ‘mam komputer’ i nawet wiem już, jak się nim posługiwać, nie jest
 równoznaczny z napisaniem dzięki niemu mądrej np. rozprawy magisterskiej czy doktorskiej.

Nierzadko chłopiec niebawem zapomni o kłopotliwej sytuacji, jaką spowodował widok pobrudzonej
 bielizny – pościelowej czy osobistej. Taki jest zwykle naturalny, zrozumiały mechanizm obronny
 psychiczny: człowiek usiłuje jak najskuteczniej wyeliminować z pamięci to wszystko, co jest niezbyt
 przyjemne, a ponadto ... kłopotliwe. Oczywiście – ten aspekt przeżycia tworzy tylko jedną stronę medalu.

Przeciwnie zaś, w świadomości utrwala się łatwo a przemożnie – doznana przy tej okazji
 przyjemność zmysłowa. Zaczyna ona drążyć jego wyobraźnię i wpływać na jego zachowania. Do
 podsycenia bujnie wokół doznanego przeżycia seksualnego rozwijającej się wyobraźni mogą łatwo
 przyczynić się opowiadania bardziej ‘doświadczonych’ kolegów czy koleżanek. Nietrudno też o to, żeby
 do rąk wpadły poszukiwane w takich sytuacjach, wielorako i łatwo dostępne zdjęcia, filmy i wideo ‘porno’,



 być może obficie komentowane przez kolegów czy nawet koleżanki, którzy to wszystko już „dawno mają
 za sobą ...”.

Nietrudno wtedy o dopingowane przez środowisko koleżeńskie próby wyzwalania podobnych przeżyć
 u siebie – tym razem już nie w wyniku niezależnie od udziału woli dokonującej się samoregulacji
 procesów fizjologicznych, lecz przez manipulacje podejmowane na swej sferze genitalnej wyraźnie po to,
 żeby ponownie doznać – tym razem w sposób zamierzony, podniety oraz przeżycia seksualnego.

Tak wywoływane przeżycia seksualne określane są bogatym słownictwem synonimów. Najczęściej
 używa się nazw urobionych od formy rzeczownikowej lub czasownikowej pochodzącej od nazwiska
 biblijnego ‘Onan’ [określenie urobione od biblijnego Onana, którego Pismo św. piętnuje za uprawianie stosunku
 przerywanego: Rdz 38,9] – stąd określenie: onanizm, oraz: onanizować się. Inni używają określenia:
 masturbacja – masturbować się [od łac. mas, maris: mężczyzna, męski; turbatio: zakłócenie, zaburzenie]. Lub np.
 dopuścić się samogwałtu. Jeszcze inni używają opisowego określenia: zabawiać się sobą, itp.

3. Reakcja sumienia

Głos sumienia w przypadku podejmowanych manipulacji

Przechodzimy na rozważania obejmujące ponownie łącznie tak dziewczęta-kobiety, jak i chłopców-
mężczyzn.

W przypadku rozmyślnie u siebie wywołanego przeżycia seksualnego daje o sobie ponad wątpliwość
 znać głos sumienia: głos Boga przemawiającego w ludzkim sumieniu. Jan Paweł II przypomina:

„... Sumienie w szczególny sposób stanowi o godności osoby ludzkiej. Jest
 ono bowiem ‘najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie
 przebywa on sam na sam z Bogiem, Którego głos w jego wnętrzu
 rozbrzmiewa ... nakazem: czyń to, tamtego unikaj’.
 – Taka zdolność nakazywania dobra i zakazywania zła, zaszczepiona przez
 Stwórcę w człowieku, jest kluczową właściwością osobowego podmiotu.
 – Równocześnie zaś ‘w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego
 sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny’ [GS 16] ...” (DeV
 43).

W głosie sumienia przemawia Bóg nie tylko do człowieka dorosłego, lecz
 jednakowo już też do człowieka bardzo młodego, a nawet całkiem małego



 Objaśnienie dziecka. Głos ten sygnalizuje, że w jednym wypadku czyn ten Bogu się
 podoba i sprawia Mu radość, a jednocześnie staje się podstawą do nagrody
 człowieka ze strony Bożej Miłości.
 – W innym wypadku głos Boga przemawiającego w sumieniu sygnalizuje – niekiedy niemal krzykiem
 Boga, że dany czyn nie może się Bogu podobać i że jest on ponadto skierowany wyraźnie przeciwko
 dobru samego owego człowieka, chociażby on w tej chwili swego zagrożenia nie dostrzegał, lub wolał go
 nie dostrzec. Człowiek ten doświadczy tego na sobie – jeśli nie teraz-zaraz, to na pewno w perspektywie
 dalszych wydarzeń.

Głos Boga przemawiającego w sumieniu sygnalizuje przede wszystkim fakt, czy i jaki był udział
 świadomości i wolnej woli w podjętym działaniu, które się wydarzyło. W tym wypadku chodzi o próby
 podjęte wyraźnie dla wywołania u siebie podniecenia sfery intymnej i doznania w ten sposób przeżycia ...
 przyjemności zmysłowej – wyraźnie przeciw Bożej Miłości. Bóg uświadamia człowiekowi, że – jak to
 wyrazi Jan Paweł II, podjęty czyn ze względu chociażby na swój ‘przedmiot’ [zabawianie się sobą – na przekór
 Przykazaniu Bożemu]
w żaden sposób nie może „... zostać skierowany ku Bogu... i [w żaden sposób nie jest w stanie] prowadzić
 osobę ku doskonałości ...”; czyli że nie może on „... osiągnąć następnie swą ostateczną i istotną
 doskonałość, gdy wola rzeczywiście zwraca go ku Bogu poprzez miłość” (VSp 78; por. wyż.:  Czyn dobry:
 intencja, przedmiot, dobro, miłość Boża).

Trudno, żeby w ludzkim sumieniu nie dał się w takich okolicznościach słyszeć głos Bożego
 przykazania, chociażby tylko w jego ogólnym sformułowaniu: „Nie będziesz cudzołożył”. Głos Boży staje
 się równoznaczny z Bożym wołaniem, które pragnie dodać otuchy człowiekowi – w tym także już też
 dziecku – do zwycięskiej walki o dochowanie czystości ciała i duszy i odważne przeciwstawienie się
 ponętnemu uwodzeniu ze strony Złego:

„Dziecko Drogie, proszę cię bardzo: nie zabawiaj się brzydko sobą!
 Zachowaj czystość duszy i ciała!
 Zachowaj swoje ciało nie naruszone. Ja sam wprowadzę cię, gdy
 nadejdzie odpowiednia chwila: przy wzajemnym udzielaniu sobie
 sakramentu małżeństwa – na teren twojej intymności płciowej. Tam
 dopiero otworzy się właściwy sens uaktywniania wszystkiego, co się
 wiąże z tajemnicą małżeńskiej miłości i powołania do rodzicielstwa.

 Nie ulegaj ZŁEMU. Zły cię oszukuje! Najpierw uprzyjemnia chwile
 odejścia od Boga i namawia-kusi, żebyś swoje ciało, Świątynię Ducha
 Świętego, zamienił na rzecz-do-brzydkiej-zabawy: seksu-dla-seksu.

 A ty przecież, Dziecko Mojej Miłości, nie jesteś ‘rzeczą’! Ja cię
 stworzyłem i wywyższyłem jako Kogoś – ponad cały kosmos: zostałeś
 Dzieckiem Bożym.
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 Zaprosiłem cię jeszcze przed założeniem świata do życia w niebie.
 Pragnę, żebyś kiedyś, gdy zdasz próbę na jakość swej miłości do
 Boga i bliźniego, mógł zamieszkać w ‘Domu Ojca’ na stałe! W Miłości-
ze-Mną, Twym Bogiem i Odkupicielem! Na wieczność całą.

 Zatem odwagi! Nie musisz ulec pokusie! Odetnij się od Złego! Nie
 obawiaj się trwać z radością po stronie swego Boga. Stanie się to
 zarazem twoją radością i twoim zwycięstwem! Ku twemu własnemu
 dobru – na zawsze! ... ”

Już dziecko dobrze rozumie, że czym innym jest to wszystko, co się dzieje na poziomie samego w
 sobie ciała ludzkiego i jego naturalnych czynności fizjologiczno-biologicznych. Taką funkcję spełniają
 naturalne procesy wydalnicze produktów przemiany materii (por. Mt 15,17).
 – Do tej samej kategorii należą spontanicznie się dokonujące i regulujące czynności wydalnicze
 nadmiaru wydzielin powstałych w układzie narządów płciowych. Stąd też z jednej strony kobiety, a z
 drugiej mężczyźni obserwują u siebie spontaniczny wypływ nagromadzonych określonych wydzielin,
 które jednocześnie spełniają względnie będą spełniały swoje nieodzowne zadanie w okolicznościach,
 jakie w swym zawierzeniu mężczyźnie i kobiecie przygotował sam Stworzyciel, zapraszający małżonków
 do współ-stwarzania wraz ze swoją niepojętą miłością nowego ludzkiego życia.

Czymś zgoła innym jest natomiast rozmyślne, świadome i dobrowolne, a nieupoważnione
 ingerowanie w funkcje układu rozrodczego. Sprzeciwia się to wtedy wprost Bożemu zamysłowi miłości
 związanemu z małżeństwem-sakramentem. Jedynym jego celem, wymuszanym na ciele na przekór
 Bożej Miłości i dobru samego człowieka, staje się w tych okolicznościach samo tylko wyzwolenie
 napięcia seksualnego w celu uzyskania tą drogą intrygującego przeżycia seksualnego. Działanie to
 będzie wtedy wyrazem typowej ‘nie-miłości’ : ani Boga, ani siebie samego, ani względem kogoś
 drugiego. Osobie działającej zależy wtedy jedynie na uaktywnieniu seksu-dla-seksu – w całkowitym
 oderwaniu od celu, w jakim dar zróżnicowania płciowego został przez Boga stworzony i podarowany –
 wyraźnie dla małżeństwa, a nie jako uzyskiwanie ‘przyjemnej zabawy seksualnej’ za cenę podeptania
 godności osobowej człowieka i jego wezwania do życia – wiecznego.

Perspektywa wznowienia kontaktu z Trójjedynym

Każdy człowiek dorosły, w tym również każde dziecko i dorastający młody człowiek – jest sobie aż
 nadto świadom wyrzutów sumienia, gdy poczuwa się do faktu, iż wyzwolił u siebie – w tym wypadku:
 przeżycie seksualne poprzez brzydkie zabawiania się swymi narządami płciowymi – z zasady aż do
 wymuszenia na nich reakcji maksymalnej.

Nietrudno z kolei potwierdzić spostrzeżenie, jak to łatwo dopuścić się grzechu, nawet i ciężkiego – w
 tym wypadku tego przeciw VI-mu Bożemu przykazaniu!
 – Po czym jednak: jak trudno zdobyć się na szczerą, pełną, ważną spowiedź świętą – z integralnym
 wyznaniem zarówno co do ilości popełnionych grzechów, jak i istotnych okoliczności, które zdolne są
 zmodyfikować podstawową jakość i kwalifikację etyczną popełnionego podstawowego grzechu (zob.
 dokładniej wyż.: Treść wyznania sakramentalnego – całość § A-F)!

Tymczasem Bóg Stworzyciel, który dobrze zna chwiejność stworzenia swojego umiłowania:
 mężczyzny i niewiasty, zechciał od początku stać się jednocześnie jego Odkupicielem: odkupić go „z
 jego grzechów” (por. Mt 1,21). Sam On stworzył dla człowieka – w tym również dla dziecka i młodzieży
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 dorastającej – w zasięgu dłoni dostępny sposób przebłagania Boga, który w grzechu został wyproszony z
 serca, i zaproszenia Go ponownie do siebie z prośbą, by zechciał na nowo zamieszkać w nim ... na stałe.
 Mimo iż to ludzkie serce jest często tak bardzo chwiejne, niewdzięczne i niestałe! Chwilami zaś z
 największą łatwością ulega podszeptom tego, który jest Zły.

Chodzi o utworzony i ustanowiony przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa sakrament spowiedzi
 świętej: sakrament, w którym grzechy zostają całkowicie zgładzone-wymazane, a przywrócony zostaje
 stan łaski uświęcającej.

Szatan czyni niewątpliwie wszystko, by człowieka jak najskuteczniej oderwać od przyjaźni z Bogiem.
 Gdy mu się uda doprowadzić obałamuconego przez siebie człowieka do upadku, Zły podejmuje wszelkie
 możliwe starania, by grzesznika nie dopuścić do ponownego pojednania z Nim. Jakżeż trafnie
 scharakteryzował to Jan Paweł II w swej encyklice o Duchu Świętym:

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

W tym wypadku można by wprost nawiązać do ludzkiego ciała i jego intymności, stworzonej przez
 Boga dla celów małżeństwa. Jak nierzadko łatwo udaje się Złemu „... wykorzystać” m.in. przez Boga
 małżonkom, a nie komu innemu, podarowaną przyjemność przeżycia małżeńskiego zjednoczenia i
 bliskości małżeńskiej „... przeciw zbawieniu, przeciw przymierzu – i zjednoczeniu człowieka z Bogiem”
 (zob. dopiero co wyżej: DeV 27)! Dzieje się to każdorazowo za cenę .... wycofania swego dotychczasowego
 ‘zawierzenia’ Słowu Bożemu – a przeniesienia tegoż ‘zawierzenia-zaufania’ na odwiecznego „ojca
 kłamstwa” (J 8,44; oraz: DeV 37.41).

Przeciwnie zaś, Bóg Stworzyciel i zarazem Odkupiciel kładzie na ‘szalę’ całą swoją miłość, byle
 zagrożonego człowieka wyrwać z szpon Złego. Syn Boży i Syn Człowieczy zarazem podejmuje
 krańcowo trudne dzieło odkupienia człowieka, zmierzając w kierunku całkowicie przeciwnym do
 niszczycielskich planów Złego, Szatana:

„... Cała ... zbawcza ekonomia Boża
[= Boży Zamysł by zbawić mężczyznę i niewiastę za cenę ofiary krzyżowej Syna Bożego Jezusa Chrystusa]
 odcina niejako człowieka od ‘sądu’, czyli od potępienia, jakim porażony został grzech szatana
[‘... bo władca tego świata został osądzony’: J 16,11; ‘... już osądzony od początku; ‘sąd odnosi się tylko do władcy tego świata,
 czyli do szatana – do tego, który od początku wykorzystuje dzieło stworzenia przeciw zbawieniu, przeciw przymierzu i
 zjednoczeniu człowieka z Bogiem’: DeV 27n],
 ‘władcy tego świata’, który przez swój grzech stał się ‘rządcą świata tych ciemności’ ...” (DeV 28).

Jeszcze raz: zachęty Bożego Miłosierdzia w Jezusie Chrystusie

Jednocześnie zaś tenże – niekiedy tak często znieważany, systematycznie z sercu wypraszany i
 upokarzany Bóg, niezmiernie łatwo przyjmuje każdego ponownie do swojej przyjaźni, gdy ten tylko o to
 Go poprosi. Jezus wręcz cieszy się na swój Bożo-Ludzki sposób za każdym razem, gdy człowiek –
 również ten grzeszący z sobą samym chłopiec, ta siebie samą nadużywająca dziewczyna – pozwolą Mu
 być dla siebie jeden raz więcej „Odkupicielem”.

O tym wszystkim była już hojnie mowa w poprzednich częściach naszej strony internetowej.
(zob. zwłaszcza: cz.IV, rozdz. 3-4-5; oraz cała cz.V: o Bożym Miłosierdziu – ze swym swoistym ‘kwiatem’ tych rozważań – tamże,
 rozdz.8).
 Mimo to przytoczymy tutaj chociaż kilka fragmentów z przedziwnych, pełnych zachęty słów Jezusa



 Miłosiernego, wypowiedzianych przez św. S.Faustynę Kowalską. Powtórzenia te są pomyślane z myślą
 m.in. o tych dzieciach i dorastającej młodzieży, którzy czują się w swym sumieniu bardzo zawstydzeni po
 grzechach popełnionych w zakresie VI-go Przykazania i jest im niezmiernie trudno zdobyć się na kolejną,
 szczerą spowiedź św. sakramentalną.

Oto na wyrywkę kilka tego rodzaju słów zachęty ze strony Odkupiciela, przekazanych przez św.
 Faustynę. Pokrywają się one w pełni z Jezusem Chrystusem, jakiego znamy z opisów Ewangelistów
 świętych:

„Ale przyobiecał Bóg wielką łaskę ... wszystkim, którzy głosić będą o tym wielkim Miłosierdziu Moim.
 ‘Ja sam bronić ich będę w godzinę śmierci, jako Swej chwały i chociażby grzechy dusz czarne były jak
 noc, kiedy grzesznik zwraca się do Miłosierdzia Mojego, oddaje Mi największą chwałę i jest
 zaszczytem Męki Mojej.
 Kiedy dusza wysławia Moją dobroć, wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła ...’
 Duszom, które uciekać się będą do Mojego Miłosierdzia i duszom,
 które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim Miłosierdziu,
 w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego Miłosierdzia Mojego ...” (DzF 378n).

I jeszcze:

„Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia.
 Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia.
Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości,
 ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu Swoim ...” (DzF 1146).

 „... Przecież nie określiłem liczby przebaczenia ...” (DzF 1488).

 „... Kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła Miłosierdzia Mojego,
zawsze spływa na twoją duszę moja Krew i Woda, która wyszła z serca mojego, i uszlachetnia twą
 duszę.
 Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej,
zanurzaj się cała w Moim Miłosierdziu z wielką ufnością,
 abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski.
 Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie,
 zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy.
 Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia” (DzF 1602).

4. Twórcze sugestie dla kształtowania wieku dorastania



 Objaśnienie

Budzące się trudności w zakresie czystości

Wracamy do okresu dziecięctwa i przełomu w stopniowym dochodzeniu do dojrzałości
 psychofizycznej w przygotowaniu do przyszłych zadań małżeńskich, a w dalszej perspektywie
 rodzicielskich.

Kierujemy się nadal wyżej przyjętym założeniem: sygnalizowania zarówno pozytywnych, jak i
 negatywnych przykładów rozwoju i zachowań – w tym wypadku dziewczyn i chłopców na etapie
 pomiędzy wychodzeniem z dziecięctwa a zawarciem przymierza małżeńskiego.
 – Jeśli znajdą się tu opisy przykładów zachowań negatywnych, niekiedy etycznie zdecydowanie złych a
 nawet zbrodniczych, nie mamy w najmniejszej mierze zamiaru ukazywać komukolwiek drogi, jaką ktoś
 powinien by podążać śladami tego, co jest „złe w oczach Bożych”. To zresztą staje się każdorazowo
 również samo-niszczeniem danego człowieka, mimo iż ten jest chwilowo ze swego grzechu być może
 nawet ... zadowolony.

Ukazywane negatywne przykłady pełnią rolę przede wszystkim znaków ostrzegawczych. Mogą one
 przyczynić się do wyzwolenia czy to u dziewczyny, czy u młodzieńca, procesu myślowego i wolitywnego,
 który pomoże odciąć się wyraźnie od wszelkich działań, które by niosły wyzwolenie się spod Bożego
 Prawa: Bożego przykazania. W rzeczywistości bowiem wiodą one zgodnie z ostrzeżeniem Miłującego
 Boga już w raju – do ... „śmierci” (por. Rdz 2,17) życia Bożego w duszy, stając się wstępnym – a
 rzeczywistym wyborem swego ukierunkowania na ... potępienie – wieczne.

Jako pierwsza zauważa zwykle matka oznaki
 pojawiających się trudności w zachowywaniu cnoty
 czystości czy to u swej córki, czy z kolei u syna. W
 przeciwieństwie do ojca, który najczęściej zajęty jest
 pracą zarobkową poza domem dla utrzymania rodziny,
 znacznie bliższa człowieczeństwa swych dzieci jest
 matka. Najczęściej ona pierwsza dzieli ich zwycięstwa i
 porażki, ich smutki i radości.

Nic dziwnego, że chociażby jako wciąż bliska
 wszelkich przejawów ludzkiego i Bożego daru życia
 przede wszystkim u swych własnych dzieci, zauważa
 ona – a przynajmniej wyczuwa po charakterystycznych

 zachowaniach swych dzieci, których by nikt inny nie zauważył, iż zaczynają one miewać problemy w
 zakresie VI-go Bożego przykazania.

Bywa, że z kolei np. nauczycielka w szkole, bądź osoba prowadząca np. katechezę z drobnymi
 dziećmi zwróci uwagę, że któraś z dziewczynek, albo na odmianę któryś z chłopaków w czasie lekcji
 zachowuje się w pewnym momencie bardzo nienaturalnie: przybiera naraz wygląd bardzo czerwony – i
 dziwnie się pręży. Oby w takich i im podobnych sytuacjach szczególnie właśnie matka zdołała wyjaśnić
 córce, a z kolei swemu dorastającemu chłopcu – z pełnią ludzkiego i Bożego pokoju sens zachodzących
 zmian fizjologicznych i wskazała dziecku, jak w takiej sytuacji należy się zachować.

Są to z jednej strony Boże, dziewczynce – i analogicznie chłopcu, podarowane oznaki dochodzenia
 do dojrzałości: kobiecej czy męskiej.
 – Matka, a z kolei ojciec, którego nie może zabraknąć w pracy wychowawczej i wdrażaniu dzieci w
 tajemnice życia i miłości, pomogą swym dzieciom, by miłującemu je Bogu za pojawiające się te i
 podobne oznaki dojrzewania do przyszłych zadań życiowych ładnie i z radością – przede wszystkim
 dziękowały.
 – Jednocześnie trzeba dziecku dać do zrozumienia, by samo uruchomianie narządów płciowych odłożyły
 na ten czas swego rozwijającego się dopiero okresu życia, gdy na teren intymności płciowej wprowadzi
 dwoje ludzi sam Bóg. Stanie się to w chwili uroczyście deklarowanej woli dwojga osób, które w tej chwili
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 wstąpią w małżeństwo jako Sakrament.

Natomiast wszystko, co się w ciele dzieje ‘samo’, jest wyrazem Bożego stworzycielskiego dzieła.
 Samoistnie regulujące się objawy – również te dotyczące narządów płciowych, nigdy nie są ‘grzechem’.
 Należy tylko nie podejmować na nich żadnych dodatkowych działań – ani poprzez własne manipulacje
 na narządach płciowych, ani też w wyobraźni.
 – Wszystko bowiem ma swój ‘czas’. Zbożem będzie dotychczasowe ziarenko dopiero wtedy, gdy
 przejdzie przez wszystkie fazy swego rozwoju. Podobnie jest z narządami płciowymi: są one stworzone
 dla przyszłych zadań związanych z życiem w małżeństwie. Wtedy dopiero uzyskują one swój pełny sens
 i Boże błogosławieństwo.

Boże i ludzkie dorastanie do tajemnicy życia i miłości

Gdy matka wyjaśnia swej córce znaczenie obserwowanych u siebie oznak stawania się coraz
 bardziej dorastającą kobietą, staje się ona coraz bardziej świadoma swej uprzywilejowanej tożsamości
 jako kobiety. Ułatwia jej to częste wyrażanie Bogu wdzięczności za podarowany sobie skarb kobiecości i
 związane z nią bardzo szczególne Boże dary. Bóg przygotował je dla dziewczynki pod kątem
 czekających ją w przyszłości szczególnych zadań – wielorako innych, aniżeli zadania przygotowane dla
 chłopców, przyszłych mężczyzn i z zasady mężów.

Dziewczynka zaczyna zdawać sobie coraz jaśniej sprawę, iż staje się stopniowo zdolna nawet do
 tego, by stać się kiedyś matką. Jako ewentualna przyszła matka będzie uzdolniona do przyjęcia od Boga
 Stworzyciela niepojętego wyrazu Jego zawierzenia człowiekowi – w postaci czasowo jej podarowanego
 dziecka, albo nawet większej ilości dzieci: własnych, a przecież tym bardziej Bożych.

Dziecko ‘własne’ stanie się dla niej jako przyszłej matki i żony niejako zawierzonym jej kiedyś przez
 Boże zaufanie człowiekowi – na razie nie w pełni rozwiniętym ‘pączkiem’. Jego stopniowemu rozwojowi
 będzie ona mogła jako przyszła matka – wraz z małżonkiem, twórczo towarzyszyć. Zadaniem jej i męża
 będzie wspieranie procesu stopniowego rozwoju dziecka, by je kiedyś zwrócić Bogu – w postaci już w
 pełni rozkwitniętego kwiatu, albo nawet pięknego owocu.

Dar życia pochodzi w całości od kochającego, człowiekowi zawierzającego Boga: Stworzyciela. Bóg
 ten jest zarazem Odkupicielem człowieka: mężczyzny i kobiety. Jezus Chrystus, Odkupiciel, zaprasza
 wszystkich bez wyjątku – po dobrze tu na ziemi zdanej ‘próbie’ i weryfikacji jakości zachowań swych
 dzieci – do życia na zawsze w „Domu Ojca” swego, gdzie „mieszkań jest wiele” (J 14,2). A małżeństwo,
 które w oczach Bożych jest ważne zawsze jedynie jako sakrament małżeństwa, winno być dla tych
 dwojga: małżonków, wraz z gromadką przez Boga im zawierzonych dzieci – drogą-we-dwoje do „Domu
 Ojca”.

W podobny sposób może mądra matka, przy czynnym wsparciu swego męża i zarazem ojca,
 wyjaśniać z kolei chłopcu, przede wszystkim w obliczu pojawiających się u niego oznak wyrastania z
 okresu dzieciństwa i wkraczania w wiek coraz poważniejszego dorastania do młodzieńczości i dorosłości,
 sens obserwowanych u siebie oznak coraz bardziej zdecydowanego stawania się dojrzałym mężczyzną.

Chodzi zresztą nie tylko o obserwowane u siebie zmiany fizjologiczne w zakresie układu
 rozrodczego, ale i wielorakie inne oznaki, jak chociażby przechodzenie przedziwnej mutacji głosu. Tym
 bardziej zaś obserwuje chłopiec zachodzące u siebie coraz wyraziściej zmiany uświadamiania sobie
 stopniowo zarówno swojej odrębności osobowej, jak i ściśle z nią związanej odpowiedzialności za swą
 godność osobistą jako młodzieńca-mężczyzny wobec siebie samego, ale i innych.



Dotyczy to w całkiem szczególny sposób rysujących się coraz bardziej wyraziście jego odniesień do
 świata dziewcząt i kobiet. Chłopcu i młodzieńcowi trzeba wpajać głęboko w świadomość, że niewiasty nie
 wolno ‘tknąć’ ! Na kobietę nigdy nie wolno krzyczeć. Kto się ucieka do krzyku i demonstracji siły fizycznej,
 jest z góry przegrany!
 – Co prawda ‘wygrałby’ chwilowo poprzez użycie siły i szerzony postrach. Jednakże wymuszone
 ‘posłuszeństwo’ czy podporządkowanie się jego woli – ‘bo on tak a nie inaczej ... CHCE’, tzn. siłowo
 wymuszone pełnienie jego często najgorszego rzędu samowoli, nigdy nie będzie mu przysparzało
 szacunku i nigdy nie będzie miało czegokolwiek wspólnego z ‘miłością’. Wykonywaniu jego poleceń
 będzie towarzyszyła nienawiść i zgrzytanie zębami – aż do momentu gdy miara się przebierze i może
 nietrudno dojść do dramatycznego finału.

Człowieka, który posłuch wymusza krzykiem, przekleństwem i siłą fizyczną, niestety nie stać na ...
 argument rzeczowy: stawia się on na poziomie moralnym poniżej swej godności jako człowieka, a tym
 bardziej jako męża czy ojca, jako ... mężczyzny. Swym krzykiem i wymuszaniem wydaje najgorszego
 rzędu świadectwo o sobie: że (z własnej winy) ma ... ‘rozum krótki’. Stać go tylko na działanie na zasadzie
 ‘akcja-reakcja’, typowego ewentualnie dla ... świata zwierząt, ale nie ... człowieka, istoty (podobno)
 rozumnej, ponadto niezbywalnie wezwanej do życia – wiecznego. Byłaby to zatem ocena najgorsza z
 możliwych jego kondycji jako człowieka: jako mężczyzny.

Przykładowo wymienione cechy młodzieńczości – tak u dziewczyny, jak chłopca, mają swój
 bezpośredni wydźwięk na kształtujących się odniesieniach chłopca w stosunku do dziewczyny, czy
 później mężczyzny do kobiety, a tym bardziej do własnej małżonki, względnie swego przyszłego męża.

Gdyby w tej chwili miało chodzić przede wszystkim o chłopca, musi on wpoić sobie raz na zawsze w
 swą świadomość, a raczej swą pod-świadomość: dziewczyny-kobiety nie wolno traktować jako ‘służącej’.
 Dziewczyna i kobieta jest z istoty swej Bożym dziełem bardzo szczególnym, przez Boga samego
 chronionym. Bóg też o dziewczynę-kobietę ponad wątpliwość w całkiem szczególny sposób się upomni.

Dziewczyna i kobieta nie może być traktowana jako rzecz dla usatysfakcjonowania męskich
 zachcianek, szczególnie gdyby to miało dotyczyć zakresu spraw objętych którymś z Bożych przykazań.
 Dziewczyna-kobieta nie jest stworzona po to, żeby miała stawać na każde zawołanie mężczyzny-pana
 jako spełniająca jego ‘pańskie’ zachcianki, szczególnie te ‘zachcianki’, które z punktu widzenia etycznego
 miałyby być złe-w-oczach-Bożych.

Tak matka, jak ojciec powinni rozmowy swoje czy to z córką czy z synem, wiązać bardzo świadomie
 z Bożym dziełem stworzenia i odkupienia. Ten właśnie aspekt należy w bardzo szczególny sposób
 uwydatniać w nawiązaniu do całokształtu zakresu płciowości i dojrzewania do przyszłych zadań – czy to
 w przyszłym małżeństwie, czy w przyszłym życiu w rodzinie.

Dziecko powinno nasiąkać stylem życia i najgłębszymi przekonaniami religijnym, jakie kształtują życie
 jego rodziców – w duchu radośnie przeżywanej wiary, nadziei i miłości. Gdy dorastające dzieci widzą w
 życiu na co dzień i przekonują się raz po raz, że słowa zarówno ojca, jak matki – znajdują pełne pokrycie
 w przeżywanej przez nich samych Bożo-ludzkiej rzeczywistości: świadomego lgnięcia do Jezusa
 Chrystusa, Odkupiciela, oraz Jego Matki Maryi;
 – gdy dzieci przekonują się być może ku swemu własnemu miłemu zaskoczeniu, jak tata i mama potrafią
 się po chwilowym zatargu czy nieporozumieniu szczerze pojednać i sobie przebaczyć;
 – gdy dzieci będą mogły przekonać się, jak czy to matka, czy ojciec – regularnie, co miesiąc, klękają u
 stóp konfesjonału i przystępują do sakramentu Ołtarza tak często jak to tylko jest możliwe, umiejąc
 również dziecko swoje przeprosić w sytuacji, gdy ‘nerwy poniosły’ i wymknęło się nieodpowiednie słowo,
 które mogło zranić jego wrażliwą duszę – nie trzeba będzie ich przekonywać, by w sensie dosłownym
 nigdy nie pozwoliły sobie na zaniedbanie uczestnictwa w co-niedzielnej Mszy świętej i by przez całe
 życie regularnie korzystały z sakramentu pojednania i Eucharystii, poczynając od co-miesięcznej
 spowiedzi świętej (optymalnie w każdy pierwszy piątek miesiąca przez całe życie).

Wszystko to znajdzie swój bezpośredni wydźwięk na jakości przeżywania przez dorastające dzieci



 tego wszystkiego, co się wiąże z tajemnicą miłości i życia. Ojciec i matka bowiem będą czynili wszystko,
 by splatać stopniowe wdrażanie dzieci w tajemnicę ludzkiej i Bożej miłości w narzeczeństwie i
 małżeństwie – z bezpośrednim uczestnictwem w Bogu jako tej miłości, która cała jest życiem. Tak będzie
 za każdym razem, gdy rozmowa z dziećmi będzie dotyczyła wzajemnych odniesień dziewczyny i chłopca
 na etapie ich przygotowania do przyszłego małżeństwa – i samego potem przeżywania małżeństwa –
 zawsze jedynie jako sakramentu małżeństwa.

Gdy czy to matka, czy ojciec będą się starali rozmawiać z dziećmi o miłości, która zgodnie z Bożym
 zamysłem miłości otwiera się każdorazowo na życie chociażby tylko potencjalnego nowego człowieka –
 w klimacie Bożego ‘ciepła’ i wielkiej wdzięczności Bogu za niemal do ostateczności ze strony Boga
 posunięte zaufanie okazywane grzesznym, słabym ludziom, nie wyłączając samych rodziców, i gdy
 rodzice będą umieli zaszczepiać swym dzieciom potrzebę spontanicznego wyrażania wielkiej radości, ale
 i radosnej wdzięczności Bogu za dopuszczenie z kolei młodego pokolenia do uczestnictwa w tajemnicy,
 jaką jest sam Bóg-Miłość, Bóg-Życie, wówczas stopniowy wzrost psychiczny i duchowy ich dzieci w
 zakresie przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie potoczy się o wiele bardziej harmonijnie i bez
 wewnętrznych poranień, aniżeli w przypadku, gdy dzieci będą musiały sięgać po wiadomości z tego
 zakresu życia: małżeństwa, przeżywania wzajemnej bliskości w narzeczeństwie i potem małżeństwie – w
 literaturze brukowej, albo z ust kolegów i koleżanek być może gruntownie już zepsutych pod względem
 postępowania moralnego.

Higiena osobista a przyszłe zadania

Matka zachęci córkę do regularnego utrzymywania czystości i higieny swych narządów płciowych.
 Niedbałość w tym zakresie może nietrudno pociągnąć za sobą przedłużające się, trudne do leczenia,
 nieprzyjemne infekcje czy stany zapalne. Matka pouczy też córkę, jak tego rodzaju zabiegi podejmować,
 by uniknąć niepotrzebnych zakłóceń zdrowotnych wskutek niedoinformowania.
 – Same zabiegi higieniczne powinny być podejmowane sprawnie, nie przedłużane – i bez
 niepotrzebnego bawienia się sobą.
 – Na swój sposób przekaże matka, a swoją drogą ojciec, podobne nieodzowne informacje odnośnie do
 higieny osobistej z kolei synowi. Uwagi będą jedynie dostosowane do warunków świata męskiego.

Przy sposobności matka – a swoją drogą ojciec, dopowie dziecku zachęcająco, iż wszystkie
 stopniowo o sobie dające procesy fizjologiczne, których córka – a z kolei dorastający chłopiec nie może
 nie zauważać i ich nie doznawać, rozwijają się po to, żeby kiedyś – w przyszłym małżeństwie, które jest
 każdorazowo Bożym powołaniem i odrębnym świętym sakramentem, mogły spełniać właściwe sobie
 zadania. Wtedy to, w przyszłości o której wie na razie sam tylko Bóg, obecne dziecko: chłopiec czy
 dziewczynka – zostaną być może wezwani do stania się małżonką i matką, względnie mężem i ojcem.
 Wtedy też dopiero, w małżeństwie jako świętym sakramencie, narządy płciowe będą spełniały właściwą
 sobie funkcję, podarowaną dla sakramentu małżeństwa przez Bożą Dobroć odrębnie dla dzisiejszej
 dziewczynki, a odrębnie dla dzisiejszego dopiero chłopca.

Przyszły mąż i przyszła żona będą przez Boga w bardzo szczególny sposób wezwani do wyrażania
 sobie również obopólnej miłości i pokochania się – tak gorąco, jak to bywa w sytuacji, gdy mama i tata
 tuli całym sercem swoje dzieciątko – i z miłości chciałoby jedno drugiego niemal ‘zjeść’ : zjednoczyć się
 obopólnie w swym sercu.

Wyrazy wzajemnej serdeczności wymieniane pomiędzy mężem a żoną będą się wtedy właśnie, w
 ramach małżeństwa-sakramentu, cieszyły Bożym błogosławieństwem – jako i w tej sytuacji
 uaktywnianego sakramentu. Będą one ściśle związane z wezwaniem określonego mężczyzny i



 określonej kobiety do stania się małżeństwem: sakramentem małżeństwa. Będą one odpowiedzią na
 Boże powołanie do stania się małżonką i matką – względnie mężem i ojcem.
 – Wszystko tu będzie musiało być bardzo święte i bardzo czyste, skoro Syn Boży podniósł małżeństwo i
 życie w małżeństwie i rodzinie do godności jednego z świętych sakramentów Kościoła.

Wymogiem na co dzień w wyrażaniu sobie obopólnej serdeczności będzie jej podejmowanie w
 klimacie wielkiej czystości serca i zawsze w stanie łaski uświęcającej. Stanie się to dla przyszłego męża i
 przyszłej żony stałym zobowiązaniem wobec świętości Boga, by do serca nigdy nie zakradło się takie
 działania, które by rzuciło cień grzechu na ich sumienie, zmuszając dotychczasowe przebywanie
 Trójjedynego w świątyni ich serca – nie daj Boże – do natychmiastowego opuszczenia ich serca wskutek
 znieważenia grzechem złożonego przez nich ślubu: miłości-wierności-uczciwości małżeńskiej.

Modlitwa o dobrego męża, dobrą żonę

Przy sposobności rodzice zachęcą swoje dorastające dzieci, synów i córki – w pełni naturalnie, do
 ufnej, gorącej modlitwy o przyszłego dobrego męża, o przyszłą dobrą żonę. Małżeństwo, sakrament
 małżeństwa – to jeden z szczególnie dobranych Bożych darów. Jest to zarazem dar ... jednorazowy –
 niepowtarzalny.

Już dorastające dzieci spotykają się w obfitości z sytuacjami małżeństw nieszczęśliwych, rozbitych, i
 mogą przekonać się w oparciu o własne rozeznanie, iż jedne małżeństwa i rodziny są szczęśliwe, w
 innych natomiast zamiast nieba-na-ziemi – rozwija się istne piekło-na-ziemi.
 – Tym samym zaś nietrudno dziecku wytłumaczyć, że dobrego męża, dobrą żonę trzeba sobie ufną,
 gorącą, dziecięcą i pełną miłości modlitwą wyprosić. W tej intencji wypada modlić się przez długie lata już
 przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nawet dopiero ‘myślenia’ o małżeństwie i rodzinie.
 A jeszcze lepiej, gdy dziecko modli się w tej intencji nie tylko samo, ale poprosi o pomoc modlitewną w tej
 właśnie intencji swoich bliskich, ukochanych: rodziców, dziadków ...!

Jest rzeczą jasną, że jeśli ktoś o taki dar Boga praktycznie nigdy nie poprosi, jakżeż by Bóg miał
 narzucić mu siłowo czy to dobrą żoną czy dobrego męża?

Znaczy to, że zarówno dziewczynka, jak chłopiec – mogą już teraz, we wczesnej młodości – modlić
 się o ten wielki dar, ponad wątpliwość ‘na zapas’. Powinna to być modlitwa zanoszona do nieba –
 najlepiej przez pośrednictwo rodziny świętej: Jezusa-Maryję-Józefa, i oczywiście swojego ukochanego
 Anioła Stróża. Modlitwę taką trzeba zanosić do Ojca Niebieskiego z wielką, dziecięcą ufnością i prostotą.

Nikt nie zaprzeczy, że powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie wiąże się z wyjątkowym
 zawierzeniem, jakie Bóg okazuje ... człowiekowi: takim dwojgu, którzy są lub staną się małżonkami, a
 potem stopniowo rodzicami. Toteż trzeba się modlić w tej intencji, by stać się godnymi Bożego wezwania
 do zawarcia przymierza małżeńskiego. I by w przyszłym małżeństwie nigdy nie ulec złudnym pokusom
 Złego, który będzie po swojemu ‘atakował’ wszystko, co promieniuje Bogiem, sakramentem świętym,
 Bożym pokojem i szczęściem.

Modlitwa o dary pod kątem przyszłego małżeństwa powinna być formułowana oczywiście zawsze
 warunkowo: jeśli Bóg zechce kiedyś powołać to konkretne dziecko: dziewczynę czy chłopca, do stanu
 życia w sakramencie małżeństwa. Bo przecież bywają też inne jeszcze Boże powołania, przede
 wszystkim to już parokrotnie wzmiankowane: do życia w bezpośredniej bliskości Chrystusa, w
 naśladownictwie Chrystusowego ubóstwa, czystości i posłuszeństwa Woli odkupieńczej Ojca
 Niebieskiego.



Głos Boży będzie i wtedy powoływał do rodzicielstwa, z tym że innego rzędu: rodzicielstwa w Duchu
 Świętym. Będzie ono polegało na wypraszaniu czy to konkretnym osobom, czy całej Ojczyźnie i światu –
 darów otwierania się na Boże wezwanie do przyjęcia darów odkupienia Chrystusowego, żeby żadna
 „owieczka” odkupiona za cenę Przenajdroższej Krwi Syna Bożego i Syna Człowieczego zarazem:
 Jezusa Chrystusa, nie zginęła, lecz miała ... „życie – wieczne” (por. J 3,16; 10,1-21; itd.).

Powołany do takiego naśladowania powołującego Mistrza z Nazaretu: w charakterze niejako
 ‘mundurowego’, towarzyszącego Jezusowi niejako w ‘pierwszym szeregu’, staje się swoistym
 zwróceniem powołującemu Bogu darów wprost związanych z potencjalnością małżeńsko-rodzinną.
 – Jezus nigdy nikogo nie zmusza do podjęcia powołania czy to do kapłaństwa, czy do życia zakonnego:
 zostawia to zawsze wolnej woli tego konkretnego chłopca, czy konkretnej dziewczyny.

Jeśli ktoś odpowie swym chętnym ‘Tak, Jezu’, otrzymuje w zamian dar ojcostwa i macierzyństwa w
 Duchu Świętym. Powołany staje się tym samym „ojcem wielu narodów...! Przez ciebie będą otrzymywały
 błogosławieństwo ludy całej ziemi” (por. Rdz 12,2n). Dar pozytywnej odpowiedzi na głos takiego powołania
 może być trudnawy, ale ostatecznie błogosławiony: dla wybranego czy wybranej, dla ich rodziny
 ziemskiej, i ... dla całego świata (zob. wyż.: Może kapłaństwo? Życie zakonne? Jakie, Ojcze, jest Twoje życzenie? – cały
 ten rozdział)

Niewątpliwie jednak znaczna większość dzisiejszej młodzieży męskiej i żeńskiej wejdzie w
 przyszłości w stan życia małżeńskiego i rodzinnego. Stąd też rodzice: matka wraz z ojcem zachęcą swe
 stopniowo dorastające dzieci całym ciepłem swego rodzicielskiego serca, by tak córka, jak syn już przez
 długie lata naprzód modlili się z dziecięcą ufnością do kochającego je Boga m.in. właśnie o dobrego,
 kochanego człowieka w przyszłości, jeśliby i on miał otrzymać od Boga powołanie do przyjęcia i
 udzielenia sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa.
 – Tak dopiero obecnie dziecko będzie mogło stać się kiedyś czy to mężem, czy z kolei żoną, a razem we
 dwoje już jako małżonkowie – rodzicami kolejno pojawiających się ich dzieciątek, ciesząc się w obranym
 związku Bożym błogosławieństwem, bo pewnością, że jest to droga ich powołania życiowego: życia w
 małżeństwie jako sakramencie małżeństwa.

Na teraz zaś oczekuje Bóg zarówno od dziewczynki, jak i od chłopca, by swoimi narządami płciowymi
 się nie zabawiali, a jedynie dziękowali Bogu za podarowany sobie całkiem szczególny skarb swej
 kobiecości oraz męskości. Dar ten dopiero stopniowo się rozwija, sprawiając ubocznie, że czy to
 dziewczynka, czy chłopiec – stają się coraz pełniej kobietą, a on mężczyzną, bo u niego nawet głos
 zdradza, że przechodzi swoistą metamorfozę i wszyscy stwierdzają, że to już nie piszczące dzieciątko,
 lecz coraz bardziej poważny człowiek. Ubocznie zaś wyraża się stopniowe dorastanie nawet
 nabywaniem swoistego piękna czy to jako chłopca-młodzieńca, czy dziewczynki-dziewczyny.

Piękności tej nie można oczywiście użyć do zła, które by Boga, darowującego dziewczynie kobiecie
 piękno, a chłopcu piękno dostojnego młodzieńca-mężczyzny – miało zasmucić, względnie nawet zmusić
 Boga do opuszczenia serca.

Z tego względu tak matka, jak ojciec powinni dzieciom swym wpoić z całą powagą, a zarazem tym
 większą miłością, że dziedzina miłości i życia jest w bardzo szczególnym stopniu wyłączną własnością
 Boga, a nigdy człowieka. Dotyczy to w równym stopniu również matki, ojca, a swoją drogą narzeczonego
 i narzeczonej.

Już dziecko oraz wyrastające z dziecięctwa dziewczyny i chłopcy powinni wpoić sobie w
 świadomość, a nawet podświadomość, że Zły: Szatan – nie jest w stanie wykrzesać najmniejszej iskierki
 prawdziwej miłości, ani tym bardziej życia. Tak miłość, jak życie – to własność wyłączna Boga.
 – A człowiek – w tym również dziewczyna i młodzieniec, zostają ustanowieni przez Boga jedynie
 mądrymi, odpowiedzialnymi zarządcami podarowanej sobie swej ‘własnej, nie-własnej’ płciowości.
 Zarządca zaś nigdy nie stanie się właścicielem oddanych mu w zarząd dóbr. Z ‘włodarstwa’ swego
 będzie się on musiał rozliczyć do grosza (zob. jeszcze raz: Kto Wam na to pozwolił?: cały ten dłuższy fragment).
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 Objaśnienie

Wszystko to skłania każdego człowieka –
 poczynając już od małej dziewczynki i małego
 dopiero chłopczyka, by poczuwali się do wielkiej, a
 kochanej wdzięczności względem Stworzyciela i
 Odkupiciela zarazem – za podarowany sobie dar
 życia oraz za możność tak bardzo kochaną: że
 pozwolił im zaistnieć czy to jako dziewczynce, czy
 jako chłopcu.

Być kobietą jest każdorazowo bardzo
 szczególnym Bożym podarunkiem dla samej owej
 dziewczyny. Pan Bóg wyposaża ją we wszelkie
 ‘talenty’, które będą jej kiedyś jakżeż bardzo
 przydatne do tego, by obecna dziewczynka – mogła

 stać się w przyszłości żoną, matką, żeby mogła piastować dzieciątko i je karmić – pokarmem ‘własnym’,
 a przecież ... nie własnym, bo podarowanym jej przez Bożą dobroć. Dary te domagają się nieustannie
 wielkiej, a zarazem radosnej wdzięczności Bogu za coraz bardziej świadomie doświadczany dar
 kobiecości.

To samo dotyczy z kolei chłopca. Mężczyznę stwarza Bóg dla nieco odmiennych zadań, aniżeli
 dziewczynkę-kobietę (zob. do tego np. MuD 10.24). Chłopiec nigdy nie powinien zazdrościć siostrom, czy po
 prostu kobietom, że one urodziły się jako kobiety, a on jako ... chłopiec. Skoro Boża Dobroć wywołała go
 do istnienia i obdarowała zaistnieniem jako mężczyzny, jest on widocznie Bogu i ludziom potrzebny i
 nieodzowny jako właśnie mężczyzna, a nie kobieta.

Oczywiście i on w żaden sposób nie jest właścicielem siebie samego, ani tym bardziej swojej
 płciowości. Jedynym Właścicielem jego samego i jego płciowości jest sam tylko Bóg: Stworzyciel i
 zarazem Odkupiciel. Jak każda dziewczynka, powinien i chłopiec szczerze dziękować Ojcu
 Niebieskiemu, że wybrał go do istnienia jako właśnie chłopca. Jednocześnie zaś powinien żarliwie prosić
 Ojca Niebieskiego – najlepiej przez wstawiennictwo Niepokalanej, żeby tego Bożego podarunku:
 powołania do męskości, nigdy nie naruszył, nie nadużył ani nie sponiewierał, a rozwinął ten dar tak jak
 tego od niego oczekuje sam Jego Stworzyciel i Odkupiciel: ku dobru: jego własnemu, tych wszystkich z
 którymi Bóg go kiedyś zwiąże oraz ku radości samego Stworzyciela.

Zarówno zaś dziewczyna, którą Bóg obdarzył podarowaną jej kobiecością, jak i chłopiec, obdarzony
 przez Boga podarowaną mu męskością – powinni poczuwać się do rozwijania najwyższego możliwego
 szacunku względem siebie samego, tzn. względem swego ciała i zarazem swojej osoby jako
 dziewczyny-kobiety, czy też z kolei swego ciała i swojej osoby jako chłopca-mężczyzny.

Matka zachęci swą córkę i staje się dla niej pod tym względem nieustannym, cichym a wymownym
 przykładem, by jako dziewczyna nigdy sobie nie pozwoliła na jakiekolwiek zachowania, które by
 uwłaczały jej kobiecej godności. Wymaga to stałej, uważnej czujności i panowania nad swymi słowami,
 odruchami i zachowaniami.
 – Swej godności kobiecej nie można skalać m.in. papierosem, alkoholem, a z kolei przekleństwem czy
 złością.

Poczytalność za prowokujące ubieranie się

Z tego samego też tytułu dziewczyna nie pozwoli sobie, by dać się biernie porwać tzw. ‘modzie’ i tak
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 się ubierać, by obnosić się publicznie niemal na pół nago (zob. temat sposobu ubierania się ‘sex’ cały odrębny paragraf
 niż.: Dziewczyna-kobieta a jej sposób ubierania się). Dziewczyna która dba o swój pion etyczny i poczuwa się do
 odpowiedzialności za swą godność kobiecą w obliczu Bożym, nie pozwoli sobie na prowokujący sposób
 ubierania się.
 – Zdaje ona sobie sprawę ze swej odpowiedzialności w obliczu Boga, ale i ludzi – z racji popełnianych w
 ten sposób grzechów cudzych: świadomego igrania na ludzkiej słabości i wyzwalania pożądliwości ciała
 szczególnie u dzieci, młodzieży męskiej i dorosłych mężczyzn, a swoją drogą i u innych dziewczyn i
 kobiet. Nic nie zwolni jej z poczytalności za popełniane w ten sposób grzechy cudze.

Z kolei zaś dziewczynka nie może dopuścić do tego, by ktokolwiek miał sponiewierać jej godność
 jako dziewczynki, panny, kobiety. Dziewczyna zdaje sobie dobrze sprawę, że niestosowne, brzydkie
 żarty, a nawet prowokujące gesty ze strony otoczenia (zwłaszcza męskiego) są najczęściej wypadkową
 jakości jej własnego zachowania się i obnoszenia. Jeśli dziewczyna-kobieta traktuje siebie samą z
 należnym sobie jako kobiecie szacunkiem, staje się to zarazem z zasady skuteczną barierą, która
 bezwiednie wymusza na otoczeniu dystans uszanowania w stosunku do niej.

Swoim zachowaniem powinna dziewczyna-kobieta wzbudzać u otoczenia podziw i uznanie dla jej
 godności dziewczyny i kobiety. Będzie to pokorne, pozbawione odcienia pychy, a przecież jednoznaczne
 domaganie się, by i otoczenie oddawało należny jej szacunek.
 – Ale oczywiście – jak dopiero co podkreślono: najpierw musi ona sama żyć poszanowaniem względem
 siebie samej przez postępowanie godne swej kobiecości. A wtedy nikt z zewnątrz nie ośmieli się zranić ją
 w jej godności jako dziewczyny-kobiety.

Wszystko to dotyczy na swój sposób świata chłopców, stających się coraz bardziej młodzieńcami:
 młodzieżą męską, niebawem może w dużej mierze studencką, mężczyznami dojrzałymi.
 – Są młodzieńcy, których nie da się skusić na ścieżki łatwizny życiowej. Zdają sobie sprawę, że życie
 mają podarowane od Boga jako dar jednorazowy: daru tego nie można zmarnować – chodzi przecież o
 wielką stawkę. Mają oni oczy na tyle otwarte, by sobie zdać sprawę, iż nigdy w przeszłości nie
 świadczyło, ani też w przyszłości nie będzie wyrazem wielkości czy rzekomej ‘dorosłości’ chłopca, czy
 dziewczyny, z racji tego, że ich ‘stać’  na palenie papierosów, picie alkoholu
(oby przy Spowiedzi świętej ktoś nie oskarżał się z picia alkoholu przez użycie określenia: ‘spożywałem’... alkohol; bo ten artykuł
 służy do picia – i upicia się, a nie do ‘spożywania’),
 a tym bardziej stosowanie używek narkotycznych.

Z kolei zaś nie trzeba żadnego wykształcenia, by nakłonić lub wymusić uprawianie ... ‘seksu’. To
 potrafi nawet każdy ... ‘głupi’: pić i upić się, ‘uprawiać seks’ i nim ... się przechwalać.
 – Nie potrzeba też wykształcenia do tego, żeby dziewczynę wykorzystać, zwłaszcza gdy sama ... raczej
 chętnie chłopcom się ‘oddaje’.
 – Łatwo z kolei oszukać obietnicą małżeństwa i wspólnego życia – bez brania jakiejkolwiek
 odpowiedzialności za wypowiadane wielkie słowo.

Momentem krytycznym może stać się chwila, gdy się okaże, że chłopiec ... dziewczynie ‘zrobił
 dziecko’, po czym prędko się ulatnia i już się jej na oczy nie pokazuje. Chyba że go znajdzie policja – i
 zmusi go – po niechlubnych rozprawach sądowych – do płacenia alimentów. Tyle uczynić potrafi każdy
 ... głupi.

Jeśli młodzieniec zechce, a w rodzicach własnych znajduje stale wzór poczucia odpowiedzialności,
 będzie umiał dbać o swoją godność jako właśnie chłopca, młodzieńca, mężczyzny. Nie pójdzie na lep
 złej ‘mody’ i z całą świadomością nie da się wciągnąć w złe towarzystwo.
 – Również na studiach i w akademiku, którego niejedni koledzy czy koleżanki używają może do celów
 uwłaczających godności człowieka, nie mówiąc już godności dziecka Bożego.

Mądry chłopiec nie pozwoli sobie na rozpoczęcie palenia i picia – m.in. z chwilą gdy osiągnie 18 rok
 życia i weźmie udział w hucznie urządzonej ‘studniówce’. Zadba o wesołe zabawienie się w
 towarzystwie, a przecież nie pozwoli sobie na nieodpowiedni żart, nieodpowiednie zachowanie wobec
 dziewczyn-koleżanek, ale i nie sięgnie po alkohol czy papierosa.
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 – Nie ci wtedy wygrywają, którzy pozwolili sobie wtedy na wszystko możliwe: dobre i złe, lecz ci, którzy
 pozostali wierni wypracowanemu w sobie kośćcowi etycznemu!

Chłopiec staje się w ten sposób godnym podarowanego sobie i w zarząd sobie zawierzonego swego
 męskiego człowieczeństwa. Będzie wiedział, co to znaczy działać po linii swej godności jako mężczyzny,
 co to znaczy stanąć w obronie kobiecej godności; również wtedy, gdy jakaś dziewczyna sama siebie nie
 będzie szanowała i będzie prowokowała do działań sprzecznych z jego kośćcem moralnym.

Młodzieniec wkroczy w wiek męski świadom swojej godności i wielorakiej odpowiedzialności: za
 siebie, swoją przyszłość, za los swego przyszłego małżeństwa i rodziny, gdyby go Pan miał powołać do
 wstąpienia w związek małżeński. O właściwe rozeznanie drogi swojego powołania życiowego chłopiec
 taki modlił się już i nadal się modli od wielu lat. Uświadomiła mu to jego matka, jego ojciec; może
 dziadkowie. Młodzieniec stara się wciąż wsłuchiwać uważnie w głos powołującego Boga, gotowy na
 każdą z możliwych alternatyw budowania stającego przed nim „projektu życia” (por. cały List Jana Pawła II: ‘Do
 Młodych całego świata’ – 1985; dostęp z naszej strony: List do Młodych całego świata).

Omawianego tu szacunku względem siebie samego i wymuszenia podobnego uszanowania dla
 swojej godności u otoczenia nie da się rozwinąć bez stałego, intymnego przylgnięcia do Jezusa
 Chrystusa, Odkupiciela każdego człowieka.

Jezus Chrystus dał zarazem każdemu ze swych braci i sióstr, przede wszystkim jednak każdej
 kobiecie, ale i każdemu chłopcu – w dodatkowym darze swoją własną, kochającą Matkę. Jest ona w
 najprawdziwszym znaczeniu Bogarodzicą. Przez Nią, tzn. z chwilą gdy wyraziła zgodę na Bożą
 propozycję – Syn Boży, Druga Osoba Trójcy, zstąpił z nieba. W niej Syn-Słowo przyjął ludzkie ciało,
 stając się w tejże chwili jednocześnie Bogiem i Człowiekiem w swej tylko jednej – Bożej Osobie: stał się
 Odkupicielem Człowieka.

Ona to, Maryja, jako w pełni kobieta-matka, a zarazem Najczystsza Dziewica, jest dla każdej
 dziewczynki, panny i kobiety – stałym wsparciem w walce o dochowanie wierności swej kobiecej
 godności i czci.
 – To samo dotyczy jednak i świata mężczyzn, poczynając od chłopców i młodzieży męskiej. Kto Maryi
 poda swoją dłoń – a jeszcze lepiej: obie swoje dłonie, by Ona je pochwyciła i tak dopiero swe dziecię
 odtąd prowadziła, ponad wątpliwość nie zginie. Na Maryję można zawsze liczyć. Rozumie Ona
 najgłębsze pragnienia i oczekiwania każdej dziewczynki, ale i każdego chłopca. Jest Ona dla każdej
 kobiety, poczynając od tej na razie malutkiej dziewczynki-córeczki, jej kochaną Siostrą i Przewodniczką.
 To samo dotyczy jednak w pełni każdego chłopczyka, stającego się coraz bardziej młodzieńcem:
 mężczyzną.

Maryja zawsze dopomoże, żeby serce dziewczęce, a potem panieńskie i kobiece jako przyszłej
 mężatki i matki, było radośnie przejrzyste na stałą obecność Chrystusa w sercu.
 – Z kolei zaś jakżeż Maryja miałaby nie dopomóc chłopcu i młodzieńcowi w ustrzeżeniu przejrzystości
 serca i spojrzenia, gdy tylko on Ją o to poprosi?
 – Przejrzystość ta będzie wprowadzeniem w życie na co dzień jednego z błogosławieństw, jakie Jezus
 wypowiedział, gdy „... widząc tłumy, wyszedł na górę ..., otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
 ...
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,1n.8).

Wspomniana przejrzystość serca jest jedyną właściwą drogą do utrzymywania poczucia swej niczym
 nie skalanej godności oraz promieniowania Chrystusem – zawsze żywym, ze swego serca.

Ta też przejrzystość czystego serca i duszy czy to dziewczyny, przyszłej kobiety, czy z kolei
 młodzieńca, przyszłego dorosłego mężczyzny, będzie sprawiała, że dany chłopiec, dana dziewczyna
 będą nabywali swoistego piękna również w znaczeniu fizycznym. Bez potrzeby ‘poprawiania natury’ za
 pomocą sztucznych środków chemicznych czy fizycznych, bez niszczenia swego naturalnego piękna
 poprzez modne w niektórych środowiskach tatuaże, poprawianie kształtów swego ciała za pomocą
 wprowadzanych sztucznych tworzyw i malowanie się aż do ... całkowitej utraty wyczucia granicy
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 pomiędzy pięknem a brzydotą w znaczeniu totalnego wypaczenia tego, co było piękne w sposób
 naturalny: z Bożego daru.

O pięknie bowiem człowieka, a przede wszystkim kobiety, ale na swój sposób również młodzieńca,
 decyduje ... serce: charakter z którego promieniuje dobro – czyli właśnie: Bóg-Miłość-Życie, który w sercu
 na stałe przebywa.
 – Piękno fizyczne wiąże się nierozerwalnie z pogodą serca i ukrytym promieniowaniem pokojem, którym
 obdarza Jezus-Odkupiciel „... nie tak jak daje świat” (J 14,27).

Piękno człowieka to jego wierność przyjętym zasadom, nieugiętość w trwaniu przy Słowie Bożym,
 wierność raz Bogu oraz człowiekowi danemu słowu. Piękno człowieka to ukryte, a wciąż rzeczywiste,
 niemal dotykalne promieniowanie obecnością Boga w sercu, które jest przejrzyste na tę Bożą obecność.
 Piękno to zarazem staje się wieloraką ochroną owego człowieka. Bo ... na nim spełnia się na co dzień:
 „Pan z Tobą”.

RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-d.
 Stadniki, 29.V.2015.
 Stadniki, 6.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 1.VIII.2017.
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E.   BY WALKA BYŁA ZWYCIĘSKA

1. W walce o dochowanie czystości

Pierwsze zetknięcie dziecka z problemem intymności seksualnej

Dopóki dzieci w swych młodszych latach przebywają w domu, gdzie otoczone są ciepłem miłości
 rodzinnej po linii przyjętych przez rodziców zobowiązań: budowania na co dzień rodziny zespolonej w
 Duchu Świętym w przymierzu komunii miłości i życia, z zasady nie przeżywają poważniejszych zakłóceń
 duchowych w stopniowym dochodzeniu do własnego dojrzewania fizycznego, fizjologicznego i
 duchowego.

Jak to dobrze, gdy Bóg obdarza rodzinę liczniejszym potomstwem, ubogacając ją zarówno
 chłopcami, jak i dziewczynkami. I gdy małżonkowie-rodzice nie wzbraniają się ze wszystkich sił przed
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 kolejnym rodzicielstwem, przezwyciężając nietrudno się zgłaszające tendencje do małżeńskiego egoizmu
 i wygody, ewentualnie do nabywania coraz innego sprzętu technicznego zamiast zamówienia sobie
 kolejnego, perspektywicznie ‘kosztownego’ dziecka. Małżonkowie realizują w ten sposób swoje
 zobowiązanie, by wsłuchiwać się czujnie w oczekiwania i życzenia w pierwszym rzędzie samego
 Stworzyciela pod adresem ich rodzicielskiej potencjalności.

Ileż problemów i trudnych, niezręcznych wyjaśnień może sprawiać chociażby taka, zdawałoby się
 bardzo banalna sytuacja, która jednak wcale nie tak trudno może się przydarzyć.

Dajmy na to rodzice mają tylko jedno dziecko – dziewczynkę. Brak w domu innego rodzeństwa – nie
 wchodzimy tu w przyczyny tego faktu. Dziewczynka się rozchoruje i trafia do szpitala. Ponieważ jest
 mała, hospitalizują ją na dużej sali, na której leżą obok siebie chłopcy i dziewczynki.
 – W ramach zabiegów szpitalnych u chłopca, który leży na łóżku obok, dziewczynka po raz pierwszy
 zobaczy przypadkowo chłopca obnażonego. Przygotowują go właśnie do zabiegu operacyjnego.
 Dziewczynka chcąc nie chcąc ujrzy nieoczekiwanie męskie genitalia. Widoku takiego nigdy dotąd nie
 doświadczyła, ani istnienia czegoś podobnego nie podejrzewała. Widokiem tym jest tak dalece
 zszokowana i przeżywa w tej chwili tak dogłębne zranienie swej dotąd niewinnej duszy, poczuwając
 się zarazem do popełnienia tym widokiem przewiny moralnej, że nie sposób ją utulić: zobaczyła po raz
 pierwszy w życiu genitalia u chłopca! Dziewczynka wybiega z sali i zanosi się nieutulonym szlochem.
 – Personel pielęgniarski i lekarze zwracają się o pomoc do przechodzącego w sam raz obok kapelana
 szpitalnego, żeby dziewczynkę uspokoił i jej wytłumaczył różnice fizyczne między chłopcem a
 dziewczynką. Oraz że samo w sobie jedynie ‘zobaczenie’ nagiego człowieka nie jest jeszcze
 ‘grzechem’. Dziewczynka pozostaje długo nieutulona w swym przeżyciu, które wyrzeźbiło w jej
 świadomości głębokie zranienie.
 – Jak to bywa w takich okolicznościach, podświadomość może odtąd drążyć i drążyć jej wrażliwość i
 dotąd przejrzyste sumienie, wpływając niszcząco na jej wyobraźnię. Tak bywa zwłaszcza w
 przypadku, gdy podane jej wyjaśnienie okaże się ostatecznie nie w pełni zadowalające. Tymczasem
 zaś przeżyty szok może odtąd drążyć i drążyć jej wyobraźnię, zanim ‘czas’ zaleczy stopniowo doznane
 zranienie duszy i powróci upragniony pokój ducha.

Przytoczony fakt – z dużego szpitala dziecięcego, może stać się dla niejednych małżonków swoistym
 motywem, by dzieciom urodzić więcej rodzeństwa. A wtedy tego rodzaju sytuacje rozwiązują się sama
 przez się w miarę jak matka przynosi rodzinie na świat zarówno braciszków, jak i siostrzyczki.

Zagrożenia dla czystość ze strony najbliższych

Może się jednak zdarzyć znacznie gorzej. Niektórym dzieciom przychodzi wzrastać w rodzinie, która
 sama w sobie jest mocno zróżnicowana w aspekcie wzajemnych odniesień etycznych i ogólnego klimatu
 małżeńsko-rodzinnego życia. Z kolei zaś dziecko trafia już we wczesnych latach do przedszkola, a potem
 do szkoły, gdzie przechodzi stopniowo do coraz wyższej klasy. Równolegle z kontaktami z rówieśnikami
 zaczyna się silne oddziaływanie ze strony otaczających dzieci i dorosłej młodzieży, a ci wcale nie zawsze
 cechują się nieskalaną niewinnością.

W końcu zaś zdarza się, że w łonie samej rodziny i rodzeństwa – któreś ze starszych braci czy sióstr
 zetknęło się już z autentycznym złem moralnym. Ten ktoś ze starszych rodzeństwa może obecnie stać
 się dla młodszego rodzeństwa gorszycielem. Bywa i tak, że starszy brat czy siostra zaczyna wyraźnie
 prowokować tych młodszych do wspólnego uprawiania praktyk seksualnych. Ileż problemów moralnych
 wiąże się z takimi sytuacjami, których zaklęty krąg potem niezwykle trudno przełamać!



Tego rodzaju przeżycia z wczesnego dzieciństwa utrwalają się z zasady głęboko w świadomości i
 podświadomości dziecka. Często też wracają one w sumieniu jak bumerang, odbijając się bolesnym
 echem jeszcze w późnych latach życia już dorosłego człowieka. Wcale nie tak rzadko ludzie bardzo
 podeszli w latach proszą o możność odprawienia wtedy spowiedzi świętej ... ‘generalnej’  m.in. z takich
 właśnie praktyk: grzechów uprawianych z najbliższymi we wczesnym dzieciństwie.

Grzechy te być może nigdy dotąd nie zostały wyznane w sakramencie pojednania. Dziecko wstydziło
 się je wyznać, albo wręcz bało się wyznać ten grzech przy spowiedzi świętej, może nawet już przy tej
 pierwszej spowiedzi świętej. Wskutek tego dziecko być może przez długie lata, jeśli nie aż do starości –
 chodziło z sumieniem obciążonym zatajonymi, nigdy nie wyznanymi grzechami. Człowiek ten dobrze
 sobie zdawał sprawę, że wszystkie kolejne spowiedzi były w tej sytuacji z góry nieważne, a zarówno owe
 Spowiedzi, jak i Komunie święte – były konsekwentnie jednym pasmem ... popełnianych świętokradztw.

A przecież skoro dany człowiek wówczas ... jeszcze żyje, znaczy to ponad wszelką wątpliwość, że
 „nic jeszcze nie jest stracone” (zob. EV 99). Bóg w swym niewysłowionym Miłosierdziu widocznie wciąż
 cierpliwie czeka ... i czeka. Może doczeka się wreszcie, by ludzkie złamane serce ... otworzyło się na
 łaskę Bożego przebaczenia?

Rodzice uczący gorszących zachowań

Wyjątkowo tymi wdrażającymi w moralnie złe zachowania w zakresie płciowości mogą stać się ...
 właśni rodzice. Co jakiś czas można usłyszeć o wypadkach, że matka która chce mieć chwilę spokoju od
 dziecka, uczy go, jak się ma zabawiać brzydko sobą. Potem wystarczy już tylko, by matka wydała
 dziecku charakterystycznym słówkiem czy gestem odpowiednie polecenie, a dziecko natychmiast wie, o
 co chodzi i ... rozpoczyna brzydki seans z sobą samym.

Matka czuje się zadowolona i zabiera się do innej roboty. Usiłuje zarazem nie poczuwać się do
 najmniejszego wyrzutu sumienia, iż wdraża dziecko, może niemal jeszcze na etapie niemowlęctwa, do
 deptania Bożych przykazań i swojej własnej godności. Matka staje się dla dziecka winną tego, iż staje się
 ono nałogowym seksoholikiem. Nie jest to przykład wyssany z palca ...

U niewinnego dziecka, które nie jest jeszcze wdrożone w należyte rozróżnianie dobra od zła
 moralnego, mimo iż aż nadto precyzyjnie wyczuwa, iż np. takie konkretne brzydkie zabawianie się sobą –
 jest ZŁEM, utrwalają się począwszy od niemowlęctwa odruchy – w tym wypadku: grzeszne.
 – Biada takiej matce, biada takiemu ojcu! Jezus wyraża się przerażająco jednoznacznie o tych, którzy
 stają się winni grzechów dziecięcych i uczą dzieci, jak się ignoruje Boże Przykazania i układa życie tak,
 jakby Boga ... nie było:

„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!
 Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi,
 przez którego dokonuje się zgorszenie ...” (Mt 18,6n).

A cóż powiedzieć np. o ojcu, który zaczyna molestować swą
 dorastającą córkę i zmuszać ją do pieszczot i stosunków, bo żona –
 być może, już mu się nie podoba, albo też żona nie chce go już
 dopuszczać do siebie? Przerażona córka, sterroryzowana groźbami
 przez ojca w razie ujawnienia jego lubieżności, milczy na razie ... do
 czasu. Nie jest ona w stanie wybronić się przed własnym ojcem. On



 Objaśnienie

 zaś wmawia jej, że jako jego córka – jest jego ‘własnością’ i winna
 wykazać mu ... posłuszną uległość!

Bywa i tak, że żona dobrze wie o kazirodczych kontaktach męża z
 córką. Jeśli sama jest przez niego wciąż terroryzowana, udaje wobec
 rodziny, że o niczym nie wie. Aż w końcu prędzej czy później sprawa i
 tak wyjdzie na światło dzienne i może się zakończyć dramatycznie ...

 przed sądem cywilnym, jako kolejny kazirodczy skandal lubieżnego ojca czy dziadka.

W więzieniu zachowanie VI-go przykazania Bożego okaże się naraz ... możliwe: jako działanie
 wymuszone „... ze zgrzytaniem zębów” (por. Mt 13,42).
 – W ramach złożonego ślubu miłości małżeńskiej i wierności w małżeństwie oraz zobowiązania do
 torowania całej rodzinie drogi do nieba w konsekwencji przyjętego sakramentu małżeństwa – wydawało
 się raz Bogu dane słowo – zobowiązaniem wypowiedzianym jedynie ... ‘na wiatr’ ...

Odnośny człowiek z góry niepoważnie traktował Boga jako Stworzyciela i Odkupiciela! A przecież
 musiał sobie z góry zdawać sprawę, że ze swych ... w tym wypadku kazirodczych praktyk, przyjdzie mu
 się wielorako rozliczyć: przed Bogiem, przed córką, przed rodziną, przed społeczeństwem. Na nic się nie
 zda perspektywę tę odsuwać na teraz na peryferie spraw nigdy nie potraktowanych poważnie ...!

A cóż powiedzieć o dogłębnym poranieniu sumienia własnego dziecka w jego wrażliwości etycznej!
 Co powiedzieć o krzywdzie moralnej, jaką wtedy ojciec córce wyrządza! Będąc jej ojcem, traktuje ją nie
 jako człowieka-osobę, lecz jako żywą rzecz i narzędzie powołane do istnienia jedynie dla zaspokajania
 dzięki jej młodemu ciału swojej egoistycznej, zwyrodniałej lubieżności!

Jak trudno będzie córce odzyskać szacunek do siebie jako kobiety, a z kolei do mężczyzn jako
 ewentualnych kandydatów na męża i ojca, gdy własny ojciec stał się w jej dziewczęcej i panieńskiej
 świadomości zboczeńcem, niegodnym podarowanego mu człowieczeństwa, a tym bardziej swego
 powołania w małżeństwie-sakramencie i rodzinie jako męża i ojca! Kto jej przywróci przekonanie, że nie
 każdy chłopiec i nie każdy dorosły mężczyzna jest właśnie taki: zwyrodnialcem seksualnym, który nie jest
 zdolny postrzegać drugiego człowieka w jego człowieczeństwie jako osoby.

Jak takie dziecko ma kiedykolwiek odzyskać równowagę psychiczną i fizyczną, gdy było regularnie
 zmuszane do kazirodczych grzechów przez własnego ojca – lubieżnika! Zawęził on cały swój świat
 widzenia do samego tylko seksu i egoistycznego zapewniania sobie za wszelką cenę swej chorobliwie
 poszukiwanej przyjemności seksualnej. Nie wiedząc już w swym opętaniu pożądliwością, gdzie szukać
 dalszych, nowych ‘wrażeń-przeżyć’ w zakresie seksu, nie zawahał się wciągnąć w to opętanie swego
 dziecka, swojej własnej córki...

Trzeba będzie długich lat po wyzwoleniu się od takiego ‘taty’, żeby dogłębne poranienia duszy i ciała
 własnego dziecka zaczęły się stopniowo zabliźniać. Upłynie dużo czasu, zanim to dziecko, ta konkretna
 dziewczynka-dziewczyna-panna – stanie się zdolna – po odnalezieniu drogi do Odkupiciela, by modlić
 się również za własnego ojca-gorszyciela, by mu przebaczyć i błagać dla niego o łaskę nawrócenia i
 Boże Miłosierdzie. Będzie to modlitwa błagalna o Boże Miłosierdzie zarówno w własnych intencjach, jak i
 takiego ojca, a także za pozostałych rodzeństwa, a tym bardziej w intencjach prawdopodobnie bardzo
 przez ojca zdruzgotanej ... matki.
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W obliczu własnej słabości w zakresie czystości

Do czynników zewnętrznych, zdolnych uwieść dziewczynkę w wieku dorastania do działań
 sprzecznych z cnotą czystości, dołącza się nietrudno własna słabość moralna człowieka i niemal
 wrodzona skłonność do tego co jest złem. Przypadki takie zdarzają się nawet w wieku
 wczesnodziecięcym, również u dopiero dziewczynki stającej się stopniowo dziewczyną, a swoją drogą,
 jeśli nie tym bardziej – u chłopców, poczynając nawet od niemal jeszcze ‘maluchów’.

Jak bardzo niewiele potrzeba, by nawet małe dziecko, również ta zdawać by się mogło całkiem
 niewinna dziewczynka, albo i chłopczyk, sami wpadli w różnych okolicznościach na to, że pewne własne
 zachowania względem siebie mogą wyzwolić doznanie przyjemności zmysłowej. Tym bardziej że dzieci
 żyją w otoczeniu chociażby na wyciągnięcie dłoni dostępnych reklam, obrazów i docierających do nich
 nierzadko bardzo brzydkich wyrazów.

Sam ten zalew audio-wizualnych, perfidnie skonstruowanych podniet wyzwala z łatwością
 uruchomianie działań sprzecznych z cnotą czystości: czy to wobec siebie samego, czy wobec drugich
 osób. Tak bywa zwłaszcza wówczas, gdy ktoś podsunie konkretne sposoby zapewniania sobie przeżycia
 seksualnego, względnie gdy dziecko samo zobaczy tego rodzaju działania chociażby w filmach
 przesyconych pokazami erotyki. Jak niewiele wtedy potrzeba, żeby czy to dziewczynka, czy chłopiec,
 którzy dotąd być może nie podejrzewali możliwości zła kryjącego się pod pokrywką niekiedy jedynie
 przypadkowo oglądanych nieprzyzwoitych obrazów czy filmów, zaczęli przyswajać sobie zapamiętane
 ruchy i działania, od których potem niezmiernie trudno się zdystansować.

Gdy dziewczynka czy chłopczyk ulegnie pokusie i da posłuch Złemu, który wszystko co jest „złem w
 oczach Bożych” ubarwia w ponętne cechy przyjemnego doznania godnego zasmakowania (por. Rdz 3,6),
 budzi się w następnym etapie jako pierwszy odruch po popełnionym złym uczynku ponad wątpliwość
 obrzydzenie do siebie samego, łącznie z przeżyciem upokorzenia po doznanej klęsce duchowej.

Takie poczucie jest każdorazowo jasno się świecącym ‘światłem czerwonym’ głośno w ludzkim
 sumieniu wołającego Boga. Bóg Stworzyciel, a zarazem Odkupiciel uświadamia człowiekowi, że to
 konkretne działanie Bogu bardzo się nie podoba, że jest „złem w oczach Bożych”, a jednocześnie złem
 dla samego człowieka. Oraz że działanie to bardzo łatwo pociąga za sobą ... wyproszenie na stałe
 dotychczasowej obecności Boga z „świątyni swego serca” (zob. 1 Kor 3,16; 6,19). Wspominaliśmy o tym
 wielokrotnie na łamach naszej strony.

Wspomniany głos Boga w ludzkim sumieniu niesie z sobą zarazem Bożą gorącą propozycję-prośbę,
 by to sumienie, również to sumienie dopiero dziecięce, zwróciło się ze skruchą serca, ale i wielką
 ufnością do tegoż – popełnionym działaniem bardzo znieważonego Boga z prośbą, by zechciał
 przebaczyć i wymazać dokonane „zło”. Zmusiło ono Boga być może do natychmiastowego opuszczenia
 ludzkiego serca, gdyby przewina miała być równoznaczna z dopuszczeniem się grzechu ciężkiego.

Czy i tutaj nie należałoby przypomnieć słów św. Jana Pawła II z zakończenia jego encykliki „Veritatis
 Splendor – Blask Prawdy” (1993 r.)? Ojciec święty nawiązuje tam do Maryi pod Krzyżem swego Syna,
 Odkupiciela świata. Tam Maryja przyjęła każdego z nas za swoje dziecko:

„Maryja dzieli z nami naszą ludzką kondycję, jest jednak całkowicie otwarta na działanie łaski Bożej.
 Nie zaznawszy grzechu, potrafi współczuć z każdą słabością. Rozumie grzesznego człowieka i kocha
 go miłością Matki.
 Właśnie ze względu na tę miłość stoi po stronie prawdy i dzieli z Kościołem troskę o nieustanne



 przypominanie nakazów moralnych – zawsze i wszystkim.
 – Z tej samej przyczyny nie zgadza się, by grzeszny człowiek był oszukiwany przez tych, którzy w imię
 fałszywie rozumianej miłości usprawiedliwialiby jego grzech, gdyż wie, że zniweczyłoby to ofiarę
 Chrystusa, Jej Syna.
Żadne rozgrzeszenie, udzielone przez pobłażliwe doktryny, także filozoficzne czy teologiczne, nie
 może naprawdę uszczęśliwić człowieka: tylko krzyż i chwała Chrystusa zmartwychwstałego mogą dać
 pokój jego sumieniu i obdarzyć zbawieniem” (VSp 120).

Zwykle jednak bywa tak, że u boku człowieka, również tego bardzo młodego, melduje się rychło
 ponownie ten sam Zły, któremu dopiero co udało się doprowadzić kogoś do upadku. Zły czyni wszystko,
 by nie dopuścić do szukania pomocy u Jezusa Chrystusa Odkupiciela, ani u Jego Matki Maryi.

Przeciwnie, Zły wmawia raz już zranionej wyobraźni, że dopiero co obrzydzeniem i poczuciem winy
 zakończony eksperyment trzeba powtórzyć jeszcze raz by się przekonać, czy jest on naprawdę „złem w
 oczach Bożych”, czy też sumieniu tak się jedynie ... wydaje. Zły wyrzucony przez ‘drzwi’ serca: przez akt
 skruchy, a być może nawet już przez przystąpienie do Sakramentu pojednania-pokuty, narzuca się swej
 ‘ofierze’ uporczywie ponownie, niemal ją zmuszając do ponowienia złego eksperymentu.

Czy nie do takiej sytuacji nawiązują słowa Jezusa Chrystusa o powracaniu Złego – tym razem we
 wzmocnionej ‘drużynie’ – do dopiero co wymiecionego mieszkania, gdzie poprzednio zagnieździł się na
 dobre Szatan? Oto słowa Chrystusa:

„Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych,
 szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi:
 ‘Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem’.
 A przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym.
 Wtedy idzie i bierze ze sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają
 tam.
 I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. ...” (Mt 12,43nn).

Celem Szatana jest zawsze to jedno: doprowadzić człowieka – poczynając od tego młodego:
 dziewczynki czy chłopczyka, a raczej każdego w ogóle człowieka – do nałogowego eksperymentowania
 na sobie. Zły wie bardzo dobrze, jak trudno wyzbyć się raz nabytej łatwości grzesznego działania.
 Prostym następstwem tego staje się doprowadzenie złapanej w takich okolicznościach ‘ofiary’ do
 pogardy do siebie samego, co z kolei wiedzie do rozpaczy i przekonania, że nałogu i tak się już nie
 wyzbędzie.

Dalszym celem Złego jest definitywne odcięcie swej ofiary od strumieni łask Bożego Miłosierdzia i
 doprowadzenie jej najlepiej do ... samobójstwa-z-rozpaczy. Wmawia on człowiekowi uporczywie, iż
 grzechy jego są już zbyt wielkie. Nie da się ich już naprawić. Co więcej, nie nadają się one już w ogóle do
 Bożego przebaczenia. Wobec tego pozostaje już tylko jedno: zakończyć swoje życie, skoro Bóg w tym
 wypadku i tak ... przebaczenia już nie udzieli.

Jak perfidne i sprzeczne ze zbawczą Wolą Trójjedynego są te sugestie Szatana! Jak łatwo po tych
 kłamstwach ... rozpoznać działającego tu skrycie tego, który jest Zły: odwieczny Zwodziciel, kłamca i
 morderca od początku (por. J 8,44).
 – Niestety, Złemu udaje się równocześnie ... doprowadzić człowieka, również to dopiero dziecko i
 młodzieńca-pannę, do wycofania dotychczasowego zawierzenia położonego w Bogu, w Jezusie
 Chrystusie i Maryi, a przenieść je na siebie – Złego: bo on ‘... na wszystko pozwala’!

Tymczasem Jezus, Odkupiciel człowieka, jest dokładnie inny, niż Go usiłuje wymanewrować Zły:
 Szatan. Przypominaliśmy nieco wyżej chociażby te słowa Jezusa-Odkupiciela (wyż.: Jeszcze raz: zachęty
 Bożego Miłosierdzia w Jezusie Chrystusie):

„... Chociażby grzechy dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do Miłosierdzia Mojego,
 oddaje Mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej. Kiedy dusza wysławia Moją dobroć,

javascript:view('p7_3d.htm#mscd',850,650)
javascript:view('p7_3d.htm#mscd',850,650)
javascript:view('p7_3d.htm#mscd',850,650)
javascript:view('p7_3d.htm#mscd',850,650)
javascript:view('p7_3d.htm#mscd',850,650)
javascript:view('p7_3d.htm#mscd',850,650)
javascript:view('p7_3d.htm#mscd',850,650)
javascript:view('p7_3d.htm#mscd',850,650)


 wtenczas szatan drży przed nią i ucieka na samo dno piekła ...’
 – Duszom, które uciekać się będą do Mojego Miłosierdzia i duszom,
 które wysławiać i głosić będą innym o Moim wielkim Miłosierdziu,
 w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego Miłosierdzia Mojego ...” (DzF 378n).

Wbrew rzeczywistości dokonanego dzieła odkupienia, Zły podejmuje niestrudzenie wysiłki wciąż po
 tej samej linii co w raju, by człowieka, żywy Boży Obraz, odciąć od dopływu łaski Boga Prawdy i od
 Dzieła odkupienia. Oszukuje on ... i okłamuje w żywe oczy, by na oślep za nim podążającego człowieka,
 a chociażby dopiero dziecko i dorastającego młodzieńca lub pannę, dogłębnie poniżonych w ich
 godności człowieczej, po utracie życia łaski uświęcającej – dobić śmiercią, obojętnie jaką: przez
 zabójstwo, samobójstwo, czy po prostu biologiczne zakończenie życia. Byle w nie-pojednaniu z Bogiem.
 I by następnie złapanego w swą sieć swego niewolnika hojnie nagrodzić śmiercią ... wiecznego
 potępienia.

Tymczasem Syn Człowieczy, Odkupiciel Człowieka, powtarzał i potwierdza niestrudzenie:

„Albowiem Bóg [= jak zwykle: Ojciec, gdy kontekst nie wskazuje na inną z Trzech Osób Bożych]
 nie posłał swego Syna na świat po to,
 aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony...” (J 3,17).

Definicja grzechu ciężkiego

Raz po raz jest mowa o pokusie i o sytuacji, która może doprowadzić do popełnienia grzechu
 ciężkiego w zakresie VI i IX Przykazania Bożego.
 – O przeżywaniu intymności od strony etycznej w oparciu o nauczanie Chrystusa oraz Apostołów
 rozważaliśmy niejednokrotnie już wyżej.
(zob. m.in. wyż.: Ogólne uwarunkowania etyczne aktu – a tym bardziej cały rozdz.2 tamże, zob.:§ A. Intymność: czyżby mogła być
 wyjęta spod etyki; § B. Drogowskaz dla zachowań moralnych; § C. W poszukiwaniu Chrystusa – dziś; § D. Chrystus w głosie
 ‘PIOTRA’; a tym bardziej: cz.IV, zwł. rozdz. 3-4).

Dla przypomnienia tego, jak rozumieć rzeczywistość ‘grzechu ciężkiego’ i by w tym względzie nie było
 żadnej dwuznaczności, wypada ponownie przytoczyć kilka ważnych zdań z Adhortacji Apostolskiej
 „Reconciliatio et Paenitentia – O pojednaniu i Pokucie” Jana Pawła II (1984 r.) na temat grzechu ciężkiego:

„W tym, co się wydarzyło w Raju, występuje w całej swej powadze i dramatyczności to, co stanowi
 najbardziej wewnętrzną i mroczną istotę grzechu: nieposłuszeństwo wobec Boga, wobec Jego prawa,
 normy moralnej, którą dał człowiekowi, wpisując ją w ludzkie serce i potwierdzając oraz udoskonalając
 przez Objawienie.
 – Wyłączenie Boga, zerwanie z Bogiem, nieposłuszeństwo wobec Boga: w ciągu całej ludzkiej historii
 było zawsze i jest grzechem – przejawiając się w różnych formach – który może dojść aż do
 zaprzeczenia Boga i Jego istnienia; jest to zjawisko ateizmu.
 – Grzech jest nieposłuszeństwem człowieka, który nie uznaje – aktem swej wolności – panowania
 Boga w swym życiu, przynajmniej w określonym momencie, kiedy przekracza Jego prawo” (RP 14).

Wciąż też aktualne jest to, co Ojciec święty
 wypowiedział o wpływie okoliczności
 zewnętrznych na grzech oraz o względach
 psychologicznych, które zdają się pomniejszać
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 Objaśnienie

 winę i poczytalność człowieka. Oto słowa
 papieskie – z tego samego fragmentu dopiero
 co przytoczonej Adhortacji Apostolskiej:

„Grzech w znaczeniu prawdziwym i
 właściwym jest zawsze aktem konkretnej
 osoby, ponieważ jest aktem wolności
 poszczególnego człowieka, a nie zaś aktem
 grupy czy wspólnoty.
 Człowiek ten może być uwarunkowany, przymuszony, przynaglony przez istotne i działające z siłą
 czynniki zewnętrzne, może również ulegać skłonnościom, wadom, przyzwyczajeniom związanym z
 jego własnym stanem.

 W wielu przypadkach owe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogą w mniejszym lub większym stopniu
 ograniczyć jego wolność, a zatem zmniejszyć także odpowiedzialność oraz winę.
 – Jest jednak prawdą wiary, którą potwierdza również nasze doświadczenie i rozum, że osoba ludzka
 jest wolna. Nie można lekceważyć tej prawdy, obarczając grzechem poszczególnego człowieka,
 rzeczywistość zewnętrzną – struktury, systemy itd. Oznaczałoby to poza wszystkim innym
 przekreślenie godności i wolności osoby, które się przejawiają – nawet w sposób negatywny i
 katastrofalny – również i w odpowiedzialności za popełniony grzech.
 – Dlatego w każdym człowieku
 nie ma niczego bardziej osobistego i nieprzekazywalnego,
 jak zasługa cnoty czy odpowiedzialność za winę”  (RP 16).

A dalej:

„Wraz z całą Tradycją Kościoła nazywamy grzechem śmiertelnym ten akt, którym człowiek dobrowolnie
 i świadomie odrzuca Boga, Jego prawo, ofiarowane człowiekowi przez Boga przymierze miłości, gdyż
 woli zwrócić się do siebie samego, do jakiejś rzeczywistości stworzonej i skończonej, do czegoś
 przeciwnego woli Bożej (conversio ad creaturam = zwrócenie się do stworzenia). Może stać się to w sposób
 bezpośredni i formalny, jak w grzechach bałwochwalstwa, odstępstwa, ateizmu; lub w sposób
 równoważny, jak we wszelkim nieposłuszeństwie przykazaniom Bożym w materii ciężkiej.
 – Człowiek czuje, że to nieposłuszeństwo wobec Boga zrywa więź z jego życiodajną zasadą: jest to
 grzech śmiertelny, czyli akt, który ciężko obraża Boga, a w końcu zwraca się przeciwko samemu
 człowiekowi z ciemną i potężną, niszczycielską siłą.
 – W czasie trwania Synodu niektórzy Ojcowie zaproponowali potrójne rozróżnienie grzechów, które
 byłyby określane jako powszednie, ciężkie i śmiertelne. Ten podział mógłby naświetlić fakt, że między
 grzechami ciężkimi istnieje pewna gradacja.
 – Pozostaje jednak zawsze prawdą, że istotna i decydująca różnica zachodzi między grzechem, który
 niszczy miłość – a grzechem, który nie zabija życia nadprzyrodzonego:
 – pomiędzy życiem i śmiercią nie ma drogi pośredniej” (RP 17).

Grzech ciężki a czynniki psychologiczne
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A co sądzić o okolicznościach psychologicznych, które mogą wpłynąć na obniżenie
 odpowiedzialności i poczytalności z racji popełnionego złego czynu? Wypada w tym kontekście przyjrzeć
 się dalszemu ciągowi przytaczanego dokumentu Magisterium Kościoła. Jan Paweł II nawiązuje w nim
 wyraźnie do tego właśnie aspektu zagadnienia, tzn. okoliczności psychologicznych, które zdają się
 niekiedy co najmniej zmniejszyć poczytalność z racji popełnionego czynu.

Ojciec święty wyraźnie przestrzega, że nie może się to stać punktem wyjścia do budowania jakiejś
 nowej ‘kategorii teologicznej’, czyli nowej zasady, która by pomniejszała w pełni aktualne dosłowne
 znaczenie samego w sobie Bożego Przykazania:

„... Mamy bowiem do czynienia z grzechem śmiertelnym także wtedy, gdy człowiek świadomie i
 dobrowolnie, dla jakiejkolwiek przyczyny, wybiera coś, co jest poważnym nieporządkiem. W rzeczy
 samej taki wybór już zawiera w sobie wzgardę Bożym przykazaniem, odrzucenie miłości Boga do
 ludzkości i całego stworzenia: człowiek sam się oddala od Boga i traci miłość.
 – ... Niewątpliwie mogą zaistnieć sytuacje bardzo złożone i niejasne pod względem psychologicznym,
 które wywierają wpływ na podmiotową poczytalność grzesznika.
 – Jednakże od rozważań ze sfery psychologii nie można przejść do budowania kategorii teologicznej,
 jaką jest właśnie ‘opcja fundamentalna’ rozumiana w taki sposób, że przedmiotowo zmienia lub
 poddaje w wątpliwość tradycyjne pojęcie grzechu śmiertelnego” (VSp 70; RP 17).

Pole ‘bitwy’ zabezpieczone czy otwarte

Po dygresji dla przypomnienia samego określenia grzechu ciężkiego oraz uwarunkowań
 psychologicznych towarzyszących grzechowi wracamy ponownie do sytuacji dorastających dzieci,
 uzbrojeni w jaśniejsze rozumienie tajemnicy grzechu.

Jeśliby dziecko – dziewczynka czy chłopiec, popadł nawet w nałóg np. grzesznego zabawiania się
 sobą, wypada przede wszystkim jej czy jemu z serca współczuć. Tym bardziej jednak trzeba wtedy
 dziecku, czy też już np. młodzieży przyjść z serdeczną pomocą i nie zrażającym się ponoszonymi
 klęskami moralnymi dodawaniem otuchy w osiągnięcie ponad wątpliwość zwycięstwa w uciążliwej walce
 z tym, który jest Zły.

Wciąż aktualne jest istotne rozróżnienie grzechu ciężkiego z punktu widzenia obiektywnego – jako
 niezmiennej, powszechnej normy moralnej, od subiektywnej poczytalności w oczach Bożych.
 Jednocześnie trzeba pamiętać, że nikt z ludzi nie jest upoważniony do suwerennego ‘wyważenia’ oceny
 etycznej odnośnie do subiektywnego stopnia poczytalności w obliczu Bożym z racji przez jakiegoś
 sprawcę podjętych czynów.
 – Również spowiednik ocenia wyznany przez penitenta czyn w pierwszym rzędzie jedynie z punktu
 widzenia obiektywnego. To w pełni wystarcza do wykonania jego posługi szafarza Bożym Miłosierdziem.

Równolegle jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że same tylko psychologiczne kryteria poczytalności
 z punktu widzenia ludzkiego – nie są w stanie zmodyfikować w czymkolwiek obiektywnie istniejącej
 normy moralnej, osadzonej w samym Bogu, w którym ma swe ostateczne źródło wszelki wewnętrzny ład
 moralny.

Wciąż aktualne są wielokrotnie już przypomniane słowa Jana Pawła II w nawiązaniu do zagadnienia
 poczytalności za dobro czy zło moralne. Słowa te zostały dopiero co przypomniane (zob. m.in. niż.: Definicja
 grzechu ciężkiego - i cały dalszy ciąg tekstu).
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Jan Paweł II uwydatnia z całą mocą aspekt nieposłuszeństwa ludzkiej woli wobec Boga, przymiot
 grzechu jako aktu zawsze ściśle osobistego (zob. m.in. niż.: Uwarunkowania grzechu) oraz osobistej
 odpowiedzialności za popełniony grzech (zob. m.in. niż.: Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność), pomimo
 wszelkich czynników psychologicznych i wielorakich innych, które mogły wpłynąć na podjęcie decyzji
 grzechu (zob. wyż.: Uwarunkowania psycholgiczne grzechu).

Z kolei jednak trzeba jasno podkreślić, że Szatan nigdy nie jest ‘większy’ ani ‘silniejszy’ od człowieka,
 jeśli ów człowiek z nim nie paktuje, a przeciwnie: jemu się otwarcie sprzeciwia. Wystarczyłoby
 wspomnieć na słowo św. Jakuba Apostoła:

„Bądźcie więc poddani Bogu,
 przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was.
 Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.
 Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni ...” (Jk 4,7nn).

Każdy też człowiek, w tym również już dziecko, powinien wpoić sobie w świadomość, że Szatan
 nigdy nie ma bezpośredniego dostępu do jego osobowego wnętrza: jego rozumu i woli, do jego duszy.
 Ta zaś jest świątynią Ducha Świętego (zob. 1 Kor 3,16n; 6,19).
 – Chyba że sam człowiek otworzy Szatanowi podwoje swego serca i go tam aktem swojej wolnej woli ...
 zaprasza i wprowadza, tym samym zgadzając się, by odtąd stać się jego ... niewolnikiem.

Innymi słowy szatan może atakować człowieka jedynie z zewnątrz, a nie od wewnątrz. Szatan ma
 natomiast wielorako ułatwiony dostęp do manipulowania człowieczą wyobraźnią. W niej i poprzez nią
 wkracza świat zewnętrzny do ludzkiego serca, gdy ono na to się godzi.

Dzieje się to poprzez wszystko, co może wpływać na zmysły człowieka: wzrok, słuch, dotyk, itd.
 Znaczy to, że poprzez wyobraźnię może człowiek, w tym oczywiście jak najbardziej również już dziecko,
 ulegać wpływom dochodzącym z zewnątrz: dobrym, ale i złym.
 – Tutaj też mieszczą się wrażenia doznawane przede wszystkim poprzez środki audio-wizualne, jak
 odpowiednio preparowane piosenki działające na świadomość i podświadomość, a tym łatwiej poprzez
 obrazy, zdjęcia, video, internet, komórki ofiarujące niezwykle łatwy dostęp do techniki medialnej. A ta
 może nieść z sobą co prawda niemało dobra, ale tym bardziej zła moralnego.

Zdając sobie sprawę z ograniczonych możliwości tego który jest Zły: Szatana, każdy może
 odpowiednio do przewidywanych ataków przygotować się i odpowiednio ‘zabezpieczyć’  teren
 wystawiony na niebezpieczeństwo nieprzyjacielskiej agresji. Pola walki nie wolno zostawiać na oścież
 otwartego: nie zabezpieczonego żadnym ogrodzeniem, żadnym drutem kolczastym, żadną barierą. W
 takiej bowiem sytuacji przeciwnik po prostu wkroczy i zacznie zajmować ten teren centymetr po
 centymetrze, stając się jego panem.
 – Sam Zły będzie ‘szczerze’ zdumiony, iż nie napotyka na absolutnie najmniejszy opór czy sprzeciw ze
 strony jego dotychczasowego właściciela: podobno ... ucznia Chrystusowego, Dziecka Bożego. Uczeń
 Chrystusa powinien by bronić na życie i śmierć swej posiadłości: terenu świątyni, zaszczyconej
 obecnością Ducha Świętego, a raczej całej Trójcy Przenajświętszej:

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.
 – Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego,
 a również Ja będę go miłował – i objawię mu siebie” (J 14,21).

Jednocześnie zaś Jezus umacnia to swoje słowo o wierności przykazaniom jako wyrazu i świadectwa
 miłowania Boga, dopowiadając od strony negatywnej:

„Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów Moich.
 A nauka, którą słyszycie, nie jest Moja, ale Tego, który Mnie posłał: Ojca” (J 14,24).
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Jeśli ktoś nie stawia żadnego oporu w chwili natarcia nieprzyjaciela, w tym wypadku w chwili
 pojawienia się pokusy, staje się to równoznaczne z świadomą i dobrowolną aprobatą, a raczej czynem
 wyrażoną zachętą w obliczu perfidnych zamierzeń nieprzyjaciela: tego który jest Zły, Szatana. Tak dzieje
 się za każdym razem, gdy w chwili pojawiającej się pokusy człowiek zastanawia się i zaczyna
 ‘balansować’ : czy ulec jej powabowi i obiecanej wraz z nią przyjemności, czy też natychmiast, w
 pierwszym momencie jej pojawienia się, zająć stanowisko stanowczego: ‘stop’!

Wszelkie zawahania i ‘targowanie się’ w obliczu pokusy w zasadzie już oznaczają ‘przegraną’ ...z
 przeciwnikiem! Ewa w raju przegrała, tzn. upadła z chwilą, gdy wdała się w dialog z „... Wężem
 Starodawnym, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię ...” (zob. Ap 12,9; Rdz 3,1-5).

Wypadałoby jednak dopowiedzieć, że jako pierwszy wystąpił w owym ‘dialogu’  Wąż, a nie niewiasta.
 ‘Wąż’ jedynie sprytnie zastosował metodę poddania w wątpliwość zasadność Bożego ostrzeżenia:

„Jakżeż to! Elohim wam powiedział:
 ‘Nie wolno wam spożywać z żadnego spośród drzew ogrodu’? ...” (Rdz 3,1).

Taką właśnie ‘metodę’ stosuje Szatan po dziś dzień. Chętnie wmawia człowiekowi, że Bóg, który
 dialoguje z człowiekiem przez swe Przykazania, najwidoczniej go żadną miarą ... nie kocha. Tym samym
 podburza człowieka do rzucenia Boga ‘rękawicy’, zmuszając Go, by stawił się do ‘pojedynku’ (zob. do tego
 tematu wyż.:  Kwestionowanie Boga jako Miłości).
 – Bóg Prawdy Objawienia wezwany do pojedynku z człowiekiem: stworzeniem tegoż Boga! Oto spryt
 Szatana i jego chytrość, by za wszelką cenę odwrócić uwagę atakowanego człowieka od tego, o jaką tu
 właściwie chodzi stawkę. To właśnie ‘wysłużyło’ mu miano „geniuszu podejrzeń” (zob. DeV 37; zob. też nr 38).

Rola matki w sprawach sumienia dziecka

Nieocenioną pomocą w sytuacji potencjalnych zagrożeń cnoty czystości swego dziecka: dziewczynki
 czy chłopczyka, okaże się przede wszystkim matka. Uważna matka nie może nie zauważać symptomów
 rozpoczynających się, być może coraz trudniejszych zmagań swego dziecka o zachowanie cnoty
 czystości. Mądra matka nigdy wtedy nie podniesie głosu, ani krzyku na dziecko.

Przeciwnie, zanim zwróci się do dziecka, skontaktuje się błyskiem świadomości z Maryją, Matką
 Bożą i Matką naszą. Uprosi sobie u Bożej Rodzicielki, Matki Pięknej Miłości – dar takiego przemawiania,
 które doda otuchy i stanie się pomocą w ewentualnym wydźwignięciu dziecka z upadku. Matka uczyni
 wszystko, by słowem swoim dziecka nie przytłoczyć i nie podciąć w nim resztek nadziei na wyzwolenie
 się spod być może już na dobre utrwalonego nałogu np. nieprzyzwoitego zabawiania się sobą,
 ewentualnie podejmowania innych praktyk, jakie u dziecka zauważyła, względnie je swą intuicją jako
 matki wyczuwa.

Matka musi jednak zdawać sobie sprawę, że nie jest ani Bogiem, ani z kolei że nie może odgrywać
 roli spowiednika. Jej rady kierowane do dziecka nie mogą zmierzać w kierunku zobowiązania dziecka do
 wyznawania jej każdego ‘upadku’ np. w samogwałt. Jej funkcja wymaga wielkiego wyczucia.
 – Nawet matka nie może wchodzić w sumienie swego dziecka w sprawach rozgrywających się w pionie:
 Bóg – a moje osobiste słabości i grzechy. Chyba że dziecko samo od siebie zdradzi jej swoje tajemnice
 ściśle wewnętrzne: swoich upadków w oczach Bożych. Wymaga to wielkiego taktu, a tym bardziej
 własnego rozmodlenia.

Natomiast matka zachęci dziecko z wielką miłością – w miarę jak wyczuje tego potrzebę, by poprosiło
 Boga Miłosierdzie o przebaczenie tego wszystkiego, co mogło sprawić Mu ból i Go być może bardzo
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 Objaśnienie

 zasmuciło, również w omawianym zakresie. Zachęci do wielkiej ufności w Boże Miłosierdzie i nie-
zniechęcania się w swych wysiłkach o zachowanie czystości – szczególnie w przypadku może już
 utrwalonego nałogu. Dopomoże dziecku, by zawierzyło siebie, swoje ciało i duszę, macierzyńskiej miłości
 Niepokalanej Matki Maryi, której wstawiennictwo u Jej Boskiego Syna jest tak bardzo potężne.

Najlepszym sposobem zachęty do częstej spowiedzi świętej staje się wyznanie, że i Mama, a na swój
 sposób Tato, również regularnie przystępują do sakramentu spowiedzi świętej – i dzieci są tego stałymi
 świadkami. W ten sposób i Mama i Tato mogą następnie czystym sercem przynosić Chrystusa
 Eucharystycznego w swym sercu do domu i wciąż na nowo potwierdzać swoje małżeńskie i rodzinne
 zaproszenie pod adresem całej Rodziny Świętej, by w ‘naszym domu’ gościli zawsze na stałe, i by Jezus
 nie ‘zniechęcał się’ powtarzającymi się niewiernościami ‘każdego z nas’, chociaż popełniamy je ...
 każdego dnia.

Rola kapłana w zmaganiach o czystość

Tym ważniejszą okazuje się na tym etapie życia tak dziewczynki, jak chłopca – ojcowska bliskość
 dobrego kapłana-spowiednika. Jeśli kapłan sam jest „mężem modlitwy”, jak to zachęcająco określa Jan
 Paweł II w swych ‘Listach do Kapłanów’ (zob. np. LK-1979,7), okaże się on nieocenioną i nie zastąpioną
 pomocą w prowadzeniu dzieci i młodzieży do Chrystusa i do Maryi – po linii osobowej godności każdego
 i każdej jako jednocześnie Dzieci Bożych.

Kapłan będzie mądrze, a w duchu Chrystusa służył pomocą przy rozwiązywaniu wielorakich
 wątpliwości i trudności etycznych, z jakimi młodzi spotykają się nader łatwo na tym etapie swego
 dorastania. Zaufanie do kapłana wiąże się ściśle z powołaniem go przez samego Chrystusa na ‘pasterza’
 dusz. W dziedzinie zaś spraw sumienia może każdy przystępujący do niego jako ojca duchownego i
 spowiednika budować na pewności, że kapłana-spowiednika wiąże radośnie przyjęta i sprawowana
 funkcja ‘tajemnicy spowiedzi’.

Ilekroć do kapłana podejdzie – w duchu wiary i
 ufności – czy to chłopiec, czy dziewczyna, obciążona
 problematyką związaną być może z zachowaniem
 cnoty czystości, wysłucha on każdego ze
 zrozumieniem i niewyczerpaną cierpliwością. Kapłan
 nigdy wtedy nie okaże zmęczenia ani zdenerwowania,
 chociażby miał wiele innych spraw do pilnego
 załatwienia.

Posługa jego będzie niejednokrotnie dotyczyła
 rodzących się u młodego człowieka niekiedy w
 nieskończoność ciągnących się skrupułów i
 wątpliwości w omawianym zakresie. Będzie on wtedy
 musiał ukazywać zgłaszającym się z ufnością po
 wskazówkę i poradę – jasne zasady, jakich w takich

 sytuacjach należy się trzymać.

Kapłan dopomoże w przecięciu z całym Bożym pokojem skrupułów i wątpliwości. Te bowiem bardzo
 zatruwają życie wewnętrzne i nie dozwalają wznieść się sercu „w górę”. Bóg wyraźnie nie chce, by dzieci
 Jego zadręczane były skrupułami i wątpliwościami. Takie zaś pojawiają się nierzadko wskutek nie
 kończących się wysiłków szatana, by zamącić pokój Chrystusowy (zob. J 14,27), jakim by Odkupiciel
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 pragnął obdarzyć w Duchu Świętym serce każdego ze swych uczniów, a tym bardziej każdego ze swych
 „braci Moich najmniejszych” (Mt 25.40.45; 18,5.6.10).

Przede wszystkim zaś będzie kapłan służył wielkodusznie udzieloną sobie przez Chrystusa władzą i
 łaską jednania penitenta z Bogiem Miłosierdzia – w mocy Krwi Odkupiciela (zob. J 20,23). W imię tegoż
 Bożego Miłosierdzia ukaże też powierzonym sobie przez Bożą Opatrzność młodym osobom ludzkie i
 Boże drogi pełnego wdzięczności względem Stworzyciela zaakceptowania swojej płciowości oraz
 twórczych zachowań w sytuacji prób i pokus, jakie zwykle wiążą się z zagadnieniem czystości w
 rozumieniu VI i IX przykazania.

2. Garść twórczych sugestii i rad

Dobre ... rady a rzeczywistość

Można by ponownie nawiązać do możliwych do wprowadzenia w życie nietrudnych, a twórczych
 sposobów czy rad zachowania w sytuacji pokusy przeciw czystości. Mówiliśmy o tym po trochu już w
 poprzednich częściach naszej strony internetowej (zob. zwł. cz. III, rozdz. 1.3.4; oraz cz. VI, rozdz. 1-2). Można je
 sobie przyswoić i z nich chętnie skorzystać: być może się spodobają. Nasuwają się jednak i inne jeszcze
 tego rodzaju przydatne rady.

Niewątpliwie ktoś może z góry powiedzieć: łatwo mówić o takich czy innych sposobach, jak sobie
 radzić w sytuacji pokusy – i przyznawać im pełną rację. Gorzej wprowadzić je rzeczywiście w życie.
 Rozum powie: ‘tak’, a wola może równocześnie powiedzieć ‘nie’, albo przynajmniej okaże mniejsze lub
 większe niezdecydowanie. Wola by niejednokrotnie ... wolała coś w rodzaju jednoczesnego ‘tak’ i ‘nie’.

Prowadzi to łatwo do sytuacji, że dany człowiek zaczyna balansować na krawędzi grzechu ciężkiego:
 już popełnionego – czy jeszcze nie całkiem. Bywa, że szatan tak bardzo umili wygląd grzechu i jego
 ‘smak’ – zatruty, a przecież bardzo przyjemny, że człowiekowi swoiście ‘żal’ zrezygnować z tej jakiejś
 ‘przyjemności’, której by zaznał poprzez popełnienie grzechu ...

Czuwajcie i módlcie się ...



Nie ulega wątpliwości, że punktem wyjścia wszelkiej walki duchowej o dochowanie wierności Słowu
 Bożemu wyrażonemu w Przykazaniach, jest podtrzymanie żywotnego kontaktu z Bogiem – w Jezusie
 Chrystusie i Jego Niepokalanej Matce. To zaś dzieje się w pierwszym rzędzie poprzez rozwijanie życia
 modlitwy.
 – Jakżeż może ktoś liczyć na zwycięstwo w duchowym zmaganiu się z tym który jest Zły, jeśliby nie
 poprosił o wsparcie ze strony Nieba? Każdy może zarazem z łatwością korzystać ze wstawiennictwa tych
 wszystkich swoich ukochanych Opiekunów w Niebie, którzy przeszli już zwycięsko przez próbę czasu, są
 z Chrystusem w życiu wiecznym i chętnie upraszają nam pomoc Trójjedynego w dochowaniu wierności
 Bogu i Odkupicielowi.

Dopóki jednak ktoś nie przekroczy krytycznego progu pomiędzy doczesnością a wiecznością, musi
 się uzbroić do niekiedy trudnej walki duchowej, która by przypieczętowała wolę trwania w miłości ku
 Bogu i bliźnim, wyrażającej się w pełnieniu przykazań tego Boga, który jest miłością właśnie też w
 proponowanych nam swoich przykazaniach. Św.Paweł zachęca do uzbrojenia się do tej walki:

„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału [= sama tylko ludzka słabość-ułomność],
 lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności,
 przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich
[= chodzi o świat upadłych aniołów, potężnych mocą, którzy jednak nigdy nie są mocniejsi od Odkupiciela i tych, którzy chcą
 należeć do Niego] ...
 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić
 wszystkie rozżarzone pociski Złego.
 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest Słowo Boże [= Przykazania Boże oraz Pismo święte],
 wśród wszelakiej modlitwy i błagania.
 Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu
[= modlitwa do Ojca, przez Syna Bożego i Odkupiciela Jezusa Chrystusa – w Duchu Świętym].
 Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych
[= modlitwa braterska za innych, nie tylko za siebie],
 i za mnie, aby dane mi było słowo ... dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii,
 dla której sprawuję poselstwo jako więzień ...” (Ef 6,12.16-19).
[Św.Paweł pisze List do Efezjan z więzienia, prawdopodobnie pierwszego uwięzienia w Rzymie, 61-63 r.: Dz 28,16.30n].

Ewangelie dostarczają na niejednym miejscu informacji o potężnej, niszczycielskiej mocy Szatana –
 chociażby w sytuacjach, gdy Jezus swoją Bożą mocą wyrzucał Złego Ducha. Tak działo się m.in. w
 przypadku uwolnienia od opętania człowieka w kraju Gerazeńczyków – po wschodniej stronie Jeziora
 Genezaret:

„Nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać ... i nikt nie zdołał go poskromić.
 Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach.
 Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i krzyczał wniebogłosy:
 ‘Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie’.
 Powiedział mu bowiem: ‘Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka’ !
 I zapytał go: ‘Jak ci na imię?’ Odpowiedział Mu: ‘Na imię mi Legion, bo nas jest wielu’ ...” (Mk 5,3-9).

Pamiętamy, jak się wtedy dalej potoczyły sprawy: Jezus zgodził się na błaganie Szatana-Legionu, by
 „posłał” ich w „... pasącą się tam na górze wielką trzodę świń” (Mk 5,11n). Ta natychmiast pędem puściła
 się z góry na dół i ... potopiła się w wodach Jeziora (w.13).

W przypadku uzdrowienia dziecka-epileptyka, którego Apostołom nie udało się uwolnić od Złego
 Ducha, wskazał Jezus w odpowiedzi na pytanie, dlaczego „oni nie mogli go wypędzić” (Mt 17,19) – z jednej
 strony na ich „małą wiarę” (Mt 17.20), a z drugiej strony w bardzo charakterystyczny sposób:

„... Ten zaś rodzaj złych duchów
 wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17,21; por. Mk 9.29).

Kto się nie modli, nie może liczyć na zbawienie. Tym bardziej nie może liczyć na zwycięstwo w walce



 z tym który jest Zły, i który swymi podstępnymi metodami: zwabiania na przyjemność, po czym zabicia u
 zwabionej ofiary życia łaski, sprowadza obałamuconego człowieka na „szeroką bramę i przestronną ...
 drogę, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą” (Mt 7,13).

Fragment ‘Listu z tamtego świata’

Może ktoś z Czytelników zaglądnął na jedno z przedziwnych świadectw zamieszczonych na naszej
 stronie – na stronie PORTALU, w kolumnie 4, nr 5 – pt.: „List z tamtego świata ...”. Jest to swoiste
 objawienie prywatne – dziewczyny z potępienia, której Bóg każe żyjącej jej koleżance przedstawić
 przyczyny, jakie doprowadziły ją do potępienia wiecznego (zob.: Nie módl się za mnie: jestem potępiona).

We wspomnianym świadectwie owej potępionej wyróżnia się kilka charakterystycznych fragmentów
 dotyczących ... modlitwy – jako najłatwiejszego środku, od którego Bóg uzależnia czyjeś zbawienie.
 Warto je tutaj powtórzyć:

„... Tyś mnie kiedyś upominała [= mówi z potępienia Anna do żyjącej przyjaciółki Klary]:
 ‘Aniu, jak się nie będziesz spowiadać, zginiesz!’ – Modliłam się naprawdę mało. A i to jedynie z
 niechęcią. Właściwie to miałaś rację. Wszyscy, którzy płoną w piekle, nie modlili się, albo nie modlili
 się dostatecznie. Modlitwa to pierwszy krok do Boga. Jest to krok decydujący. A zwłaszcza modlitwa
 do Tej, która była Matką Chrystusa, której imienia nie wymieniamy. Nabożeństwo do Niej wyrywa
 szatanowi wiele dusz, które grzech przyprowadziłby mu nieomylnie do rąk.

 Ciągnę dalej ze wściekłością, bo muszę. Modlitwa to rzecz najłatwiejsza, jaką człowiek może
 wykonywać na ziemi. I właśnie z tą rzeczą najłatwiejszą związał Bóg zbawienie. Kto modli się
 wytrwale, temu Bóg daje stopniowo tyle światła, wzmacnia go do tego stopnia, że nawet ten grzesznik,
 który najbardziej tkwi w błocie, może się w końcu dźwignąć, chociażby tkwił w bagnie powyżej uszu.
 Przez ostatnie lata życia w ogóle już się dobrze nie modliłam. I tak pozbawiałam się łask, bez których
 nikt nie może się zbawić.
 – Tu już żadnej łaski nie otrzymujemy. Ale chociażbyśmy je nawet otrzymywali, odrzucilibyśmy je z
 szyderstwem. Wszelkie wahania istnienia ziemskiego już ustały w drugim życiu. U was na ziemi
 człowiek może przeskakiwać ze stanu grzechu – do stanu łaski; od łaski popaść w grzech. Często ze
 słabości. Niekiedy ze złej woli. Wraz ze śmiercią skończyło się podskakiwanie to w górę, to w dół,
 wypływające z niedoskonałości ziemskiego życia. Został osiągnięty stan końcowy.
 – Już w miarę posuwania się w latach, skoki te stają się mniejsze. Jest prawdą, że człowiek może się
 zwrócić do Boga aż do samej śmierci, albo też odwrócić się do Niego plecami. A jednak, wraz z
 ostatnimi słabnącymi poruszeniami woli przed skonaniem człowiek podejmuje niemal z musu taką
 decyzję, jaką podejmował z przyzwyczajenia w swoim życiu. Dobre lub złe przyzwyczajenia stają się
 jego drugą naturą. Ona to go porywa.
 – Tak było i w moim przypadku. Żyłam od lat oddalona od Boga. Toteż przy ostatnim wezwaniu łaski
 zdecydowałam się przeciwko Bogu. Nie to, jakobym często grzeszyła, stało się moim nieszczęściem,
 lecz to, że nie chciałam się już dźwignąć. Tyś mnie niejednokrotnie upominała, żebym wysłuchała
 kazania i przeczytała jakąś książkę religijną. A ja odpowiadałam regularnie, że na to nie mam czasu.
 Czyż miałabym przez to jeszcze powiększyć moją wewnętrzną niepewność?
 – Muszę zresztą stwierdzić, że gdy kiedyś na to się zanosiło, jak na krótko przed moim wystąpieniem
 ze Stowarzyszenia Dziewcząt, byłoby mi wtedy niezmiernie ciężko obrać inną drogę. Czułam się
 niepewna i nieszczęśliwa, ale przed nawróceniem wyrastał mur. Możeś tego nie zauważała. Tyś sobie
 to tak po prostu wyobrażała, mówiąc kiedyś do mnie: ‘Odpraw dobrą spowiedź, Aniu, a wszystko
 będzie znów dobrze!’ Ja dobrze czułam, że tak by też było. Ale świat, diabeł i ciało trzymały mnie już
 zbyt mocno w swych szponach” (zob. wyż.: Stowarzyszenie Dziewcząt – oraz ciąg dalszy: „Modlitwa – rzecz
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 najłatwiejsza”).

Może przytoczony fragment owego przerażającego „Listu z tamtego świata” pobudzi do
 uintensywnienia własnego życia modlitwy? Zaiste, modlitwa jest naprawdę najłatwiejszym, pewnym
 sposobem, by chociażby z najgłębszego upadku moralnego – zmartwychpowstać i odnaleźć drogę do ...
 zbawienia.

Czy się modlić i jak się modlić

Gdyby ktoś nadal chciał rzeczywiście się nie modlić, można by przemówić do niego argumentem
 zrozumiałym nawet dla dziecka. A mianowicie:

  Możesz oczywiście w ogóle nigdy się nie modlić. Ale pod jednym warunkiem: że tego dnia, lub ogólniej:
 przez ten czas – nie tkniesz ani jedzenia, ani picia pod żadną postacią. W takiej sytuacji możesz
 spokojnie się ... nie modlić.

  Inaczej mówiąc: W ogóle się nie modlić możesz wtedy, jeśli postanowiłeś ... umrzeć z głodu i
 pragnienia.

  Jeślibyś natomiast wolał nadal (jeszcze) żyć, to nie ma rady: zacznij się ... modlić!

Chleb, tzn. jedzenie, oraz picie są naprawdę w ostatecznej konsekwencji: Bożymi darami! Jeśli
 istnieją piekarnie, rzeźnie, fabryki przetwórstwa owoców, uprawa jarzyn coraz innego rodzaju itd., jest to
 wszystko darem Boga. Bóg sprawia w swojej miłosiernej Miłości, że ziemię można uprawiać, obsiewać,
 zbierać plony. Wszelkie zakłady przetwórcze są przetwarzaniem jedynie tego, co przyszło tak czy owak
 ... od Boga! Łącznie z wodą do picia, bez której nie da się żyć.

Jeśli więc ktoś pragnie dalej (jeszcze) żyć, i jest konsekwentny chociażby tylko resztkami swego
 rozsądku, nie może nie mówić w pacierzu: „Ojcze nasz, któryś jest w Niebie! ... Chleba naszego,
 powszedniego – daj nam dzisiaj! ...” (Mt 6,9.11; Łk 11,2n).

Jezus wielokrotnie zachęcał do modlitwy, pełnej ufności, dziecięcego zawierzenia i zarazem
 wytrwałości, a jednocześnie zapatrzenia się i zdania na Wolę Ojca. Od Jezusa samego pochodzą m.in.
 słowa zachęty:

„Proście, a będzie wam dane;
 szukajcie, a znajdziecie;
 kołaczcie, a otworzą wam.
 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
 a kołaczącemu otworzą ...” (Mt 7,7n).

Ewangelie relacjonują szereg razy o tym, jak sam Jezus się modlił. Udawał się wtedy sam jeden na
 miejsce odosobnienia, np. gdzieś na górę, niejednokrotnie długie nocne godziny spędzając na modlitwie
 do Ojca swojego (zob. np. Mt 14,23; Mk 1,35; 6,46; 14,35; Łk 5,16; 6,12; 9,28n). Temuż Ojcu zawierzał siebie całym
 sobą, Jemu zostawiając każdorazowo sposób wysłuchania Jego synowskiej modlitwy.

Tak było również wtedy, gdy nadeszła ta „Jego Godzina” – godzina szczytowa dzieła odkupienia
 przez przerażającą mękę, tortury biczowania, cierniem koronowania i ukrzyżowania:

„Wtedy rzekł do nich: ‘Smutna jest moja dusza aż do śmierci;



 Objaśnienie

 zostańcie tu i czuwajcie ze Mną’.
 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami:
 ‘Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich.
 Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty’ ...” (Mt 26,38n).

 „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił,
 a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię...” (Łk 22,44).

Są to wszystko wskazówki dla nas, że – i jak trzeba się modlić. Jezus mawiał z naciskiem:

„... Trzeba zawsze modlić się
 i nie ustawać” (Łk 18,1).

Innym razem podkreślał, żeby się modlić z powołaniem się na Jego Imię:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
 O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje.
 Do tej pory o nic nie prosiliście w Imię Moje.
 Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16,23n; por. 14,13n).

Maryja – również moja Matka

W bardzo szczególny sposób wypada uciekać się w modlitwie do pośrednictwa Maryi, Matki Jezusa,
 Jej Boskiego Syna. Jakżeż Jezus by miał odmówić spełnienia prośby, którą ktoś zanosi do Niego przez
 Jego Najukochańszą Matkę?

Modlitwa taka i prośba powinna dotyczyć – w nawiązaniu do omawianej obecnie tematyki – w bardzo
 szczególny sposób uproszenia daru i cnoty czystości, odpowiedniej do swego powołania i etapu życia.
 – Jeśli wyżej zwróciliśmy uwagę na wielką niszczycielską moc tego który jest Zły: Szatana, to nie ulega
 wątpliwości, że Maryja dysponuje mocą Bożą, która zdolna jest zniweczyć wszelkie złe knowania Złego.
 Motyw ten staje się nie złudną zachętą do ufnego, dziecięcego zawierzenia nadprzyrodzonej mocy
 spływającej z Krzyża Odkupiciela – za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Jezusa i naszej Matki.

Ją właśnie umierający Odkupiciel, Jej Boski Syn, oddał nam jako ostatni, szczególnie drogi dar serca
 – na naszą Matkę. Stało się to szczególnym testamentem Jezusa rozciągniętego na krzyżu odkupienia.

Jezus uobecnia i potwierdza ten swój przedziwny dar-testament dla Kościoła i
 dla każdego ze swych braci i sióstr każdego dnia, aż do skończenia świata. Dzieje
 się to w czasie każdorazowej Mszy świętej. Ta zaś jest przecież rzeczywistym –
 nie powtórzeniem, ani wspomnieniem, lecz uobecnieniem dokładnie tej samej
 Ofiary na Kalwarii, która stała się ceną Odkupienia świata ludzi:

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia,
 którego miłował, rzekł do Matki:
 ‘Niewiasto, oto syn twój’.
 Następnie rzekł [Jezus] do ucznia: ‘Oto Matka twoja’
 I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,26n).

Jakżeż tu nie przypomnieć fragmentu encykliki „Ecclesia de Eucharistia –
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 Kościół żyje dzięki Eucharystii” (2003 r.), w którym Jan Paweł II nawiązuje wyraźnie
 do tego wydarzenia-z-Krzyża w powiązaniu z każdorazową Mszą świętą:

„... ‘To czyńcie na moją pamiątkę’ [Łk 22,19]. W ‘pamiątce’ Kalwarii jest obecne to wszystko, czego
 Chrystus dokonał przez swoją mękę i śmierć. A zatem nie brakuje również tego, ‘co Chrystus uczynił
 dla Matki’  ku naszemu pożytkowi. To Jej właśnie powierza umiłowanego ucznia, a w nim powierza
 każdego z nas: ‘Oto syn Twój!’ Podobnie mówi do każdego z nas: ‘Oto Matka twoja!’ [J 19,26-27].
 – Przeżywanie w Eucharystii pamiątki śmierci Chrystusa zakłada także nieustanne przyjmowanie tego
 daru. Oznacza to, że – na wzór Jana – przyjmiemy do siebie Tę, która za każdym razem jest nam
 dawana za Matkę.
 Oznacza jednocześnie podjęcie zadania upodabniania się do Chrystusa w Szkole Matki i zgodę na to,
 aby nam towarzyszyła.
 Z Kościołem i jako Matka Kościoła, Maryja jest obecna w każdej z naszych celebracji
 eucharystycznych. Jeśli pojęcia Kościół i Eucharystia są ze sobą nierozerwalnie związane, to samo
 dotyczy Maryi i Kościoła. Również dlatego już od czasów starożytnych w Kościołach Wschodu i
 Zachodu jednomyślnie wspominano Maryję podczas celebracji eucharystycznej” (EdE 57)

Trudno by było trwać w cnocie czystości i wierności VI-mu przykazaniu Boga bez zawierzenia siebie
 wciąż na nowo macierzyńskiej miłości Maryi, Niepokalanej Bogu-Rodzicielki, ale i rzeczywistej naszej
 Matki w porządku łaski.
 – Jest zapewne wielu takich, którzy żyją praktycznie z dala od Boga, a jednocześnie każdego dnia
 odmawiają przynajmniej samą modlitewkę ‘Zdrowaś Maryjo’, zwaną też ‘Pozdrowieniem Anielskim’. W
 tych właśnie słowach zwrócił się przy Zwiastowaniu do dziewczynki Maryi – Archanioł Gabriel (zob. Łk
 1,28).

Jakżeż Maryja miałaby nie orędować za takim człowiekiem, może praktycznie ateistą i grzesznikiem,
 który jednak zdołał zapamiętać z dzieciństwa modlitewkę „Zdrowaś Maryjo ...”  i tej praktyki przez całe
 życie nie zaniechał? Jakżeż by miała nie modlić się i nie wstawiać za nim, gdy tenże ... wzywa Ją
 codziennie, i mimo praktycznie całkowitego odstępstwa od Boga modli się przecież każdego dnia o
 określonej porze: „Święta Maryjo, Matko Boga, módl się za nami grzesznymi ... TERAZ, i w godzinę
 śmierci naszej”?

Pokusa a poświęcenie całego dnia Bogu

Na chwile pojawiającej się pokusy przeciw cnocie czystości nadal w pełni aktualne jest jasne
 postawienie sobie pytania i udzielenie sobie rzetelnej na nie odpowiedzi: czego w końcu w tych chwilach
 ... chcę? Czy mi zależy na tym, by trwać w stanie łaski uświęcającej? Czy też wolę raczej ...
 zrezygnować z Boga i Bożej obecności w sercu – za cenę zaznania chwili przyjemności z perspektywą ...
 potępienia?

Nie ulega wątpliwości, że takie pytanie trzeba zadawać sobie nie dopiero w chwili już się zgłaszającej
 pokusy, lecz o wiele wcześniej. Właściwie każdego rozpoczynającego się dnia, przy jego poświęceniu z
 góry samemu Bogu, względnie przy wyraźnym poświęceniu całego dnia do dyspozycji Maryi. Ona nigdy
 nie zatrzymuje się na sobie i nigdy nie zastrzega czegokolwiek dla siebie. Przeciwnie zaś, oddaje
 wszystko i wszystkich natychmiast samemu Trójjedynemu – przez swojego Boskiego Syna.

Dobrze by było, żeby takiego właśnie wyrażenia: „... poświęcam Ci cały dzisiejszy dzień ...” nie
 zabrakło przy każdorazowym pacierzu porannym. Wtedy bowiem wszystkie chwile dnia będą objęte
 owym ‘poświęceniem’ ich Bogu – przez pośrednictwo macierzyńskiego Serca Maryi. A wówczas



 chociażbym nawet w ciągu już upływającego dnia, w danej chwili o Bogu wyraźnie nie myślał, również ta
 konkretna chwila ‘poświęcona’ będzie Bogu. Słowo owego ofiarowania pełniłoby funkcję swoistego
 ukierunkowania ‘statku kosmicznego’, jakim jestem – na Boga jako swój cel na teraz, i na jego
 ostateczny finał.

Ze wszech miar zaś zalecane będzie odnowienie takiego poświęcenia wszystkiego, czym dzień
 będzie wypełniony, co jakiś czas w ciągu upływającego dnia. O ‘przypominanie’ sobie takiego
 ofiarowania można ładnie prosić przede wszystkim swego wiernie nam towarzyszącego Anioła Stróża.
 Oraz ... Ducha Świętego. On bowiem jest Bożym ‘specjalistą’ od przypominania wszystkiego, co
 powiedział i czego nauczał Syn Boży i Syn Człowieczy w jednej Osobie, Jezus Chrystus (por. J 14,26;
 16,13). On przypomni o wszystkim, co się wiąże z naszym – i moim osobistym zbawieniem.

3. Jeszcze inne sposoby przeciwdziałania pokusom

Natychmiastowy ‘stop’

Na sam moment nadchodzącej pokusy należałoby przyjąć każdorazowo postawę jej
 natychmiastowego zastopowania. Czyli: naprawdę wykluczyć jakiekolwiek, chociażby tylko sekundowe
 zawahanie się w swym pozostawaniu po stronie Chrystusa i Bożych przykazań. Taką postawę trzeba
 sobie wypracowywać nie dopiero w momencie, gdy pokusa stała się taką rzeczywistością, która być
 może całym swoim impetem na mnie aktualnie już napadła i mnie całego ogarnęła. Cechować mnie
 powinna stała czujność:

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
 Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe ...” (Mt 26,41).

Do takiego ‘czuwania’ zachęcał w naglących słowach podczas ‘Czuwania’ na Apelu Jasnogórskim na
 Wałach Jasnej Góry w swym przemówieniu dnia 18 czerwca 1983 r. do Młodzieży Jan Paweł II w czasie
 swej Drugiej Pielgrzymki do Ojczyzny.
(zob. Druga Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny: 16-23.VI.1983 r.: „Apel Milenijny jest nadal Programem”, zwł. nr 4-7).
 Czuwanie – zobowiązuje. Wymaga jasnego opowiedzenia się po określonej stronie, tj. Chrystusa. Jest
 ono równoznaczne ze zdecydowanym, rzeczywistym wyrzeczeniem się ‘Złego i czynów jego’ (zob. też wyż.:
 Z zachęt Jana Pawła II do Młodzieży).

Dla ilustracji takiego rodzaju ‘stop’ natychmiast w pierwszym momencie pojawienia się pokusy można
 by się powołać na sytuację gry w piłkę nożną. Dobry piłkarz potrafi zgrabnie wystrzelić piłkę prosto w
 niebo. Gdy piłka spada, piłkarz ledwo dostrzegalnym ruchem tak ustawia stopę na jej przyjęcie, że ona
 nawet nie drgnie: ku zdumieniu i radosnym gratulacjom widzów.
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Podobnie winno być w sytuacji pokusy. Należałoby tak się do niej odnieść – natychmiast w momencie
 sygnału jej pojawienia się, żeby bez jakiegokolwiek paktowania czy targowania się z nią od razu ją
 unieruchomić. Chodzi o zastosowanie uprzednio już przemyślanej, wypracowanej i konsekwentnie
 stosowanej zasady. Nie ma mowy o targowaniu się ze Złym! Tu nie może być ociągania się. Pokusa ma
 być zgaszona i zniszczona w pierwszym momencie jej pojawienia się na ekranie ‘radaru duszy’. A wtedy
 nie będzie dalszego problemu i nie pojawią się wątpliwości.

Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że zasadę tę łatwo sformułować – i każdy uznaje jej słuszność.
 Gorzej jest z jej wprowadzeniem w życie. Jak łatwo może obudzić się swoisty żal z rezygnacji z pokusy i
 tego, co ona mogła nieść z sobą ... przyjemnego.
 Innymi słowy: jak bumerang wraca w tej sytuacji zagadnienie pierwotne, podstawowe: Po czyjej chcę być
 stronie? Czy zmierzam do życia ... wiecznego? Czy też wolę o tym, co się stanie ze mną po
 przekroczeniu progu wieczności, nie myśleć i nie zaprzątać sobie tym zagadnieniem głowy?

Trudno zaprzeczyć, że zepchnięcie ‘myślenia’ i zastanawiania się nad swym przeznaczeniem w
 sensie definitywnym – nie jest rozwiązaniem problemu, a jedynie zepchnięciem jasnej odpowiedzi na to
 pytanie na peryferie spraw nigdy nie potraktowanych poważnie.
 – Czy taką postawę miałby sugerować ... Trójjedyny? Czy też widać tu jeden raz więcej taktykę Złego,
 który nie szczędzi trudu, by swej ofiary nie dopuścić do źródeł Życia – wiecznego ...?

Uchwycić się czegoś stabilnego a samoistne reakcje fizjologiczne

Innym sposobem prze-trzymania budzącej się pokusy, a równolegle narastającego wtedy napięcia i
 ciekawości seksualnej, pozostaje wciąż aktualna swoista dobra ‘rada’, o której już poprzednio
 wspomniano
(zob. wyż., cz.VI, rozdz. 1: „W sytuacji pokus i prób czystości-miłości” – w szerokim kontekście całego tego rozdziału).
 Chodzi jeden raz więcej o zadziałanie natychmiastowe – bez ociągania się i targowania z pokusą. Należy
 mianowicie zastosować radę:

  Rękami przy sobie nic nie manipulować. Chociażby się zdawało, że rękami coś przy sobie działać
 ... muszę. Szatanowi, który kusi, nie wolno wierzyć!

  Ręce od siebie szeroko odwieść.

  Uchwycić się i trzymać czegoś stabilnego – mocnego: dopóki pokusa nie minie. Ręce naprawdę
 zostawić w spokoju.

  Chwile pokusy trzeba w sensie dosłownym prze-trzy-mać.

  Chwile być może trudnego do przetrzymania napięcia w zakresie intymności płciowej trzeba po
 prostu ... prze-cze-kać.

  Zadaniem rąk jest: trzymać je bez ruchu – na czymś twardym-stabilnym. Aż burza przejdzie.

Rada ta może wydawać się niepoważna, a przecież ma ona za sobą dobre uzasadnienie i praktykę
 życia. Jest to oczywiście tylko jeden z ‘naturalnych’ sposobów, by poradzić sobie stosunkowo łatwo,
 szczególnie w sytuacji nagle pojawiającego się napięcia. Środek ten może w końcu okazać się naprawdę
 pożyteczny.
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Wypada ponownie dopowiedzieć, że w sytuacji nagłego zaskoczenia pokusą i samoistnie jej
 towarzyszącego napięcia, które może rozwinąć się poza udziałem woli nawet do punktu kulminacyjnego,
 nie ma jeszcze mowy o dopuszczeniu się grzechu, przede wszystkim śmiertelnego. Oczywiście pod
 warunkiem, że człowiek nie przyczynia się swym zachowaniem aktywnie do jej powstania i rozwoju.
 Wszystkie procesy fizjologiczne, które dokonują się w ciele samoistnie, są wyjęte spod kategorii grzechu.
 Pozostaje jedynie pamięć, że przeżycie takie ... ewentualnie zaistniało.

Natomiast warunkiem tego, by mógł zaistnieć grzech, jest dołączająca się świadomość oraz wola
 dopuszczenia się grzechu. Mimo z kolei, iż do popełnienia grzechu ... ciężkiego wystarczy zdać sobie
 sprawę, iż chodzi o sprawę poważną z punktu widzenia etycznego.

Dotyczy to m.in. reakcji fizjologicznych, do jakich dochodzi od czasu do czasu samoistnie w czasie
 snu. Zazwyczaj człowiek budzi się wtedy i staje się świadom siebie samego. Inna rzecz, że jest to wtedy
 zwykle stan jedynie pół-snu, a udział świadomości i dobrowolności jest ograniczony, pomimo iż wszystko
 co się w tym czasie dzieje lub działo, pozostawia głęboki ślad w pamięci. Niemniej pamięć nie jest w
 żaden sposób tym samym, co świadomość i wolna wola.

Zasadą pozostaje, że to co się dzieje przy niepełnym udziale władzy umysłowej (świadomości) i
 wolitywnej (wolna wola), nie jest grzechem, a przynajmniej nie jest grzechem ciężkim, chociażby nawet
 napięcie doprowadziło na poziomie ciała i fizjologii do pełnego pobudzenia i rozładowania.

Niezależnie od jasnych zasad, w praktyce pojawiają się w takiej sytuacji nierzadko trudne do
 rozstrzygnięcia wątpliwości odnośnie do tego, czy w danym wypadku doszło do pełnego przyzwolenia,
 czy też nie.
 – Jeśliby sprawa miała się oprzeć o spowiedź świętą, powinien penitent w tych wypadkach słuchać
 wskazań swego – w miarę możności stałego spowiednika. Spowiednik wtedy zwykle zna swego
 penitenta i łatwiej mu zastosować dobrą radę jako spowiednika, który zarazem leczy duchowe skutki i
 przejawy grzechu. Jest jasne, że grzech ciężki wymaga świadomego przyzwolenia na popełnienie
 danego czynu. Grzechem ciężkim nie może być działanie z zaskoczenia: wymagany jest określony
 stopień samoświadomości i samostanowienia.

Jeśli penitent szczerze dba o rozwój życia w stanie łaski uświęcającej i w żaden sposób nie chce
 dopuścić do grzechu, zakłada się w chwili wątpliwości co do stopnia udziału jego świadomości, że wybór
 jego woli nie poszedł w kierunku grzechu, lecz trwania po stronie Bożego Przykazania.

Ma to swój bezpośredni wydźwięk na decyzję przystąpienia czy nie-przystąpienia do Komunii świętej.
 Gdyby wątpliwości były poważne, będzie niewątpliwie rzeczą wskazaną skorzystać z Sakramentu
 pojednania. Chyba żeby spowiednik był w danej chwili niedostępny.
 – W takiej sytuacji można przystąpić do Eucharystii – po uprzednim wzbudzeniu szczerego żalu i skruchy
 za swoje grzechy. Przy najbliższej kolejnej spowiedzi świętej penitent wyzna swoje wątpliwości, oraz fakt,
 że w międzyczasie przystępował do Komunii świętej po wzbudzeniu szczerego aktu żalu za swe grzechy.
 Chciał szczerze wyspowiadać się przed tą Komunią świętą, ale spowiednik był w tym czasie
 nieosiągalny.

Odcięcie się od okoliczności wiodących do grzechu

Uzyskiwanie rozgrzeszenia zakłada, że penitent, nie wyłączając małego chłopca czy dziewczynki,
 wykazuje wolę wypełnienia nieodzownych warunków dobrej, ważnej spowiedzi świętej. Temu
 zagadnieniu poświęconych było niemało rozważań i konkretnych wskazówek w jednej z poprzednich
 części niniejszej strony internetowej (zob. wyż., cz. IV, zwł. rozdz. 3, § D: „Warunki ważnej Spowiedzi świętej”. Tamże



 cały rozdz. 4: „Błogosławiony ‘Trybunał’: Sakrament Miłosierdzia”).
 Warto odświeżyć sobie tam zawarte sugestie i wskazania.

Wstępnym warunkiem wyciągnięcia dłoni po Boże Miłosierdzie jest odcięcie się od ‘okazji’
 ułatwiających pojawianie się pokus i samego grzechu. Chodzi zatem o wszelkie okoliczności, które same
 przez się wiodą do trudności z zachowaniem cnoty czystości.
 – Każdy rozumie, że bez szczerej woli spełnienia tego warunku nie może być mowy o wystąpieniu z
 prośbą o uzyskanie rozgrzeszenia. Rozgrzeszenie nie może stać się swoistym ‘błogosławieństwem’ na
 dalsze podtrzymywanie tych okoliczności, które pojawienie się pokus i grzechu dotąd ułatwiały, albo
 nawet stwarzały niemal nieuniknioną oprawę wiodącą do grzechu.

Penitent dobrze wie, jakie to są okoliczności, które stają się dla niego niemal pewną sposobnością,
 by w próbie na wierność przykazaniu Boga miłości i życia – nie stanąć na wysokości zadania.
 – Wie też aż nadto dobrze, że zdecydowane odcięcie się od tych okoliczności nie może nie stanowić
 wstępnego warunku do szczerego zwrócenia się do Boga o łaskę przebaczenie popełnionych grzechów.

Wszelkie ‘targowanie się’ co do ich dopuszczalności byłoby wahaniem się, po której stronie w ogóle
 się opowiedzieć: po stronie Chrystusa – Boga i Odkupiciela, czy też definitywnie odejść od Chrystusa i
 życia wiecznego w „Domu (Jego i naszego) Ojca”, a oddać się Złemu w charakterze niewolnika.
 – Ten zaś wymusza na człowieku narzucone mu działania, zrazu osłodzone przyjemnością – z
 perspektywą znalezienia się dobrowolnie i świadomie w istnieniu – potępienia wiecznego.
 – Wszelka próba odsunięcia jasnego postawienia sobie tego problemu jest bierną zgodą na stanie się
 niewolnikiem w wymuszonej służbie Złemu (zob. wyż.: Tajemnica zniewolenia).

Jest rzeczą oczywistą, że nic nie pomoże wmawiać sobie: ‘Nie chce mi się myśleć o finale mojego
 istnienia-życia’ ! Jak bardzo z takiej postawy swego rzeczywistego czy potencjalnego niewolnika ‘cieszy
 się’ wtedy ten, który jest Zły!

Do iluż upadków dochodzi jedynie dlatego, że dany człowiek, w tym również czy to młoda panna, czy
 młody chłopak, nie jest łaskaw pomyśleć o wzniesieniu jakiejkolwiek zapory, obliczonej chociażby tylko
 na powstrzymanie naporu atakujących ‘sił nieprzyjacielskich’. Nieprzyjaciel – Zły, zagarnia wtedy coraz
 dalsze tereny duchowej przestrzeni danego człowieka bez najmniejszego trudu: nikt i nic tych terenów
 nie broni. Zły maszeruje zwycięsko naprzód, nie napotykając na najmniejszy opór zarządcy tego terenu.
 – I, jak to wyżej przypomniano – stawia co parę kroków flagę ze swoją pieczęcią (zob. też wyż.: Pieczęć
 przynależności):

„To jest teren MÓJ.
To domena MOJA!

Ty tu, Boże, nie masz nic
do powiedzenia!

Ty Słaby Boże!
Uczniowie Cię nie kochają:

Twojej własności nie bronią”!

Higiena wyobraźni: sceny przemocy
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Ponieważ w niniejszym fragmencie naszych rozważań zastanawiamy się nad sytuacją stopniowo
 dorastających dziewczynek i chłopców, wypada uświadomić sobie, co w ich sytuacji staje się mniej lub
 więcej łatwym do przewidzenia zagrożeniem dla cnoty czystości.

Dorastające dzieci z zasady dobrze wiedzą, co w ich przypadku może stać się pułapką zastawioną
 na wierność Bożemu przykazaniu. Wiedzą dobrze, że gdy w tę pułapkę wpadną, mogą ponieść klęskę, z
 której niełatwo będzie dźwignąć się na nowo.
 – Przykładowo można by wymienić parę typowych sytuacji, które mogą doprowadzić do zagrożenia cnoty
 czystości.

  Jeśliby pokusy przeciwne czystości pojawiały się u samego dziecka, powinno się ono zdystansować
 od siebie samego i uświadomić sobie, jakie to bywają okoliczności, w których trudności z zachowaniem
 czystości pojawiają się w następstwie np. własnych zachowań. Ich zdiagnozowanie otworzy
 jednoznacznie drogę obrania odwrotnego kierunku: podjęcia decyzji po linii Bożego rozwiązania.

Może to dotyczyć np. bardziej sprawnego, niepotrzebnie nie przedłużanego podejmowania skądinąd
 nieodzownych zabiegów higienicznych. Ewentualnie będzie chodziło o pewne inne sytuacje swych
 różnych zachowań, które – w oparciu o własne, może przykre, już doznane doświadczenie, mogą stać
 się sposobnością do pojawienia się pokusy.

Istnieje jednak również dla dorastającego chłopca czy dziewczynki wiele innych okoliczności, które
 mogą wyzwolić w sposób nieoczekiwany mniej lub więcej gwałtowanie się pojawiające sposobności do
 nadwyrężenia dotychczasowego pionu moralnego.

   Jednym z środków, które od dziesiątków lat zajęły niemal czołowe miejsce w każdym domostwie,
 przynosząc zarówno dobro, jak i dużo zła moralnego, stają się różnej odmiany tzw. ‘media’ : środki
 audio-wizualne dla międzyludzkiej komunikacji. Chodzi przede wszystkim o telewizję, o urządzenia
 wideo, a obecnie coraz bardziej masowo już wśród najmłodszych dzieci rozpowszechnione telefony
 komórkowe, które w następstwie zdumiewającego rozwoju technologicznego same przez się ofiarują
 bezproblemowy dostęp zarówno do wideo, jak i internetu i przekazywania sobie obrazów i zdjęć, które
 niosą zarówno dobro, jak i niemało zła moralnego.

  Zdarza się, że dzieci i młodzież oskarżają się z oglądania ‘filmów przeznaczonych dla dorosłych’.
 Takich jednak z punktu widzenia moralnego po prostu nie ma. Niezależnie od tego, czy chodzi o film itp.
 dotyczący stosowania przemocy i sceny zabijania, czy sceny erotyczne obliczone na wyzwolenie
 podniecenia seksualnego. Takich filmów i scen z punktu widzenia Bożych przykazań nie wolno oglądać
 bez winy moralnej ani małym dzieciom, tzn. nie tylko ‘poniżej 18 lat’, ani dorosłym; ani osobom żonatym i
 zamężnym, ani dziadkom, którzy ‘życie mają już ... poza sobą’. Boże przykazanie dotyczy jednakowo
 dzieci i dorosłych.

  Sceny zachowań brutalnych stają się znakomitą lekcją pokazową dla wyobraźni młodego człowieka,
 jak kultywować swoją bezwzględność i zadawać drugiemu człowiekowi wyszukane tortury, zanim się go
 zabije. Podatni na takie ‘nauki’ są nie tylko chłopcy, ale i ... nie tak rzadko: dziewczyny, które potrafią
 niekiedy daleko wyprzedzać świat męski w tym względzie.

Życie na co dzień dostarcza w obfitości przykładów, że już dzieci, a tym bardziej wielu z młodzieży,
 wprowadza w czyn zapamiętane sposoby zadawania tortur drugiemu człowiekowi – a coraz częściej
 zupełnie przypadkowym przechodniom: dzieciom i dorosłym, kobietom i mężczyznom.
 – Jeśli w poprawczakach, aresztach śledczych i więzieniach przebywający tam zatrzymani – również ci
 młodociani, mają nieograniczony dostęp do tego rodzaju filmów i scen, nie należy się dziwić, że fałszywie
 pojęty kult ‘siły’ i totalnie wypaczone pojmowanie wielkości człowieka, mierzone popisywaniem się
 stopnia brutalności i wyszukiwanymi sposobami zadawania coraz bardziej dla zabawy ‘urozmaicanego’
 sposobu zadawania śmierci, który ponadto dumnie filmują, – znajdzie bezpośredni wydźwięk na
 mnożących się w życiu publicznym nawet spokojnych dotąd miejscowości przypadkach morderstw,
 gwałtów, wandalizmu i zdobywania tytułu ‘mistrza’ w sztuce zadawania coraz bardziej wyrafinowanych



 tortur.

Produkcja tego rodzaju filmów wpisuje się ponad wątpliwość w rejestr bardzo trudnych do
 odpuszczenia ‘grzechów cudzych’. Filmy te stają się dla tysięcy i milionów osób, zrazu przecież
 niewinnych, wtłaczaniem w ich świadomość złych wzorców oraz postępującego nie-liczenia się z Bogiem
 oraz strząsania z siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności etycznej w obliczu Boga, siebie i społeczeństwa.

Erotyka i porno

Tym łatwiej szerzy się zło moralne przez mnożone w miliony zdjęcia i filmy z zakresu erotyki i porno.
 Zapewne stosunkowo łatwiej uchronić się od scen gloryfikujących kult siły, brutalności i znęcania się nad
 drugim człowiekiem. Wiążą się one o wiele łatwiej z naturalnym odruchem potępienia takiego stylu
 siłowego przepychania się przez życie osobiste, rodzinne i społeczne. Trudno nie dostrzec zła w
 bezmiarze zadawanego okrucieństwa i popełnianych mordów na tak wielu niewinnych, często całkiem
 przypadkowych ludziach.

Przeciwnie zaś, sceny erotyczne i w miliony idąca produkcja zdjęć i filmów porno wiąże się z
 atrakcyjnymi osobistymi doznaniami seksualnymi. Wyzwalają one podniecenie i zaogniają nienasyconą
 gonitwę po linii pożądliwości seksualnej. Działają poprzez odbiór wzrokowy, często ponadto głosowy –
 wprost na wyobraźnię, która znajduje natychmiastowe echo w postaci z zasady silnych podniet
 seksualnych, a te wiodą niemal nieuchronnie do ... masturbacji.

Oglądanie scen porno i erotyki, które coraz częściej nie są już tylko pojedynczymi obrazami i
 zdjęciami erotyki czy wręcz porno, lecz są utworzone w postaci filmów tego typu – z ukazywaniem z całą
 perfidią wszelkich wynaturzeń jako w pełni zrozumiałej ‘normy’, której nikt nie ma prawa podważyć,
 poczynając od samego Boga, wyzwala w sposób nieunikniony ciekawość seksualną w parze ze
 wzrastającym podnieceniem. Wyzwolone podniecenie seksualne wiedzie z kolei niemal ze 100%
 pewnością do grzechu samogwałtu. Nietrudno wtedy o gwałt dokonywany nie tylko pojedynczo, lecz
 zbiorowo. Dzieje się to nierzadko niemal ‘na oślep’: w stosunku do ‘ofiary’, jaka się przypadkowo nawinie.
 W przypadku stawianego oporu – finałem seksualnego wykorzystania, a raczej wyżycia się seksualnego,
 ofiara zostaje jakże często ... fizycznie zlikwidowana – zwykle po zadaniu jej najpierw śmierci z
 dodatkową kwalifikacją: mordu zadanego ‘z szczególnym okrucieństwem’.

Przerzuty grzechów VI-go Przykazania na Przykazanie V-te

Właśnie: jak łatwo w takiej sytuacji o dalszy ciąg zbuntowanego podeptania Bożego przykazania VI
 czy IX. Wcale nierzadko zdarza się, że mniej lub więcej przypadkowe ‘ofiary’, zwykle kobiety – napadów i
 gwałtu zostają wtedy – po seksualnym wyżyciu się na nich, wśród wyszukanych tortur ... zabijane.

Jak bardzo naocznie sprawdza się wówczas słuszne następstwo Bożych przykazań: przykazania V-
go i VI-go: „Nie zabijaj – Nie cudzołóż” ! Przykazania te znajdują się w Dekalogu bezpośrednio po sobie.
 Bo i w rzeczywistości życia na co dzień idą oba te Przykazania jakże często bezpośrednio w parze ze
 sobą.



  Oto owoce buntowniczego:
 „Nie będę Ci służył, Ty NIE-Dobry Boże, który na ‘miłości’ przecież ... kompletnie się nie znasz!”

  Oto piekło, na razie jedynie piekło-na-ziemi – ‘w całej swej krasie’.

Sytuacje takie, które raz po raz się powtarzają, to pokazowe ‘prezentacje’ jednej z podstawowych
 cech wszelkiego grzeszenia. Mianowicie jedno odrzucenie Bożego Prawa miłości wydaje w formie
 swoistej ‘meta-stazy’, tzn.: przerzutu choroby ‘raka’, anty-owoc w formie natychmiastowego, pierwotnie
 być może wcale nie zaplanowanego przerzutu na całkiem nie przewidziane inne zakresy zbuntowanego
 odrzucenia tegoż Bożego Prawa miłości.

Szał uprawianego wyżywania się seksualnego – pociąga w ten sposób za sobą wcale nietrudno i
 wcale nie rzadko okrutne morderstwo popełnione na całkiem niewinnej, przypadkowej ‘ofierze’.
 Wykorzystana, sponiewierana w swej godności ludzkiej, zostaje następnie sadystycznie zamordowana i
 zakopana, albo wyrzucona byle gdzie w zarośla ...

Dokładnie to samo dzieje się jednak w przypadku uprawiania ‘seksu’ z użyciem środków przeciw-
rodzicielskich. W tym wypadku chodzi już nie o pojedyncze przypadki, lecz o miliony każdego dnia
 zabijanych, absolutnie Niewinnych, którzy ‘przeszkadzają’ w wyżywaniu się seksualnym.
 – Oto typowe przerzuty skutków łamania V-go i VI przykazania Bożego. W tym wypadku ukazuje Szatan
 swoje właściwe oblicze bez żadnej zasłon. Dzisiejszy świat ocieka już nie potokami, lecz rzekami krwi
 bezustannie zabijanych ... bezbronnych Niewinnych !

Wdrażanie zwyrodnień seksualnych

Kto zdoła uchronić od oglądania takich treści – jeśli już nie osoby dorosłe, to przede wszystkim
 niewinność serca dziecięcego, poczynając od tych najdrobniejszych dzieci, może dopiero
 przedszkolnych? Obrazy nieprzyzwoite, a tym bardziej całe sceny przedstawiające filmowane działania
 obsceniczne – osób pojedynczych czy dwojga obnażonych ludzi, a nawet całych grup ludzkich, którzy
 podejmują kopulację i szczycą się prezentowaniem coraz bardziej wyrafinowanymi formami
 zwyrodniałego seksualizmu, filmowanego z bezpośrednimi zbliżeniami, nie mogą nie pozostawiać w
 wyobraźni czy to jeszcze niewinnego dziecka, czy już młodzieży – głębokich śladów poranienia dotąd
 przejrzystej duszy.

Sceny te zapadają z zasady głęboko w świadomość, a tym bardziej w podświadomość. Zdarza się,
 że pewna część młodych osób może początkowo nie zdawać sobie w pełni sprawy, co się tu właściwie
 dzieje i o co tu chodzi. Jednakże tego rodzaju wrażenia wizualne bez wątpienia zapadają w samą głębię
 wyobraźni i podświadomości. Oglądane sceny będą samoistnie, być może przez całe następne lata
 drążyły i drążyły wyobraźnię stopniowo rozwijającego się młodego człowieka. Jeśliby nawet jakieś
 dziecko początkowo nie rozumiało jeszcze ‘do końca’, co właściwie ci dwoje całkiem obnażeni
 wyprawiają, zaczną przecież rozumieć z biegiem czasu ich ruchy i działania coraz jaśniej, a sam ten
 dorastający chłopiec czy dziewczyna mogą wówczas z łatwością popaść w pożądliwość rozpętaną
 niegdyś oglądanymi scenami.

Trudno zaprzeczyć, że nie jest rzeczą zbyt łatwą oderwać wzrok od oglądania w sam raz
 przedstawianych obrzydliwości seksualnych. Wciągają one potężnie wszystkie zmysły i działają na
 wszystkie poziomy człowieczeństwa. Nie ku dobru moralnemu, lecz ku złu. Tego rodzaju zdjęcia, a tym
 bardziej całe dokładnie ukazane sceny pornograficzne działają silnie podniecająco i zapadają głęboko w
 osobowość człowieka.



Autorom tego rodzaju filmów oraz tym, którzy zamieszczają je w coraz bardziej perfidnie
 skonstruowanych wersjach na serwerach przechowujących miliony stron internetowych ‘porno’, w
 najmniejszej mierze nie chodzi o wzbudzenie szacunku do małżeństwa i rodziny. Im zależy na zasypaniu
 wyobraźni roznamiętniającymi scenami erotycznymi dla całkowitego oderwania człowieczej osoby od jej
 płciowości. Dla nich w najmniejszej mierze nie jest ważna godność człowieczego uzdolnienia do
 przeżywania miłości w małżeństwie i rodzinie – w klimacie sakramentowi małżeństwa przez Boga
 podarowanej intymności – dwojga osób zjednoczonych w dozgonnym przymierzu miłości i życia.

Specjalistów od wypreparowanego od ludzkiej osoby ‘seksu’ nigdy nie obchodzi godność ludzkiej
 osoby, jej imię, ani tym bardziej jej powołanie do życia wiecznego. Ten aspekt ludzkiego istnienia schodzi
 w ich manipulowanych scenach na setnorzędny margines uwagi. Jako wielkość sama dla siebie
 przedstawiane są natomiast coraz bardziej wyrafinowane sposoby w celu wyzwolenia maksymalnie
 silnych przeżyć seksualnych. Człowiecza osoba owych nago i prowokująco ukazywanych postaci zostaje
 sprowadzona do rzędu żywego narzędzia dla maksymalnie dreszczowego zabawiania się ‘ciałem’ – w
 całkowitym oderwaniu od jakiejkolwiek odpowiedzialności i poszanowania dla osobowej godności męża i
 żony.

Czegoś analogicznego nie ma w świecie ... zwierząt. Słuszna jest uwaga: zwierzę ... zgrzeszyć nie
 potrafi. Grzech przerasta możliwości bytu zwierzęcia. Jedynie człowiek, jako obdarzony władzą
 samo-świadomości, samo-stanowienia, podejmowania odpowiedzialności jest aż tak ‘wielki’, że jak go
 stać z jednej strony na heroizm świętości, tak też potrzeba aż człowieka, żeby móc ... zgrzeszyć i
 świadomym i dobrowolnym aktem swego człowieczeństwa ... wybrać, w tym wypadku: wieczne
 potępienie.

Wszystko co się dzieje w ‘porno-przemyśle’, dzieje się w pełnym pogardy ignorowaniu Boga i
 człowiekowi przez tegoż Boga nagląco do kochającego przyjęcia zaofiarowanych przykazań. Chodzi
 wciąż o tego Boga, który jest Miłością ‘mocną’ i mobilizującą, i który człowieka wezwał – odwołując się do
 jego wolnej woli – do szczęśliwości życia wiecznego w „Domu Ojca”.
 – Wezwanie to nie jest jednak przymusem, lecz propozycją, której realizacja będzie zależała od
 akceptacji jakości postępowania odpowiadającego wpisanemu w serce wewnętrznemu ładowi
 postępowania. Jego zewnętrznym wyrazem stał się Boży dar Dziesięciorga przykazań.

Bóg daje każdemu człowiekowi wyraźne sygnały ładu miłości. Ład ten wyryty jest w nie wymazalnym
 zapisie w sumieniu każdego człowieka.
 – W tymże zapisie sumienia daje Bóg do zrozumienia, że wybór jakości życia wiecznego zależy nie od
 Boga, lecz od poszczególnego człowieka. Stanie się ono przypieczętowaniem wyboru, jakiego dokonuje
 on z chwili na chwilę w okresie ‘gorącej próby’ na jakość jego miłości do Boga i bliźnich w ciągu
 podarowanej mu ziemskiej wędrówki.
 – To Boże wezwanie obejmuje oczywiście każdego człowieka bez wyjątku, tzn. niezależnie od tego, czy
 on jest ‘wierzący’, czy ‘nie-wierzący’.

Realne zaczątki jakości przyszłego życia w wieczności rozpoczynają się jednak już tu na ziemi.
 Wyrażają się one w wyborze jednej z dwóch wersji:

  jako otwarcie się na zbawienie wieczne – w konsekwencji wcielania w życie miłości w Bożym stylu jej
 pojmowania i przeżywania;

  albo też jako systematycznego odrzucania naglących Bożych propozycji, które były ceną osiągnięcia
 życia wiecznego w „Domu Ojca”.

Specjaliści od erotyki i porno wpajają widzom bezsłownie, a przecież niezwykle zaborczo i siłowo –
 poprzez silne, roznamiętnieniem naładowane bodźce wizualne – podstawowe przekonanie, że Boga nie
 ma; że nie istnieje żadna odpowiedzialność sprawozdawcza; że człowiek jest absolutnym panem siebie
 samego; że konsekwentnie wolno mu dysponować sobą i drugim człowiekiem – wedle arbitralnego
 upodobania, byle tylko zapewnić sobie (= egoizm = anty-miłość) poprzez narzędne wykorzystanie drugiego



 człowieka – maksymalnej dawki przyjemności seksualnej.

Swymi pokazami ‘porno-seksu’ potwierdzają autorzy owego ludziom systematycznie wtłaczanego
 ‘seksu-dla-seksu’, że w życiu w żaden sposób nie chodzi o ‘miłość’; że rodzina jest niepotrzebna; że
 rodzina oznacza klęskę zaspokajania ‘potrzeb seksualnych’ indywidualnego człowieka; że szczytem
 marzeń są trójkąty i czworoboki ‘małżeńskie’ wraz z ... burdelami, z których korzystać powinien każdy,
 kto tylko może, oraz ile przyjemności zdoła dla siebie ‘zaliczyć’.

Z przeprowadzanych badań i statystyk wynika, że oglądaniem ‘porno’ i syceniem się erotyką trudnią
 się nie tylko chłopcy, ale niemal na równi również już dziewczynki, w pełni dojrzałe dziewczęta oraz
 kobiety.
 – Z kolei zaś okazuje się, że filmy, wideo czy internetowe ‘porno’ stają się niemal na co dzień pokarmem
 dla nieprzeliczonych rzesz osób dorosłych – zarówno wolnego stanu, jak i żonatych czy zamężnych.
 Niejedni małżonkowie przyznają, że przed podejmowaniem ‘stosunku’ (tzn. nie aktu zjednoczenia swych osób ! A
 w tym celu stworzył i podarował Bóg małżonkom akt zjednoczenia) muszą się przez oglądanie ‘porno’ najpierw
 ‘podgrzać’, gdyż inaczej ... stosunek im nie wyjdzie! Wyznają tym samym, że nie chodzi im o
 zjednoczenie swych OSÓB, ale o ... masturbację na szałowym poziomie, czyli typowej anty-miłości!

A wreszcie wcale nierzadko pokazami ‘porno’ karmią się lubieżnie osoby w podeszłych latach życia.
 Istotnie, pokusy przeciw cnocie czystości dotykają nie tylko ludzi młodych! Nie na darmo przytacza Pismo
 święte złe przykłady osób w wieku pełnej dojrzałości, ludzi zajmujących również najwyższe stanowiska,
 jak np. królów z rodu Judy, z którego kiedyś wyjdzie Odkupiciel człowieka, Syn Boży i Człowieczy Jezus
 Chrystus.

Bolesnym przykładem tego stał się nawet król Dawid. Uprawiał on ‘seks’ (a nie miłość!) – niby w
 skrytości, z tym że owa skrytość stała się niebawem tajemnicą publiczną.
 – Zły przykład Dawida jest o tyle bardziej znamienny, że dla pozbycia się absolutnie niewinnego, dla
 niego od momentu popełnionego cudzołóstwa bardzo niewygodnego rywala, nie zawahał się wydać na
 niego wyrok śmierci. Wykonanie tego wyroku miało nastąpić w sposób perfidnie przez Dawida
 przemyślany: przez wystawienie go w walce na stanowisko, gdzie z góry było pewne, iż zostanie zabity.
 Nawiązywaliśmy do tego w VI części naszej strony (zob. do tego wyż.: Pożądliwość wzbudzona widokiem Batszeby
 (2 Sm 11n).

Fakt ten potwierdza jeden raz więcej, jak bardzo Bóg ma ‘rację’, gdy Przykazanie piąte i szóste
 zestawił ściśle obok siebie: „Nie będziesz zabijał” – „Nie będziesz cudzołożył” (zob. Wj 20,13n; zob. też
 nieznacznie wyżej: Przerzuty grzechów VI-go Przykazania na Przykazanie V-te).

Innym anty-przykładem pozostawania totalnie pod ‘przymusem’ pożądliwości, to zawstydzająca
 historia Zuzanny, którą niewinnie oskarżyli „dwaj starcy zestarzali w złych dniach” (Dn 13,52. – Zob. obszerniej
 wyż.:  Grzech pożądliwości oczu dwóch starców w Księdze Daniela: Dn 13).

Jako uzupełnienie do rozważania o ‘porno’ wypada zachęcić do przeglądnięcia i przestudiowania
 ‘Listu Pasterskiego’ Biskupa Finn z USA, poświęconego problematyce pornografii i sposobom walki z nią
 (zob. z naszej strony: Pornografia – wielkie wyzwanie).

Wszystko co w tej chwili przedstawiono, dotyczy w całkiem szczegółny sposób tego, co w odnowionej
 szacie, z niebywałą siłą, społeczności ludzkiej w skali światowej narzuca szatańska fala
 homoseksualizmu oraz jej ‘udoskonalone’ wydanie w postaci ideologii gender. Gender podbija
 systematycznie coraz inne kraje, wdzierając się siłowo przede wszystkim w pion wychowawczy i
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 edukacyjny. Swą siłowo narzucaną deprawacją obyczajową obejmuje on zwłaszcza młodzież i dzieci,
 poczynając od etapu ich niemowlęctwa.
(Zob. temat homoseksualizmu dokładniej wyżej: cz.VI, rozdz.2; ideologia ‘gender’ – tamże, cz.VI, rozdz.3).

Niemożliwe, by w niebywałej presji promotorów ‘gender’ nie zidentyfikować z jasnością oczywistości
 dyktanda ze strony tego, który jest ZŁY: Szatana. Uintensywnia on na obecnym etapie istnienia
 człowieka, żywego Obrazu Bożego, gorączkowo swój zwycięski pochód niszczenia rodzaju ludzkiego
 oraz unicestwienia dzieła odkupienia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Zgodnie ze swą odwieczną
 metodą jako „ojca kłamstwa i mordercy od początku” (J 8,44) dokonuje on tego dzieła w klimacie sztucznie
 stwarzanego nastroju ‘wesołego’ swych oddanych sług, promotorów gay‘ostwa i genderu. Zaliczają się
 do nich najwierniejsi ‘słudzy ZŁEGO’, poczynając od wielu osobistości, które piastują najwyższe
 stanowiska w do niedawna szanowanych instytucjach międzynarodowych.

Ćwiczenia ruchowo-sportowe

Istnieje jeszcze wiele innych sposobów, które mogą okazać się przydatne w zmaganiach o
 dochowanie czystości serca i ciała. Sugestie w tym zakresie można wyczytać w literaturze religijnej
 poświęconej ascezie i rozwojowi życia wewnętrznego. Jedne z tych porad sugerują podejmowanie
 działań naturalnych, inne zalecają korzystanie z środków nadprzyrodzonych. Na użytek własny wypada
 skorzystać z jednych i drugich porad.

Nikt nie zaprzeczy, że słuszną jest rzeczą w wieku dorastania, gdy szczególnie dojmująco narzucają
 się symptomy dojrzewania fizjologicznego tak u dziewcząt jak u chłopców, by podejmować dostępne
 ćwiczenia ruchowo-sportowe. Są one ze wszech miar zalecane.
 – Ich celem jest kanalizowanie nadmiaru wyzwalającej się w tym czasie energii – na coraz inne obszary
 działań. Pociąga to za sobą spontaniczne odwrócenie uwagi od samych tylko problemów dojrzewania, a
 z drugiej strony przyczynia się do zrównoważonego podziału zasobów energetycznych na inne, nie mniej
 ważne, a zarazem pożyteczne zakresy życia młodego człowieka.

Jedni młodzi – tak chłopcy jak dziewczęta, podejmują w ramach tak zaplanowanego i uprawianego
 ‘sportu’ bieganie przez ileś kilometrów każdego dnia. Inni wyżywają się w klubach sportowych takich jak:
 piłka nożna, siatkówka, tenis, pływanie, wędrówki po górach i coraz innych szlakach turystycznych, a w
 zimie uprawianie szlachetnego sportu na nartach itp.

Jako ostrzeżenie dla młodych ludzi wypada jednak zalecić daleko idącą ostrożność w korzystaniu z
 szeroko rozreklamowanych rodzajów ‘sportów’ i kursów samo-obrony wypracowanych w krajach Azji.
 Niewielu zdaje sobie sprawę, iż za tymi zdawałoby się zrazu niewinnymi rodzajami ‘sportu’ kryje się
 zwykle niepostrzeżenie wsączanie Ludowi Bożemu wychowanemu na przynależności do Chrystusa –
 ideologii i przekonań religijnych nie mających nic wspólnego z chrystianizmem, a wręcz przeciwnie:
 skutecznie odwodzących od przynależności do Odkupiciela.

Jest jasne, że nie każdemu chłopcu i nie każdej dziewczynie ‘dana’ jest taka możliwość uprawiania
 ‘sportu’ i turystyki. Jeśli ktoś żyje na wsi, wiele czasu trzeba będzie poświęcić pomocy rodzicom w
 utrzymaniu gospodarstwa domowego i uprawie pola. Myślenie w tych okolicznościach o wędrówce po
 szlakach turystycznych staje się jedynie marzeniem, którego prawie nigdy nie da się zrealizować.
 – W takiej sytuacji młody człowiek pomyśli zapewne o innych sposobie kanalizowania gromadzącej się w
 jego ciele i duszy energii, dostosowanych do miejscowych i rodzinnych możliwości.



 Objaśnienie

Zrzeszenia młodzieżowe

Inną twórczą sugestię na ten okres życia (chociaż nie tylko na ten odcinek życia) przedstawia gorąco wtedy
 zalecane dołączenie się do któregoś z dostępnych w danym środowisku geograficznym zrzeszenia
 młodzieżowego. Przy uważnym rozejrzeniu się w terenie znajdzie się chyba niejedno takie do wyboru.

Będą to z jednej strony grupy związane z upiększeniem życia liturgicznego w kościele, jak różnego
 stopnia ‘scholae’ dzieci i młodzieży śpiewającej i grającej na coraz innych instrumentach, które mogą
 znaleźć miejsce przy ubogaceniu życia liturgicznego. To znów będą to grupy np. ministrantów, grupy
 lektorów, którzy będą dążyli do tego, by tak odtwarzać Słowo Boże czytań mszalnych, żeby Lud Boży je
 nie tylko dobrze dosłyszał, ale dzięki odpowiedniej intonacji mógł je zarazem łatwo zrozumieć.

Podobną rolę – nie tylko kształceniową, ale i służącą świadomie podejmowanemu rozwoju życia
 wewnętrznego i sakramentalnego, spełniają grupy ‘Oaz’ w ich zróżnicowanych odmianach: od dzieci i
 młodzieży po osoby starsze, a nawet małżeństwa i rodziny. Są to błogosławione zrzeszenia, które
 zarazem służą formowaniu serca w obliczu Boga oraz coraz piękniejszemu ludzkiemu i Bożemu
 kszałtowaniu wzajemnych odniesień w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie.

Jakżeż w tym kontekście nie wspomnieć i nie zachęcić jeszcze raz do zrzeszania się w takich
 szlachetnych i chlubnych grupach, jak harcerstwo i inne podobne związki i zrzeszenia, skupiające
 zarówno młodzież, jak i osoby już dorosłe, które mogą szczycić się swą wieloletnią przynależnością np.
 do harcerstwa. Wspominaliśmy o tym już nieco wyżej (zob.: Stowarzyszenia Młodzieżowe: Szkoły kształtowania
 charakteru).

Harcerstwo i inne podobne formacje nie były co prawda ukierunkowane w pierwszym rzędzie na
 religijne kształtowanie swych członków. Otwierały się one jednak na nie na oścież. Każdy kto szczycił się
 przynależnością do harcerstwa itp. zdawał sobie dobrze sprawę, że chluby bycia np. harcerzem nie da
 się realizować inaczej, jak tylko będąc w nie kłamanym znaczeniu przekonanym uczniem Chrystusa i
 Maryi. Wtedy dopiero można było obdarzyć kogoś zaszczytnym mianem ‘człowieka sumienia’ : jako
 człowieka ‘z charakterem’, na którego wierność można w każdej sytuacji liczyć.

Konsekwentnie zaś autentyczne harcerstwo było
 zawsze potężnym wsparciem w wychowywaniu
 harcerzy i harcerek do krystalicznej czystości – w
 przekonanym realizowaniu Bożych przykazań, w tym
 również przykazania VI i IX.

   Nie do pomyślenia i nie do pogodzenia z
 przynależnością do harcerstwa było, żeby któreś z
 dziewcząt czy chłopców mógł wziąć do ust papierosa, a
 z kolei alkohol pod jakąkolwiek postacią. Z samego
 jedynie tytułu i zaszczytu, iż ‘jestem harcerzem –
 harcerką’ !

  Nie do pogodzenia z przynależnością do autentycznego harcerstwa byłyby rozmowy dziewcząt
 pomiędzy sobą, które by się licytowały z ‘anty-chluby’, iż są już ‘po poświęceniu’ swego dziewictwa na
 ołtarzu kochającego chłopaka.
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  Nie do pomyślenia z przynależnością do autentycznego harcerstwa było takie ubieranie się
 dziewczyny, które by było równoznaczne z nieustannym prowokowaniem pożądliwości oczu (i nie tylko)
 chłopców, a także osób dorosłych.

  harcerstwo wychowywało świadomie do promowania godności ludzkiej osoby i czujnego rozwijania
 odpowiedzialności za dobro – zarówno swoje własne, jak i odpowiedzialności za wielorakie dobro tych
 wszystkich, którzy znaleźli się w otoczeniu kogoś jako harcerki czy harcerza.

Ów jednoznaczny styl kształtowania charakteru przyjęty w autentycznym harcerstwie stawał się
 ponad wątpliwość potężną pomocą w twórczym, godnym rozwoju cnoty czystości w okresie
 psychicznego i duchowego wzrastania zarówno dziewczyn-harcerek, jak chłopców-harcerzy.

Harcerstwo pełniło w ten sposób rolę twórczego przygotowania do przyszłych zadań przynależących
 do niego młodych: dziewczyn i chłopców. Stawało się ono twórczym etapem w przygotowaniu do
 przyszłego małżeństwa i rodziny, względnie – gdy któreś z nich doznało daru szczególnego wezwania –
 do życia konsekrowanego w życiu zakonnym, względnie do służby Bożej w kapłaństwie.
 – Niezależnie zaś od tego, harcerstwo może się szczycić przygotowaniem całych zastępów prawdziwych
 bohaterów miłości dla Ojczyzny, gotowych poświęcić za nią swoje życie. Zastępy tych bohaterów
 wywodziły się zarówno spośród chłopców-harcerzy, jak i dziewcząt-harcerek.

4. Wolność od ‘posiadania’ rzeczy

Więcej ‘mieć’ – więcej ‘być’

Kto chce zachować cnotę czystości, musi nabyć swoistej łatwości w odmawianiu sobie niejednej
 rzeczy, którą by chętnie posiadał i z niej korzystał, a rezygnuje z niej dla dobrze uzasadnionego,
 wyższego motywu. Jest to swoiste stosowanie zasady o wyższości człowieka jako osoby wobec świata
 rzeczy będących w zasięgu jego możliwości, a których człowiek nie chce stać się ani być niewolnikiem.

Jan Paweł II lubił odwoływać się do tej zasady w swych różnych wypowiedziach, ujmując ją w zwięzłe
 sformułowanie: „Więcej mieć – czy więcej być”. Myśl ta zawarta jest w Soborowej Konstytucji
 Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym w nawiązaniu do ludzkiej aktywności, dzięki której
 człowiek sam się doskonali i wzrasta wewnętrznie. Wiadomo zaś, że zasadniczy wpływ na formułowanie
 tejże Soborowej Konstytucji Duszpasterskiej miał ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła.
 – Oto słowa odnośnego fragmentu Soborowego:

„... Jeżeli się dobrze pojmuje ten wzrost
[= osiąganie własnego wewnętrznego doskonalenia poprzez aktywność zewnętrzną],



 jest on wart więcej aniżeli zewnętrzne bogactwa [= rozwój techniki], jakie można zdobyć.
 – Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada” (GS 35).

Myśl tę rozprowadza Jan Paweł II m.in. w encyklice społecznej „Centesimus annus – Setny rok“ (1991
 r.). Przywołuje tam na pamięć charakterystyczną wypowiedź swego poprzednika, papieża Pawła VI:

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym,
 ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego,
 by mieć, aniżeli być,
 i chce więcej mieć nie po to, aby bardziej być,
 lecz by doznać w życiu jak najwięcej przyjemności” (CA 36).

Wypracowanie w sobie takiej postawy wymaga niewątpliwie świadomie podejmowanego
 kształtowania swego wnętrza.

Wychowanie do wolności wobec ‘mieć’

Jan Paweł II wskazuje w pewnej chwili m.in. w bezpośrednim nawiązaniu do wychowania dzieci do
 „istotnych wartości życia ludzkiego” (FC 37) – na zasadę, o której w tej chwili mówimy:

„... Dzieci winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych,
 przyjmując prosty i surowy styl życia
 w głębokim przekonaniu, że ‘więcej wart jest człowiek z racji tego,
 czym jest, niż ze względu na to, co posiada’ ...” (FC 37).

Słowa te wyrażają ważną zasadę, jaką kierować się powinni wszyscy wychowawcy, w szczególności
 zaś rodzice w stosunku do swych dzieci, a oczywiście uprzednio w stosunku do siebie samych. Chodzi o
 wypracowanie w świadomości dziecka postawy chętnego, dobrowolnego wyrzeczenia w obliczu dóbr
 materialnych i technicznych, które same w sobie są co prawda dobre i dobrze żebym je posiadał, a
 przecież równie dobrze nie muszę ich wcale mieć.
 – Nie dopuszczam do tego, żeby mnie te rzeczy zniewoliły. Ja sam mam być wyższy od świata materii, a
 nie odwrotnie. Nie wolno mi stawać się niewolnikiem ani materii, ani techniki – pomimo jej całej
 użyteczności.

Na swój sposób wyraził tę zasadę – z właściwą sobie głębią, św. Paweł, Apostoł Narodów. Chodzi o
 fragment, który Jan Paweł II szczególnie polubił. Stosował go m.in. do wydarzeń Polsko-Polskiej ‘Wojny’
 (= Stanu Wojennego: 1981-1983) w swych modlitwach w intencji Ojczyzny, jednocześnie dodając otuchy swym
 często więzionym i torturowanym rodakom za wierność przekonaniom religijnym i ojczyźnianym:

„... Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg [= Ojciec] Syna swego, zrodzonego z niewiasty,
 zrodzonego pod Prawem
[= Prawodawstwo religijne Mojżeszowe],
 aby wykupił tych, którzy podlegli Prawu
[= niektóre zniewalające przepisy Prawa Mojżeszowego, m.in. nakaz ‘obrzezania’],
 abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
 – Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg [= Ojciec] wysłał do serc naszych Ducha [= Trzecia Osoba
 Trójcy]
 Syna swego, który woła: Abbá, Ojcze!
 A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
 Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z Woli Bożej” (Ga 4,4-7).



Ponownie przytaczając słowa Jana Pawła II, wypada przypomnieć jego słowa z Homilii Jubileuszowej
 Mszy św. na Jasnej Górze w 1983 r. Mianowicie po przytoczeniu dopiero co przypomnianego fragmentu
 z Listu Apostoła Narodów do Galatów dodaje Papież Wojtyła swój komentarz:

„... ‘A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
 Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z Woli Bożej’ [Ga 4,4-7].
 – To mówi nam Chrystus z pokolenia na pokolenie. Mówi poprzez wszystko, co czyni i czego naucza.
 Mówi przede wszystkim przez to, Kim jest. Jest Synem Bożym – i przychodzi nam dawać przybrane
 synostwo. Otrzymując w mocy Ducha Świętego godność synów Bożych, w mocy tegoż Ducha
 mówimy do Boga: ‘Ojcze’.
Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami.
 Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności.

 Chrystus obecny wraz ze swą Matką w Polskiej ‘Kanie’ stawia przed nami z pokolenia na pokolenie
 wielką sprawę wolności. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności.
 – Jednakże jest mu ona równocześnie zadana.
 ‘Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości’ – jak się wyraża poeta (Leopold Staff, Oto twa pieśń).
 Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub źle. Może przez nią budować lub niszczyć ...” (Jan
 Paweł II, Druga Pielgrzymka do Polski, Homilia podczas Jubileuszowej Mszy św. na Jasnej Górze, 19.VI.1983,4).

W nawiązaniu do tego zagadnienia: wolności ‘od’ rzeczy materialnych i nawet takich dóbr, które
 skądinąd są bardzo pożyteczne, ale człowiek nie chciałby dać się nimi zniewolić, można by przytoczyć
 jakiś fragmencik z korespondencji, poruszający to właśnie zagadnienie:

„... Moje poczucie wartości jest bardzo niskie, ale za 25 zł to nigdy bym się nie sprzedała.
 – Będąc dzieckiem czy już nastolatką nie mogłam mieć wszystkiego, co bym tylko chciała. I to nie
 dlatego, żeby moich rodziców nie było na to stać, bo żyło nam się na niezłym poziomie. Ale mój Tato
 uważał, że dzieci nie można za bardzo rozpieszczać. Uczył mnie oszczędności, ale też dzielenia się z
 innymi.
 – Ja sama nigdy nie przywiązywałam wagi do jakichś modnych ubrań, bo uważam, że nie wszystko co
 modne – wszystkim musi pasować ...” (Kinga: 9.III.2009)
 (Jest to fragment jej listu po przeczytaniu zbioru artykułów z naszej strony, przedruku z Newsweek – o Seksie nastolatków,
 tamże art. Pornodzieci 25 zł, zob.: Ku rozwadze rodziców – Ku rozwadze dzieci-młodzieży).

Czy nie o to właśnie chodzić powinno w procesie wychowania dzieci? Tak właśnie sformułował to
 jako zasadę wychowania Jan Paweł II, jak o tym dopiero co wyżej wspomniano, a tutaj jeszcze raz
 przywołujemy na pamięć:

„... Dzieci winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych,
 przyjmując prosty i surowy styl życia
 w głębokim przekonaniu, że
 ‘więcej wart jest człowiek z racji tego czym jest, niż ze względu na to, co posiada’ ...” (FC 37).

Dobrowolne wyrzeczenie się ‘rzeczy’

Słowa Jana Pawła II: „Więcej być, aniżeli więcej mieć”, to program wychowania i samo-wychowania
 dla każdego człowieka.
 – Dotyczy on jednak w szczególniejszy sposób każdego młodzieńca i każdej panny. Trzeba się
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 świadomie uczyć poczucia, że nie muszę wcale ‘posiadać’ każdej rzeczy ‘materialnej’, która mi się
 podoba. Dotyczy to m.in. rzeczy technicznych. Rzeczy te mogłyby mi się skądinąd bardzo przydać. A
 przecież nie dopuszczam do tego, żeby one były ‘większe’ ode mnie samego – i z nich rezygnuję dla
 pewnych wyższych względów.
 – Jeśli je zaś posiadam, umiem sobie nałożyć szereg ograniczeń w ich używaniu, żeby zachować
 wewnętrzną wolność w stosunku do nich.

Zasada dotyczy zatem wielu rzeczy, których posiadanie by mnie ucieszyło, ale równie dobrze pragnę
 się czuć wobec nich ‘wolny’ : mogę je równie dobrze nie posiadać. Przykładów na to i zarazem sugestii
 można by mnożyć.

Gdyby miało chodzić o świat dziewcząt i kobiet, nasuwają się od razu takie sprawy jak: kolejne coraz
 lepsze, bardziej ‘modne’ suknie, kosmetyki, i tyle coraz innych rzeczy. Rzeczami tymi szczycą się inni:
 koledzy, koleżanki. Być może dokuczają mi z racji tego, że ja takich rzeczy nie posiadam i że z tego
 tytułu jestem ‘gorszy’ od nich.

Co prawda i ja bym je chętnie ‘miał’. Ale dostrzegam doskonale, że dajmy na to – rodziców moich
 pomimo najlepszych chęci nie stać na ich zakup – w przeciwieństwie do rodzin koleżanek i kolegów:
 bardziej zamożnych, dla których częste zakupy coraz nowych części garderoby nie stanowią problemu.

Sedno sprawy tkwi w tym, czy stać mnie bez rozgoryczenia na wyrzeczenie się tej kolejnej rzeczy
 ‘materialnej’? Czy potrafię mężnie i bardzo pogodnie znieść docinki docierające do mnie od otoczenia
 bliskich i znajomych z tej właśnie racji? Czy pragnę wznieść się ponad posiadanie tej, kolejnej rzeczy
 materialnej, żeby mimo iż w tym wypadku rezygnuję z tego, by daną rzecz ‘mieć’ – tym bardziej
 wewnętrznie ‘być’ : w pełnej wolności wobec materii-jako-materii?

W innym wypadku będzie chodziło o coraz inny, skądinąd bardzo użyteczny sprzęt techniczny:
 komputer, laptop, iPad, technologicznie coraz bardziej zaawansowaną komórkę, smartfon, dostęp nie
 tylko do SMS-ów, ale i internetu przez komórkę, itp.
 – Kolega czy koleżanka będą się przede mną przechwalać, że oni te nowsze wersje sprzętu już mają.
 Dają mi poznać swą wyższość z racji posiadanego sprzętu medialnego, itp. A mnie na to ... nie stać.
 – Zdaję sobie jednak sprawę: ta komórka, ten sprzęt technologicznie zaawansowany – nie może
 wyrastać ponad mnie jako osobę. Życzę kolegom itd. całym sercem: niechaj się posiadanym sprzętem
 cieszą, a nawet przechwalają. A mnie, Boże, pozwól nie dopuścić do tego, by mnie owa technika ...
 zniewoliła: stała się większą ode mnie jako osoby!

W ascezie pojmowanej w duchu Chrystusowym, a tym samym z poszanowaniem godności osobowej
 człowieka, nie chodzi o coś w rodzaju stoickiego wyrzeczenia-dla-wyrzeczenia jako bezdusznej ‘musztry’
 czy tresury w stosunku do siebie samego. Istotną rolę powinien odgrywać każdorazowo głębszy motyw
 podjętego wyrzeczenia. Jako bliższy motyw wysunie się co prawda motyw utrzymania dystansu wolności
 w obliczu kolejnej rzeczy ‘materialnej’. Mimo iż widzę jej użyteczność, nie chcę dopuścić, żeby się stać jej
 niewolnikiem. Toteż mógłbym ją niewątpliwie posiadać i nią się z korzyścią posługiwać. Ale równie
 dobrze pragnę pozostać wewnętrznie wolnym w stosunku do niej.

Jeśliby mnie nawet spotkać miały z tego tytułu przykrości – np. uszczypliwe uwagi od kolegów,
 koleżanek, potrafię przyjąć je z uśmiechem i wielką prostotą ducha, ale tym bardziej: w duchu
 wewnętrznej wolności. Ja bez tych ‘rzeczy’ naprawdę obejść się potrafię.

Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, jeśliby dany przedmiot materialny czy techniczny mógł być
 użyty do zła etycznego. Wtedy wyrzeczenie się danego przedmiotu materialnego znalazłoby tym samym
 znacznie głębsze, dodatkowe umotywowanie. Nie ze zbędnych skrupułów, ale jako wyraz wewnętrznego
 hartu: wolę unikać sytuacji, które mogłyby mnie doprowadzić do upadku i klęski moralnej.
 Postawa moja byłaby wtedy umotywowane zasadą unikania sposobności do grzechu, albo wręcz
 ucieczki od bliskiej sposobności popełnienia grzechu.

Przykładowo można by tu wspomnieć o niejednych osobach, które dajmy na to w ramach



 świadomego wyboru, nie chcą zakupić dla swego domu ... telewizora. Wolą zrezygnować z tego czy
 niejednego innego ‘dobra materialnego’, jakie dałoby się łatwo osiągnąć dzięki temu konkretnemu
 sprzętowi technicznemu, tzn. zrezygnować z oglądania niejednej ciekawej transmisji, z dzienników
 telewizyjnych itp., zamiast doznawać potem wyrzutów sumienia w związku z wcale nierzadko
 emitowanymi scenami pełnymi erotyki, a nawet wręcz porno.

‘Umartwienia’ i ‘ofiary’

Istnieje wiele okoliczności, znacznie prostszych aniżeli wyżej wymienione, jakie niesie z sobą życie
 na co dzień, kiedy to można by skorzystać z takiego czy innego dobra materialnego, ale równie dobrze
 można by z jego posiadania czy użycia zrezygnować. Tego rodzaju dobrowolną ‘rezygnację’ określa się
 zwykle mianem ‘umartwienia’, względnie też ‘ofiary’, podjętej wyraźnie dla wyższego motywu. Owe
 wyrzeczenia czy umartwienia dotyczą zwykle drobnych spraw.

Wspomniane wyrzeczenia czy ofiary mogą się okazać cennym, a nawet niezastąpionym ćwiczeniem,
 bez którego trudno sobie wyobrazić wypracowanie w sobie postawy natychmiastowej gotowości do
 zaniechania jakiegoś działania względnie posiadania pewnej rzeczy materialnej – w ramach dążenia do
 utrzymania w sobie postawy nieodzownej wewnętrznej ‘wolności’ w stosunku do tej rzeczy. Nie
 dopuszczam do tego, żeby rzeczy materialne miały mnie zniewolić i wzięły ‘górę’ nade mną. Zajmuję
 wobec nich przez cały czas dystans: równie dobrze mogę je posiadać, je zdobywać i z nich korzystać,
 ale równie dobrze mogę zaniechać starań o ich posiadanie i korzystanie.

W nawiązaniu do troski o podbudowanie swojej wewnętrznej wolności w aspekcie cnoty czystości
 można by wskazać na szereg zakresów, gdzie podejmowanie pewnych form wyrzeczeń czy ofiar z
 pogranicza ducha i ciała jest bardzo zalecone. Wybór tego rodzaju drobnych wyrzeczeń będzie
 prawdopodobnie połączony z pewnym wysiłkiem. Nie jest wykluczone, że niejednej z nasuwających się
 sposobności człowiek – ze słabości lub ociągania się nie wykorzysta. Zda sobie sprawę, iż nie-podjęcie
 nadarzającej się sposobności do złożenia drobnej ‘ofiary’ świadczy o wewnętrznej porażce jego ducha.
 Niemniej pozostają one nadal stałym wołaniem do wewnętrznego mobilizowania się i nie-cofania się w
 obliczu dającej znać o sobie swej wewnętrznej ociężałości w podejmowaniu świadomej pracy nad sobą.

Jest rzeczą jasną, że wartość tak wypracowanej postawy będzie wciąż wprost zależna od
 wewnętrznej motywacji, jaką się wówczas kieruję. Przykładowo można by tu wymienić i zarazem
 zasugerować szereg możliwości do podejmowania ‘ofiar-umartwień’, jakie może nasunąć życie na dzień.

Jedną z takich sytuacji to dziedzina jedzenia i picia. Każdy może wyznać na podstawie własnego
 doświadczenia, że odmówienie sobie takiej czy innej dobrej rzeczy do zjedzenie czy do wypicia bywa
 niekiedy rzeczą nie zanadto łatwą. Tymczasem drobne wyrzeczenia w tym zakresie nie tylko nie
 przyniosą żadnej szkody ciału, a przeciwnie – mogą przyczynić się na swój sposób do utrzymania
 właściwej kondycji zdrowia.

Tutaj też mieści się sens nakazanego przez praktykę Kościoła wszystkich wieków, a także już
 praktykę Starego Testamentu, podejmowania w określonych sytuacjach postu, zwłaszcza w dniach
 pokuty i szczególnego błagania o Boże Miłosierdzie i pomoc, np. w sytuacji klęsk fizycznych,
 żywiołowych, zdrowotnych i duchowych.

Z punktu widzenia medycznego jest praktyka systematycznego podejmowania dni ‘oczyszczenia’
 organizmu, określanego w praktyce Kościoła jako dni ‘postu’, zdecydowanie zalecona.
 – W naszym jednak wypadku sięga motyw podejmowania drobnych wyrzeczeń w zakresie jedzenia czy
 picia znacznie głębiej. O wielkości ducha człowieczego decyduje motyw natury duchowej, a raczej wręcz



 nadprzyrodzonej. Czynię to ze względu na miłość Boga i bliźniego, a także by wyprosić dla siebie
 samego, ale i innych – dar wytrwania w wierności – m.in. w zakresie VI-go Bożego przykazania.
 – Konsekwentnie więc zjem np. zamiast 10 smacznych ciastek – tylko dwa, chociażby mnie bardzo
 ‘kusiło’ do spożycia jeszcze kolejnego pączka czy kolejnej porcji tortu. Zamiast delektować się dobrym
 napojem z 5-krotnym dolewaniem, ograniczę się do wypicia tylko jednej dawki tego płynu; itp.

W ten sposób można przejść coraz inne sytuacje życiowe, które nasuwają takie czy inne
 przyjemności, ale z których mogę zrezygnować, lub dokonać świadomego ograniczenia z ich
 korzystania. Kieruję się wtedy wciąż jasno sformułowanym głębszym motywem – m.in. w celu uproszenia
 daru wytrwania w cnocie czystości i twórczego przygotowania do czekających mnie przyszłych zadań
 życiowych, np. jako przyszłego ojca czy matki.

Istnieją oczywiście inne sytuacje, kiedy to mogę dokonać świadomego wyboru po linii złożenia
 pewnej twórczej ‘ofiary’ m.in. dla wyproszenia sobie daru pozostawania w wierności VI-mu Bożemu
 przykazaniu.
 – Będzie to np. zrezygnowanie z pójścia na imprezę, na którą bym co prawda chętnie poszedł, ale
 wyczuwam, że byłoby jeszcze lepiej złożyć z uczestnictwa w niej drobną ofiarę – dla uproszenia u Bożej
 dobroci takiej czy innej łaski dla siebie, względnie swoich bliskich itp.
 – To samo dotyczy umotywowanego nie-skorzystania z oglądania takiej czy innej strony internetowej,
 chociażby mnie bardzo kusiło, żeby ją otworzyć. Słyszę jednak wyraźny głos Boży, żeby nie ulec
 budzącej się ciekawości, tym bardziej że mogłoby się to wiązać z dobrowolnym wystawieniem się na
 pokusy, czyli z góry przyjętym ryzykowaniem pozostawania czy nie-pozostawanie w stanie łaski
 uświęcającej.

Innego rodzaju sytuacje do składania wyrzeczeń czy ofiar nasuwa np. świadomie podejmowane
 serdeczne odnoszenie się do otoczenia, w tym także do osób których osobiście nie cierpię. Przełamię się
 jednak wewnętrznie i spróbuję obdarzyć ciepłym słowem osobę, która mnie skrzywdziła; sprawię jej
 swoim sposobem bycia i odezwania się wręcz dodatkową przyjemność.

Podejmowanie tego rodzaju ‘ofiar’ cieszy się niewątpliwie szczególnym Bożym błogosławieństwem.
 Chodzi o kształtowanie jakości swych odniesień zarówno w ramach własnej rodziny i w stosunku do osób
 z najbliższego otoczenia, jak i w szkole czy w pracy. Winno to być owocem świadomie wypracowanego
 życzenia wszelkiego dobra danym osobom – wraz z życzeniem pełni Bożego błogosławieństwa dla nich;
 błogosławieństwa które by w sensie ostatecznym sięgało ich dobra definitywnego – w „Domu Ojca”.

5. Jeszcze raz: modlitwa w walce o czystość

„... Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”



Nie ma się co łudzić: każdy człowiek, począwszy już od małego dziecka, a tym bardziej dzieci
 dorastające i dojrzewające, jak w końcu osoby dorosłe oraz dziadkowie – wszyscy bywają wystawieni na
 sytuacje ‘próby-pokusy’. Nie chodzi jedynie o dziedzinę czystości w sensie VI czy IX przykazania.

Pokusa to swoisty synonim sytuacji próby-na-jakość-charakteru w coraz innym zakresie życia. Każda
 też miłość musi być poddana mniej lub więcej ‘ogniowej’ próbie na jej jakość (zob. obszerniej wyż.: Nieodzowne
 poddanie jakości miłości próbie). Dopiero czyn, wymagający nieraz bohaterstwa, niekiedy nawet daniny
 własnej krwi, staje się sprawdzianem szczerości słów, jakie ktoś deklaruje na temat swej ‘miłości’.
 – Dotyczy to miłości zarówno międzyludzkiej, jak też miłości naszej do Boga. Sam bowiem Bóg takiej
 ‘próbie-na-jakość-swojej-Miłości’ do człowieka począwszy od dzieła stworzenia aniołów i człowieka nie
 tylko się pierwszy poddał, ale przez wszystkie czasy nieustannie próbę taką na nowo ‘zdaje’.

Zasadę o konieczności zdania ‘próby’ miłości wykazanej czynem potwierdza niedwuznacznie sam też
 Jezus Chrystus. Potwierdza On to m.in. w swej mowie pożegnalnej po Ostatniej Wieczerzy. Poprzednio
 przytoczyliśmy już Jego odnośne słowa (zob. wyż.: Tekst „Kto ma Przykazania moje ...”: J 14,21).

Zdajemy sobie sprawę, że człowiek wcale nie zawsze zdaje celująco ‘egzamin’ z jakości swej miłości
 do Boga i bliźnich. Egzaminu tego, tzn. ‘próby’ – nie zdała część Aniołów na pra-początku stworzenia
 (zob. Ap 12,7nn; oraz zob. wyż.: Dramat grzechu Aniołów). A potem już i pierwsi rodzice w Raju. Ulegli oni pokusie
 podsuniętej im przez „Węża Starodawnego, który się zwie diabeł i szatan, zwodzącego całą zamieszkałą
 ziemię ...” (Ap 12,9).
 – Bezpośrednią wypłatą Szatana dla nich stało się jaskrawe uświadomienie sobie, że nie tylko nie stali
 się „jak Bóg”, ale są ... nadzy (zob. Rdz 3,5.7): tzn. pozbawieni łaski Bożej, która jak kurtyna z nich opadła
 (zob. Jezusowe przypowieści o szacie godowej: Mt 22,11; oraz: Ap 7,13n; 19,7n; 21,2; 22,4). Oni zaś sami ... zniszczyli
 świątynię Ducha Świętego, jaką dotąd wolno im było być (por. 1 Kor 3,17.16; 6,19).

Czy w obliczu ludzkiej ułomności moralnej oraz wrodzonej skłonności człowieka po grzechu
 pierworodnym do wyborów za tym co jest „złe w oczach Bożych” – dziwić się, że Odkupiciel człowieka,
 Jezus Chrystus, włączył do siedmiu podstawowych próśb Modlitwy Pańskiej skierowanej do Boga Ojca, i
 tę szóstą: „Ojcze nasz ... : i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie [= przyjęty polski tekst Modlitwy Pańskiej: „... i nie
 wódź nas na pokuszenie”] ...” (Mt 6,13; Łk 11,4)?
 – Zdajemy sobie sprawę, że Jezus nie ostrzega Apostołów i tym samym każdego ze swych uczniów ‘na
 wiatr’, gdy prosi ich z naciskiem: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie ...” (Mt 26,41; zob. wyż.:
 Natychmiastowy ‘stop’).

Innymi słowy chociażby człowiek był skądinąd bardzo mocno zakorzeniony w Bogu, a tym bardziej
 jeśli jego więź z Bogiem nie jest zbyt silna, trzeba dla wiernego trwania po stronie m.in. VI i IX
 Przykazaniu po prostu prosić Boga o dodatkową pomoc i opiekę. Jezus stwierdza w podsumowaniu swej
 przypowieści o winnym krzewie i latoroślach jednoznacznie:

„... Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
 ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.
 I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie ...” (J 15,5n).

Szatan jest niewątpliwie silny, chociaż nigdy nie jest silniejszy od tego człowieka, który się mu
 wyraźnie przeciwstawia. Mimo to o łaskę wytrwania – m.in. w przejrzystej czystości serca, trzeba Boga
 prosić. Bóg zaś wysłuchania prośby zanoszonej przez Jego dziecko nie odmówi.
 – Jeśli ktokolwiek jest sobie świadom swej ułomności i niewytrwałości w zakresie VI-go Przykazania,
 powinien tym bardziej prosić o dar wytrwania w Łasce: pokornie, a z dziecięcą ufnością w zwycięstwo
 Chrystusa w swym sercu.
 Jezus dawał do poznania Piotrowi, który miał zostać Jego widzialnym Zastępcą na ziemi, że nie powinien
 zanadto opierać się na własnej pewności siebie.

Oto fragment dialogu między Jezusem a Piotrem, który zarzekał się w czasie Ostatniej Wieczerzy, iż
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 Objaśnienie

 nawet życie swoje położy za Niego:

„On zaś rzekł [= Piotr]: ‘Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć’.
 Lecz Jezus odrzekł: ‘Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut,
 a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz’ ...” (Łk 22,33n; zob. też: J 13,38).

Lepiej, a i pokorniej, nie być zbyt pewnym siebie. Bo im więcej
 takiej zadufanej w sobie pewności, tym większy może okazać się
 upadek.

Należy natomiast zgodnie z prawdą swojego słabego jestestwa i
 być może tylu już niewierności i grzechów, jakich się nagromadziło
 w ciągu dotychczasowego życia, prosić z wielką ufnością:
 – „Jezusie, ulituj się nade mną” (Łk 18,38).

Z kolei zaś Jezus podpowiada nie na darmo:

„... A o cokolwiek prosić będziecie w Imię Moje, to uczynię,
 aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.
 O cokolwiek prosić Mnie będziecie w Imię Moje,
 Ja to spełnię” (J 14,13n; oraz: J 15,8;7.16).

 „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
 O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w Imię Moje.
 Do tej pory o nic nie prosiliście w Imię Moje:
 Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16,23n).
 (zob. też: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie ... ” : Mt 7,7n).

Czy Jezus Chrystus, Odkupiciel Człowieka, „ofiara przebłagalna za nasze grzechy, i nie tylko za
 nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2,2) miałby nie wysłuchać swego dziecka, które Go
 prosi z wielką ufnością, a w poczuciu swojej niedostateczności i niewytrwałości, o użyczenie łaski
 przejrzystej czystości?

Modlitwa przez orędownictwo Maryi i Świętych

Poprzednio wspominaliśmy już o konieczności modlitwy i niektórych jej formach
(zob. wyż.: Czuwajcie i módlcie się ... – i ciąg dalszy).
 Przypomnieliśmy także, że Jezus Chrystus zostawił nam swoją Matkę – na naszą Matkę. Jezus zwierzył
 Jej Macierzyństwo w Duchu Świętym w stosunku do każdego człowieka, skoro poprzez swoją Matkę
 zechciał traktować nas jako swoich braci i siostry w tej samej ludzkiej naturze.
 – Jakżeż Maryja, Matka Odkupiciela i Współ-Odkupicielka wraz ze swym Boskim Synem, miałaby nie
 wstawiać się nieustannie i przez wszystkie wieki u swego Syna i całej Trójcy Przenajświętszej, by każdy
 z Jej braci i sióstr skorzystał w pełni z łask Odkupienia dokonanego przez Jej Boskiego Syna na Krzyżu?
 Czy nie modlimy się do Niej codziennie:
 „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi – teraz, i w godzinie śmierci naszej”?

Maryja dobrze wie, co to znaczy, gdy prosimy Ją o wyjednanie nam łaski krystalicznej czystości, jeśli
 chodzi o przejrzystość naszego sumienia w zakresie VI Przykazania Bożego.
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Na łamach naszej strony internetowej udostępniliśmy niemałą garść przeróżnych modlitw, gdyby ktoś
 zechciał dołączyć do swej modlitwy spontanicznej – modlitwę już sformułowaną, cieszącą się być może
 wielowiekowym zakorzenieniem w Ludzie Bożym.
 – Oto parę odnośników-linków do modlitw do Najśw. Maryi Panny, szczególnie drogich i polecanych –
 m.in. i szczególniej o uproszenie daru Pięknej Miłości oraz cnoty czystości:

  Modlitwy przez wstawiennictwo Najśw. Maryi Panny:

Modlitwa „Pod Twoją obronę ...” (zob. wyż.: Pod Twoją obronę).
 Modlitwa św. Bernarda do Maryi (zob. wyż.: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo).
 Modlitwa św. Maksymiliana Marii Kolbe do Matki Boskiej (zob. wyż.: Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza).
 Do Matki Pięknej Miłości (zob. wyż.: Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie).
 Akt oddania się Matce Bożej w Niewolę Miłości (kard. Stefana Wyszyńskiego) (zob. wyż.: Matko Boża,
 Niepokalana Maryjo!).
 Do Maryi na ‘dobranoc’, z modlitewnika Księży Sercanów (zob. wyż.: O Maryjo, Dziewico Niepokalana).

Szczególną czcią wypada otaczać św. Michała Archanioła. On to w próbie na jakość miłości
 względem Trójjedynego opowiedział się na pra-początku jednoznacznie za Bogiem. Z tego tytułu
 określany jest jako „Mi-ka-EL = Któż jak Bóg” (zob. Ap 12,7nn; z hebr.). Modlitwy do św. Michała Archanioła
 są jednocześnie swoistą modlitwą egzorcyzmu – wyraźnego wyproszenie Szatana.

  Oto mały wybór modlitw do św. Michała Archanioła oraz świętych Aniołów Stróżów:

Do św. Michała Archanioła Księcia Niebieskiego (zob. wyż.: Chwalebny Wodzu Niebieskich Zastępów).
 Modlitwa błagalna o uwolnienie (zob. wyż.: Boże, Stwórco i Obrońco ludzi).
 Powszechna modlitwa do Anioła Stróża (zob. wyż.: Aniele Boży, Stróżu mój).

A oto parę modlitw zanoszonych do Boga przez pośrednictwo innych, ulubionych Świętych. Ich
 wstawiennictwo za nami u Boga jest potężne. Jak zwykle, warunkiem wysłuchania jest nasza szczera
 wola trwania w Łasce Bożej i nie-grzeszenia, oraz rzeczywiste oddawanie czci Bogu przez
 wstawiennictwo danego z owych Świętych.

  Ukażemy znowu parę wybranych modlitw do Świętych – z naszej strony internetowej:

Do św. Józefa o czystość serca, z modlitewnika Księży Sercanów (zob. wyż.: Dziewic Stróżu i Ojcze, Józefie
 święty).
 Modlitwa do św. O. Maksymiliana Marii Kolbe (zob. wyż.: Boże, który św. Maksymiliana Kapłana i Męczennika ).
 Modlitwa do św. Edyty Stein (zob. wyż.: Boże naszych ojców, Tyś zaprowadził ...).
 Modlitwa do św. dr Gianny (zob. wyż.: Boże, Ty powiedziałeś, że nie ma większej miłości ).

Z sugestii Chrystusa z „Dzienniczka” św. Faustyny

Jakżeż w tym miejscu nie przypomnieć przynajmniej niektórych błogosławionych wypowiedzi, z jakimi
 Chrystus zwrócił się do nas przez pośrednictwo św. S. Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego
 Miłosierdzia! Na naszej stronie internetowej poświęciliśmy zagadnieniu Bożego Miłosierdzia całą część
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 V, składającą się z ośmiu rozdziałów.

W pierwszych 6 rozdziałach tej V-tej części podjęliśmy oryginalną próbę ukazania, jak to się stało, że
 Bóg Trójjedyny, Miłość-Życie – zaczął ujawniać się coraz bardziej jako Bóg Miłosierdzia.
 – Natomiast rozdz. 8-my (podzielony na 3 pliki) tejże V-tej części przedstawia sporą garść fragmentów z
 Dzienniczka Duchowego św. S.Faustyny ułożonych w pewne grupy tematyczne (zob. wyż.: Przybliżmy się z
 ufnością do Tronu Łaski).
 Odsyłamy ponownie do całego tego rozdziału.

Poniżej przekopiujemy jeszcze raz parę fragmentów owego ‘Dzienniczka’ św. Faustyny w ściślejszym
 nawiązaniu do walki duchowej o dochowanie wierności Chrystusowi wśród walk i pokus, a w
 szczególności w nawiązaniu do korzystania z Sakramentu spowiedzi świętej, określanego przez samego
 Chrystusa chętnie jako „Trybunału Miłosierdzia”. Oto nieco oczekiwanych, otuchą napawających
 fragmentów z wspomnianego ‘Dzienniczka Duchowego’ św. S.Faustyny.
 W przytoczonych fragmentach zachowujemy styl mówienia Jezusa, który zwraca się bezpośrednio do
 Heleny Kowalskiej, która podówczas była zakonnicą o imieniu zakonnym ‘S.Faustyna’. Jezus zwraca się
 do niej bardzo często w formie „Córko Moja” :

  Pouczenia Jezusa o zachowaniu w obliczu ataków Złego

„Córko moja, chcę cię pouczyć o walce duchowej. ...
 ... Nie wchodź w targ z żadną pokusą.
 Zaraz zamykaj się w Sercu Moim,
 a przy pierwszej sposobności odkryj ją przed spowiednikiem” (DzF 1760).

 „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.
 W czasie spokoju dusza tak samo robi wysiłki jak i w czasie walki. Musi się ćwiczyć i to bardzo, bo
 inaczej nie ma mowy o zwycięstwie. Czas pokoju uważam za czas przygotowania do zwycięstwa.
 Musi ustawicznie czuwać – czujność, jeszcze raz czujność. Dusza, która się zastanawia, otrzymuje
 wiele światła. Dusza rozproszona sama siebie naraża na upadek i niech się nie dziwi, że upada.
 O Duchu Boży, kierowniku duszy, mądry jest ten, kogo Ty wyćwiczysz.
 Ale, aby mógł Duch Boży działać w duszy – trzeba ciszy i skupienia” (DzF 145).

 „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; zob. też: 1287.146).

  Dar Trybunału Miłosierdzia

„Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy.
 Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego.
 Córko moja, pisz o moim miłosierdziu dla dusz znękanych. Rozkosz mi sprawiają dusze,
 które się odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia.
 – Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej litości,
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 ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu Swoim.
 Napisz: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy
[= Sąd ostateczny: koniec czasów; ale i koniec życia ziemskiego każdego człowieka],
 otwieram wpierw na oścież drzwi Miłosierdzia Mojego
[= etap przedostatni przed końcem świata; ale i przed śmiercią indywidualną].
 Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia,
 ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości Mojej ...” (DzF 1146).

 „Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale
 miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają.
 Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych
 obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją,
 a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni.
 Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko
 już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni.
 O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego;
 na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno” (DzF 1448).

 „Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego,
 zawsze spływa na twoją duszę moja Krew i Woda, która wyszła z serca mojego, i uszlachetnia twą
 duszę.
 Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej,
 zanurzaj się cała w moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej
 łaski.
 Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie,
 zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy.
 Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia.
 Powiedz duszom, że z tego Źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności.
 Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic.
 Strumienie mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy,
 gdyż łaska moja odwraca się od nich – do dusz pokornych” (DzF 1602).

 „Napisz: Jestem Święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem.
 Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech,
 ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej.
 Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia.
 Miłosierdziem Swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich
 i raduje się Serce Moje, gdy oni wracają do Mnie.
 Zapominam o goryczach, którymi poili Serce Moje, a cieszę się z ich powrotu.
 Powiedz grzesznikom, że żaden z nich nie ujdzie ręki Mojej.
 Jeżeli uciekają przed miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje.
 Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla
 Mnie.
 Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenia i cierpienia,
 przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje,
 poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną” (DzF 1728).

 „Przecież nie określiłem liczby przebaczenia ...” (DzF 1488).

 W obliczu wieczności

„Wszelka łaska wypływa z miłosierdzia i ostatnia godzina pełna jest miłosierdzia dla nas.
 Niech nikt nie wątpi o dobroci Bożej, choćby grzechy jego były jak noc czarna,
 Miłosierdzie Boże mocniejsze jest niż nędza nasza.



 Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia
 Bożego,
 a resztę już Bóg dopełni.
 Ale nieszczęsna dusza, która zamknęła drzwi miłosierdziu Bożemu, nawet w ostatniej godzinie.
 Te dusze pogrążyły Jezusa w Ogrodzie Oliwnym w smutek śmiertelny,
 wszak z Jego najlitościwszego Serca wypłynęło miłosierdzie Boże” (DzF 1507).

 „Na ukaranie mam wieczność, a teraz przedłużam im czas miłosierdzia,
 ale biada im, jeżeli nie poznają czasu nawiedzenia Mego.
 Córko moja, sekretarko mojego miłosierdzia,
 nie tylko cię obowiązuje pisanie i głoszenie o moim miłosierdziu, ale wypraszaj im łaskę,
 aby i oni uwielbili moje miłosierdzie” (DzF 1160; zob. też: 1588).

RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-e.
 Stadniki, 30.V.2015.
 Stadniki, 14.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 1.VIII.2017.

              

E. BY WALKA BYŁA ZWYCIĘSKA

1. W walce o dochowanie czystości
Pierwsze zetknięcie dziecka z problemem intymności seksualnej
Zagrożenia dla czystość ze strony najbliższych
Rodzice jako uczący gorszących zachowań
W obliczu własnej słabości w zakresie czystości
Tekst. Maryja pod Krzyżem: VSp 70
Definicja grzechu ciężkiego
Tekst RP 14: Grzech - Wyłączenie Boga
Tekst RP 16: Uwarunkowania grzechu
Tekst RP 16: Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność
Tekst RP 17: Grzech ciężki (RP 17)
Grzech ciężki a czynniki psychologiczne
Tekst RP 17a. Uwarunkowania psychologiczne grzechu
Pole ‘bitwy’ zabezpieczone czy otwarte
Tekst: „Kto ma Przykazania moje ...” (J 14,21)
Rola matki w sprawach sumienia dziecka
Rola kapłana w zmaganiach o czystość

2. Garść twórczych sugestii i rad
Dobre ... rady a rzeczywistość
Czuwajcie i módlcie się ...
Fragment ‘Listu z tamtego świata’
Czy się modlić i jak się modlić
Maryja – również moja Matka
Pokusa a poświęcenie całego dnia Bogu

3. Jeszcze inne sposoby przeciwdziałania pokusom
Natychmiastowy ‘stop’
Uchwycić się czegoś stabilnego a samoistne reakcje fizjologiczne
Odcięcie się od okoliczności wiodących do grzechu
Tabela: ‘Uczniowie Cię nie kochają’!



Higiena wyobraźni: sceny przemocy
Erotyka i porno
Przerzuty grzechów VI-go Przykazania na Przykazanie V-te
Wdrażanie zwyrodnień seksualnych
Ćwiczenia ruchowo-sportowe
Zrzeszenia młodzieżowe

4. Wolność od ‘posiadania’ rzeczy
Więcej ‘mieć’ – więcej ‘być’
Wychowanie do wolności wobec ‘mieć’
Wyznanie. Wolność wobec rzeczy
Dobrowolne wyrzeczenie się ‘rzeczy’
‘Umartwienia’ i ‘ofiary’

5. Jeszcze raz: modlitwa w walce o czystość
„... Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”
Modlitwa przez orędownictwo Maryi i Świętych
Z sugestii Chrystusa poprzez św. Faustynę
Pouczenia Jezusa o zachowaniu w obliczu ataków Złego
Dar Trybunału Miłosierdzia
W obliczu wieczności

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c67. Jan Paweł II otoczony obejmującymi go dziećmi
Fot7c68. Groźne zwały dymu wydobywające się z czynnego wulkanu
Fot7c69. Klasa gimnazjalna zebrana przy ich pani-nauczycielce z dzieckiem
Fot7c70. Dziewczynka klęcząca na klęczniku przed swą Pierwszą Komunią świętą
Fot7c71. Pies przy niemowlęciu: można się wzajemnie bawić?
Fot7c72. Dwie wesołe dorastające koleżanki-panienki 



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

F.   JESZCZE RAZ Z ROZWAŻAŃ PAPIEŻA WOJTYŁY
NA TEMAT MIŁOSCI

Słowo wyjaśnienia

W poprzednich częściach naszej strony korzystaliśmy niejednokrotnie w obfitości z dokumentów
 nauczycielskich Jana Pawła II. Powraca on w nich nierzadko do problematyki małżeństwa, rodziny,
 teologii ciała oraz pokrewnych zagadnień.
 – Zanim został wyniesiony do godności Następcy Piotra na Stolicy Apostolskiej, wydał jako profesor
 akademicki m.in. wciąż w pełni aktualne „Studium Etyczne”  pt. „Miłość i Odpowiedzialność” (korzystamy z
 jego 3-go wydania: Londyn 1965).

Lektura tego ‘Studium’ jest co prawda trudna: wymaga dużej koncentracji umysłowej, by treść jego
 rozważań należycie zrozumieć. Niemniej jest ona jedyną tego typu pracą w skali światowej. Jest
 nieodzownym punktem wyjścia do podejmowania jakichkolwiek głębszych analiz na temat ‘miłości’ w jej
 personalistycznym ujęciu. Takie zaś podejście do zagadnienia ‘miłości’ jest zarazem treścią Bożego
 Przykazania miłości Boga i bliźniego.

 Studium to ukazuje we wnikliwych analizach różnicę między ‘miłością’ pozorną i złudną, która
 wiedzie do ‘użytkowego’ korzystania z ciała płciowego – a ‘miłością’ godną tego miana, tzn. kształtowaną
 zgodnie z normą personalistyczną. Jej celem jest osiągnięcie zjednoczenia dwojga osób (małżonków) na
 poziomie osobowym, chociaż dokonuje się ono poprzez ciało męża i żony w całej ich męskości i
 kobiecości. Ciało odgrywa w tej sytuacji rolę niejako ‘ambasadora’ osoby jednego i drugiego z
 małżonków. Ich osoby jednoczą się z sobą poprzez swe ciało płciowe.
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Mimo iż korzystaliśmy już hojnie ze wspomnianego ‘Studium’ byłego Arcybiskupa Krakowa Karola
 Wojtyły, trudno pominąć jego dogłębne analizy i twórcze spojrzenia w ścisłym nawiązaniu do
 zajmującego nas aktualnie etapu młodzieńczości. W tym właśnie czasie: na etapie młodzieńczości,
 młodzi ludzie poszukują siebie i znajdują się wzajemnie, oczekując osobistego spełnienia w obopólnej,
 trwałej, wiernej miłości. Stanie się to w zawartym małżeństwie: Sakramencie małżeństwa.

1. Popęd a osoba – wezwana

Uzdolnienie-wezwanie do miłości – największego przykazania

Zakładamy nieprzebytą różnicę pomiędzy światem zwierząt – a światem ludzi. Sam tylko człowiek
 jest wyposażony nie tylko w ciało, które znajduje swoje daleko posunięte analogie w świecie zwłaszcza
 niektórych zwierząt, szczególnie gdy chodzi o podobne funkcje biologiczno-fizjologiczne.
 – Człowieka charakteryzuje jednak ponadto życie duchowe. Ono zaś świadczy o jego nieśmiertelnej
 duszy i jest podłożem, na którym rozwija się wewnętrzne życie jego ducha. Przez nie, tzn. przez swoje
 życie duchowe, człowiek różni się w sposób istotny nie tylko od świata rzeczy, ale i zwierząt, w tym
 również tych ‘człeko-kształtnych’.
 – Ono też sprawia, że człowiek jest osobą. Osoby zaś, czyli współprzenikającego się ciała i ducha u
 człowieka, nie da się w żaden sposób sprowadzić do rzędu samej tylko ‘rzeczy’. Dzięki swemu duchowi
 człowiek przerasta zarówno świat materii i zwierząt, jak i cały nawet kosmos.

Na obecnym etapie naszych rozważań zatrzymujemy się na wzajemnych odniesieniach między
 dwojgiem osób – najczęściej ludzi młodych, którzy poszukują i znajdują siebie wzajemnie w zamiarze
 związania się węzłem małżeństwa: sakramentu małżeństwa.
 – Z punktu widzenia etycznego powinien każdy człowiek, ale tym bardziej tacy młodzi, podtrzymywać
 jasną świadomość, iż każde z nich jest osobą, a nie jedynie rzeczą. Konsekwentnie zaś zarówno do
 siebie samego, jak i tego drugiego, narzeczonego – względnie już współmałżonka, trzeba odnosić się
 jako do osoby w pełnym tego słowa znaczeniu.

Bezpośrednio z faktem, iż człowiek jest osobą, wiąże się powinność etyczna. Płynie ona z samej
 prawdy bytu, iż człowiek jako właśnie osoba: własna, czy też i kogoś drugiego – nie może być
 potraktowany jako środek do osiągnięcia jakiegokolwiek celu. Dotyczy to przede wszystkim
 zdegradowania ludzkiej osoby do rzędu jej użycia jako środka dla uzyskania poprzez jej ciało
 przyjemności seksualnej (zob. MiO 24).

Dopiero miłość zapatrzona w godność człowieka jako
 osoby, zmierzająca do zjednoczenia na poziomie dwojga



 Objaśnienie

 osób, staje się zdolna włączyć twórczo reakcje zmysłowe
 budzące się w obliczu męskości i kobiecości – w
 przeżywanie ciała płciowego jako swoistego ‘ambasadora’
 konkretnej osoby, która się przez nie objawia i wyraża.

Skorzystamy z wdzięcznością ze wspomnianego
 ‘Studium etycznego’ Arcybiskupa Karola Wojtyły pod
 tytułem „Miłość i Odpowiedzialność”, w którym zagadnienia
 związane z płciowością ludzkiej osoby znalazły
 kompetentne omówienie.

Fakt zaznawania oraz subiektywnego przeżywania przyjemności związanej z odmiennością płciową
 drugiej osoby jest wyrazem spontanicznej reakcji stających wobec siebie męskości i kobiecości na
 poziomie ciała i popędu płciowego związanego z cielesno-duchową strukturą człowieka. Niemniej
 ponieważ człowiek jest nie tylko ciałem, ale tym bardziej na wskroś je przenikającym duchem, który
 przesądza o jego wielkości i godności, spontanicznie budzące się reakcje ciała mogą i powinny (powinność
 etyczna wprost płynąca z normy personalistycznej) być świadomie i dobrowolnie podciągnięte do poziomu
 godności osoby. Ta zaś znajduje swoje zwieńczenie dopiero w miłości osobowej – z jej szczególnym
 wyrazem w postaci miłości oblubieńczej.

Oto wyjściowe uwagi Arcybiskupa Wojtyły na temat ludzkiej osoby i wzajemnych odniesień dwojga
 osób:

„Osoba (odmiennej płci) nie może być dla innej osoby tylko środkiem do celu, jaki stanowi ... przyjemność
 czy wręcz rozkosz seksualna. Przekonanie, że człowiek jest osobą, prowadzi do przyjęcia postulatu,
 aby użycie – podporządkować miłości.
 – ... Przeżywanie przyjemności ... może być wewnętrznie dociągnięte do poziomu osób tylko przez
 miłość. Tylko ‘miłowanie’ wyklucza ‘używanie’ ...
 – ... Etyka, jeśli ma spełnić swe właściwe zadanie w dziedzinie moralności seksualnej, musi ...
 precyzyjnie odróżniać to, co jest owym ‘miłowaniem’ osoby, od tego, co nim nie jest, ale stanowi tylko
 jej ‘używanie’, choć nawet zasłania się pozorem miłości i jej imieniem stara się legitymować” (MiO 24).

Norma personalistyczna, zgodnie z którą człowiek nigdy nie może być traktowany jako ‘rzecz-do-
użycia’, doczekała się w Słowie-Bożym-Pisanym Starego Testamentu, a tym bardziej w Nowym
 Testamencie, gdy na świat zstąpił Syn Boży, który przyjął ciało z Maryi swej Dziewiczej Matki –
 swoistego zdecydowanego potwierdzenia i wyniesienia do godności „drugiego” przykazania Bożego,
 „podobnego” do „największego i pierwszego”:

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem
 ...
 Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,36-39).

Jezus powtórzy to przykazanie jeszcze raz w momencie zwrotnym swojej odkupieńczej misji, gdy
 „nadeszła Jego Godzina” (J 13,1; zob. wyż.:  Zgoda na przerażające okoliczności oczekiwanego spełnienia – oraz ciąg
 dalszy):

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
 jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34n).

 „Nikt nie ma większej miłości od tej,
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 gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich ...” (J 15,13).

Syn Człowieczy uwydatnia tu dobitnie kryterium, które pozwala odróżnić ‘miłość’ w Bożym, ale i
 człowieczym wydaniu – od wszelkiej innej ‘miłości’, która ‘miłością’ nie jest.
 – Miarą tą jest dar siebie samego, włącznie z darem własnego, nie cudzego – życia, jeśli taka zajdzie
 potrzeba. Dar ten winien zmierzać ku dobru życia tego kogoś, obdarowanego. Winno się ono rozwijać w
 pasmie dóbr Odkupienia: „... aby owce miały życie, i miały je w obfitości” (J 10,10).

Tak pojęta ‘miłość’ jest diametralnie przeciwstawna do wszelkiego użytkowego odniesienia do
 drugiego człowieka. Tak bywa szczególnie łatwo w przypadku wykorzystania czyjegoś ciała dla
 uzyskania dzięki niemu przyjemności seksualnej.

‘Jedno’ w całkowitości oddania podjętego z wolnego wyboru

Gdy młodzieniec i dziewczyna poszukują siebie wzajemnie w zamiarze związania się węzłem
 małżeńskim, działają pod wpływem zaszczepionego w ludzką naturę ukierunkowania w stronę przeciwnej
 płci. Oboje otwierają się na siebie pod wpływem żywo odczuwanej potrzeby wzajemnego uzupełnienia o
 właściwości reprezentowane przez płeć przeciwną (zob. MiO 35).
 – Dążność ta wiąże się niewątpliwie z przyciągającym działaniem, jakie wywiera ‘druga płeć’. Niemniej
 sama ta dążność (= popęd) nie zatrzymuje się na ‘płci’, lecz zmierza wyżej: ku staniu się ‘jedno’ z ukrytą w
 tym ciele płciowym osobą. To zaś umożliwia pojawienie się ‘miłości’.

Miłość jest oczywiście każdorazowo uwarunkowana dołączającym się wyborem. Ten zaś jest dziełem
 woli w jej wolności. Arcybiskup Wojtyła podkreśla:

„Miłość ... nie jest tylko przyrodniczą czy nawet psychofizjologiczną krystalizacją popędu seksualnego,
 lecz jest czymś zasadniczo od niego różnym. Chociaż bowiem wyrasta i krystalizuje się na jego
 podłożu..., to jednak kształtuje się dzięki aktom woli na poziomie osoby.

 Popęd seksualny nie stwarza w człowieku gotowych, wykończonych działań, dostarcza tylko niejako
 tworzywa dla tych działań przez to wszystko, co pod wpływem popędu ‘dzieje się’ wewnątrz człowieka.
 – Wszystko to jednak nie odbiera człowiekowi zdolności samo-stanowienia, wobec czego popęd
 znajduje się w naturalnej zależności od osoby” (MiO 36n).

Tutaj przechodzi Arcybiskup Wojtyła wprost do decydującej roli wolnej woli – w przeciwieństwie do
 działań instynktownych, jakie występują w świecie zwierząt:

„Popęd seksualny znajduje się w człowieku w zupełnie innej sytuacji niż u zwierząt, gdzie stanowi
 źródło działań instynktowych poddanych samej naturze.
 – U człowieka z natury podporządkowany jest woli, a tym samym poddany swoistej dynamice
 wolności, którą dysponuje wola. Popęd seksualny wyrasta ponad determinizm porządku
 przyrodniczego – aktem miłości.
 – Ale właśnie dlatego przejawy popędu seksualnego muszą być u człowieka oceniane na poziomie
 miłości, a jego aktualizacje wchodzą w cykl odpowiedzialności, i to właśnie odpowiedzialności za
 miłość” (MiO 37).

Związanie się z osobą drugiej płci nie w koleżeństwie, ani nawet w przyjaźni, lecz w przymierzu
 małżeńskim – może dotyczyć wyboru tylko jednej osoby. Miłość bowiem małżeńska godna osoby
 domaga się całkowitego daru siebie całego – osobie równie całej kogoś drugiego przeciwnej płci.



 Zasadniczym celem zjednoczenia płciowego w małżeństwie jest co prawda stanie się tych dwojga
 ‘jednym-ciałem’ w obopólnej miłości ich osób, która obejmuje zatem ich ciało i duszę. Zjednoczenie to
 otwiera się jednak każdorazowo siłą swej dynamiki – jako Boże dzieło stworzycielskie, ku potencjalności
 rodzicielskiej.

W nawiązaniu do dynamiki stawania się „dwoje-jednym-ciałem” wypada powtórzyć tu ponownie
 zdumiewające słowa, jakie sformułował Wojtyła już jako Papież. Słowa te przytaczaliśmy już szereg razy:

„... Miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby – impulsy
 ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko
 osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna
 dusza.
 – Wymaga ona nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu – i otwiera się ku
 płodności [HV 9] ...” (por. FC 13; tamże, 19).

Zjednoczenie włączone we współ-stwarzanie

Dwoje ludzi, którzy lgną do siebie, zdają sobie dobrze sprawę, że zjednoczenie płciowe, ten
 szczególny Boży dar dla małżeństwa: sakramentu małżeństwa, zmierza oczywiście do całkowitego
 zjednoczenia swych osób jako męża i żony. Jednakże dzięki swej strukturze oraz dynamizmowi otwiera
 się owo „dwoje-jednym-ciałem” w samym tym akcie każdorazowo na oścież na możność wzbudzenia
 nowej ludzkiej osoby. Osoba ta stanie się nie wymazalnym i „... trwałym znakiem jedności małżeńskiej
 oraz żywą i nierozłączną syntezą ojcostwa i macierzyństwa” (FC 14) tych konkretnych dwojga osób.

Jest zaś jasne, że zjednoczenie płciowe, chociażby w jego następstwie doszło w danym wypadku do
 połączenia gamet obojga małżonków, czyli powstania zygoty i konsekwentnie nowej ludzkiej osoby,
 samo przez się nie jest w stanie ‘stworzyć’ ludzkiego ducha. Duch nigdy nie powstaje z połączenia
 materii + materii: materia nie jest w stanie ‘zrodzić’ ducha! Bez ‘ducha’ zaś nie ma ludzkiej osoby.
 Duchem, czyli nową ludzką osobą, obdarza powstającą zygotę zaistniałą w następstwie zjednoczenia
 płciowego – każdorazowo „miłująca Wszechmoc Stwórcy” (DeV 33).

Ileż zachwycającej prawdy bytu zawierają proste słowa Jana Pawła II z jego „Listu do Rodzin” (rok
 1994):

„Jeśli mówimy, że małżonkowie jako rodzice są współpracownikami Boga-Stwórcy w poczęciu i
 zrodzeniu nowego człowieka [zob. FC 28], to sformułowaniem tym nie wskazujemy tylko na prawa
 biologii, ale na to, że 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,
 tak jak przy stworzeniu. Rodzenie jest kontynuacją stworzenia” (LR 9).

Małżonkowie nie mogą nie doznać żywego odczucia, iż w takiej chwili zostają wyniesieni do
 zawrotnej wysokości rzeczywistych współpracowników mocy Stworzycielskiej samego Boga:

„Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne, dążą do
 takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem
 w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi ...” (HV 8).



Świadomość tego, iż zjednoczenie płciowe, w którym winno wyrażać się – nie wzajemne użycie
 swego ciała jako narzędzia do wykrzesania z niego ‘seksu’, lecz rzeczywiste zjednoczenie męża i żony
 na poziomie godnym ich miłości osobowej – staje się tym samym podłożem pod wieloraką płodność ich
 miłości.

Jej pierwszym i zasadniczym wyrazem staje się ich dziecko: widomy i odtąd już nie wymazalny znak,
 że ci dwoje stali się takim jedno-w-miłości, iż potęga ich zjednoczenia zaowocowała zaistnieniem nowego
 człowieka. Nowa ludzka osoba jest owocem nie tylko zjednoczenia płciowego tych dwojga, lecz ponadto
 żywym znakiem, iż w to zjednoczenie wkroczył wtedy sam Bóg-Stworzyciel, obdarzając zaistniałą zygotę
 swoim „Obrazem i Podobieństwem” (Rdz 1,26n).

Znaczy to, iż małżonkowie muszą być przy współżyciu płciowym każdorazowo wewnętrznie gotowi
 przyjąć potencjalne potomstwo i zapewnić mu warunki zarówno dla jego fizycznego, jak i duchowego
 rozwoju. Rozwój ten będzie owocem trudu i sztuki wychowania (zob. MiO 41).
 – Sama zaś praca wychowawcza to nieustanny ciąg dalszy ‘rodzenia’ i formowania nowego człowieka,
 tym razem przede wszystkim kształtowania jego wnętrza: podatnego do jego modelowania jako „Obrazu i
 Podobieństwa” do samego Boga. W pracę tę oczywiście tym bardziej włącza się miłość Stworzyciela –
 poprzez dary swej łaski (zob. MiO 42).

Uwidocznia to tym wyraźniej fakt, że:

„... popęd seksualny ma swoją obiektywną wielkość właśnie przez ów związek z Boskim dziełem
 stworzenia, która to wielkość w polu widzenia umysłowości zasugerowanej samym tylko ‘porządkiem
 przyrodniczym’ prawie że zupełnie zanika ...” (MiO 43).

Udział rozumu – woli – odpowiedzialności

Nasuwa się kwestia wzajemnego wpływu instynktu i popędu u człowieka na jego władze osobowe:
 umysł i wolę. Wypada ponownie sięgnąć do wypowiedzi Arcybiskupa Wojtyły.
 – U zwierzęcia zdążanie do przyjemności zmysłowej rozwiązuje się – i natychmiast kończy w drodze
 instynktowej z chwilą gdy zostaje ona osiągnięta. Kopulacja spełnia swój cel: służy utrzymaniu gatunku, a
 nie miłości.

Miłość staje się możliwa dopiero tam, gdzie pojawia się wolna wola. Wola bowiem potrzebuje
 przestrzeni wolności. Oto kolejny fragment ze „Studium” Arcybiskupa Wojtyły:

„U człowieka ... tak nie jest: prawidłowe rozwiązanie stosunku do obiektywnych celów jego bytu
 pozostaje u niego w mocy rozumu, który kieruje wolą – dlatego też rozwiązanie to nabiera wartości
 moralnej: jest moralnie dobre lub złe. ...
 – Człowiek nie może szukać [w popędzie seksualnym] tylko samego ‘libido’ [= zaspokojenia pożądania], to
 bowiem sprzeciwia się jego naturze, sprzeciwia się po prostu temu, czym człowiek jest. ...
 – Podmiot wyposażony takim ‘wnętrzem’ jak człowiek, podmiot który jest osobą, nie może pozostawiać
 całej odpowiedzialności za popęd – instynktowi, nastawiając się tylko na rozkosz – ale musi podjąć
 pełną odpowiedzialność za sposób używania popędu seksualnego. Odpowiedzialność ta stanowi
 zasadniczy, żywotny składnik moralności seksualnej człowieka” (MiO 47n).

Człowiek pozostaje zawsze osobą. Jest wyposażony w rozum, który powinien ukazywać woli to, co
 jest właściwym dobrem: za nim powinna ona podążać. Ponadto u osoby dochodzi do głosu
 odpowiedzialność za podejmowane wybory.



 – Stworzyciel nigdy nie odbiera człowiekowi, w tym również małżonkom, zdolności dysponowania wolną
 wolą. Również sprawa rodzicielstwa nie jest w przypadku człowieka kwestią ślepego fatum, lecz szansą
 dla zdania egzaminu z jakości użycia wolności przez tych dwoje. Moment ten został wyraziście
 podkreślony na samym początku encykliki Pawła VI „Humanae vitae” (1968 r.):

„Bardzo doniosły obowiązek przekazywania życia ludzkiego, dzięki któremu małżonkowie stają się
 wolnymi i odpowiedzialnymi współpracownikami Boga-Stwórcy, napełnia ich zawsze wielką radością, z
 którą jednak idą niekiedy w parze niemałe trudności i kłopoty ...” (HV 1).

Jakże słusznie odwołuje się tu Paweł VI z jednej strony do miłości małżonków, równocześnie
 podkreślając ich odpowiedzialność jako „wolnych i odpowiedzialnych współpracowników Boga-Stwórcy”
 (tamże, HV 1). Ojciec święty wyjaśnia zarazem właściwe znaczenie użytego przez siebie określenia:
 „odpowiedzialne rodzicielstwo” (HV 7.10; zob. wyż.: Odpowiedzialne Rodzicielstwo).

Jego następca, papież Wojtyła, podsumowuje swoje uwagi na temat wzajemnych stosunków
 pomiędzy wymienionymi cechami w następujących słowach:

„Z tej racji, że mężczyzna i kobieta są osobami, muszą oni świadomie realizować cele małżeństwa
 wedle określonego powyżej porządku [= zasady personalistycznej, nie utylitarystycznej], jest to bowiem
 porządek obiektywny, dostępny dla rozumu, a przez to samo obowiązujący dla osób.
 – Równocześnie zaś norma personalistyczna zawarta w ewangelicznym Przykazaniu miłości wskazuje
 na zasadniczy sposób realizowania tych celów, które same w sobie płyną również z natury, do których
 ... skierowuje człowieka popęd seksualny.
 – Moralność seksualna, a więcej biorąc: moralność małżeńska, polega na stałej i jak najdojrzalszej
 syntezie celowości natury z normą personalistyczną. Gdyby którykolwiek z wymienionych celów
 małżeństwa traktować niezależnie od normy personalistycznej [tj. nie uwzględniając faktu, iż mężczyzna i
 kobieta są osobami], wówczas musiałoby to prowadzić do jakiejś postaci utylitaryzmu ...
 – ... Urzeczywistnianie wszystkich celów małżeństwa musi być więc równocześnie wypełnianiem
 miłości jako cnoty – tylko bowiem jako cnota odpowiada miłość przykazaniu ewangelicznemu oraz
 wymogom zawartej w tym przykazaniu normy personalistycznej” (MiO 51).

2. Elementy składowe miłości oblubieńczej

Integracja zmysłowości-uczuciowości-doznań w miłość osobową

W naszych rozważaniach skupiamy się przede wszystkim na miłości oblubieńczej. Ta – bardziej niż
 inne formy miłości, zasadza się na oddaniu swojej osoby – osobie umiłowanej. Wykluczone tu musi być
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 zawłaszczenie oddającej się osoby jakoby rzeczy w znaczeniu fizycznym. Osoba nigdy nie przestaje być
 nie-rzeczą, skoro z natury jest osobą, wskutek czego rozwija własne życie wewnętrzne (zob. MiO 76n).

Wiemy już jednak, że to, co jest niemożliwe w porządku fizycznym: zawłaszczenie osoby jakoby
 rzeczy, staje się możliwe w porządku miłości, szczególnie zaś w jej odmianie oblubieńczej. W ten sposób
 człowiek-osoba może oddać siebie całego czy to drugiej osobie, czy też samemu Bogu.

Sięgamy znów do rozważań Arcybiskupa
 Wojtyły:

„Oddanie siebie jako forma miłości, kształtuje się
 we wnętrzu osoby w oparciu o dojrzałe widzenie
 wartości oraz gotowość woli zdolnej do
 zaangażowania się w taki właśnie sposób.
 – W każdym razie miłość oblubieńcza nie może
 być czymś fragmentarycznym ani też
 przypadkowym w życiu wewnętrznym osoby.
 Stanowi ona zawsze jakąś szczególną
 krystalizację całego ludzkiego ‘ja’, skoro mocą tej
 miłości jest ono zdecydowane tak właśnie sobą
 zadysponować.
 – W oddaniu siebie musimy odnaleźć szczególny dowód posiadania siebie’ ...” (MiO 78).

We wzajemnych odniesieniach między małżonkami dochodzą do głosu niewątpliwie wzruszenia i
 przeżycia zmysłowe: oboje są przecież również ciałem – płciowym, które wywiera wrażenie. Mimo
 wszystko na czoło wysuwa się przy wzajemnym spotkaniu w pierwszym rzędzie samo człowieczeństwo
 współmałżonka, chociaż objawia się ono poprzez jego ciało żeńskie czy męskie. Pojawiające się
 poruszenia zmysłowe mogą łatwo skupiać się na użytkowym czy konsumpcyjnym wykorzystaniu ‘ciała’
 płciowego. Osoba tego drugiego zostałaby w takiej sytuacji sprowadzona do rzędu przedmiotu pożądania
 seksualnego.

Niemniej jednak człowiek jest osobą, a jako osoba nie może stać się przedmiotem użycia: ciało
 płciowe ma swoją wartość dopiero w łączności z wartością samej osoby człowieka.
 – Doznania seksualne towarzyszące kopulacji u zwierzęcia są w pełni zgodne z jego naturą – jako
 realizacja jego instynktu rozrodczego.
 – Natomiast podobne doznania w przypadku człowieka kwalifikowałyby się jako mieszczące się poniżej
 jego osobowej natury (por. MiO 86). Korzystamy ponownie z rozważań Arcybiskupa Wojtyły:

„Dlatego też zmysłowość sama – nie jest miłością; a bardzo łatwo stać się może jej przeciwieństwem.
 Równocześnie jednak trzeba uznać, iż w zestawieniu ‘kobieta – mężczyzna’ zmysłowość jako
 naturalna reakcja na osobę drugiej płci jest jakimś tworzywem miłości małżeńskiej, miłości
 oblubieńczej.
 – Sama z siebie jednak stanowczo nie spełnia tej roli. Nastawienie na wartość seksualną, związaną z
 ‘ciałem’ jako przedmiotem użycia, domaga się bezwzględnie integracji: musi być włączone w całkowite
 i dojrzałe odniesienie do osoby – bez tego stanowczo nie jest miłością... Zmysłowość musi więc być
 otwarta dla innych, szlachetniejszych pierwiastków miłości.
 Sama z siebie bowiem zmysłowość jest zupełnie ślepa na osobę, a zorientowana tylko w stronę
 wartości seksualnej związanej z ‘ciałem’ ...” (MiO 86n).

W miłości oblubieńczej do głosu dochodzi ponadto całe zagadnienie uczuciowości, a także czułości
 oraz różnorodność wewnętrznych przeżyć, łącznie z budzącą się miłością, która koncentruje się na
 doznaniach seksualnych, a te cechują się zwykle wielką intensywnością (MiO 88-93). Jeśli więź między
 dwiema osobami ma być godna ich obojga jako osób, konieczne jest wewnętrzne zintegrowanie
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 wszystkich doznań, przeżyć i dążności oraz ich podciągnięcie do godności osoby. Proces ten musi się
 odbywać po linii człowieczej wolności oraz odpowiadać wymogom prawdy.

Ponownie korzystamy z analiz Arcybiskupa Wojtyły:

„Proces integracji miłości opiera się o duchowy pierwiastek w człowieku: o wolność i prawdę.
 Wolność wraz z prawdą, prawda wraz z wolnością stanowią o tym duchowym piętnie, które wyciska
 się na różnych przejawach życia i działania ludzkiego. Wchodzą one niejako w najgłębsze zakamarki
 ludzkich czynów i ludzkich przeżyć, wypełniają je taką treścią, jakiej żadnych śladów nie spotykamy w
 życiu zwierzęcym.
 – Właśnie tym treściom zawdzięcza też swoją właściwą konsystencję miłość pomiędzy osobami różnej
 płci. Jakkolwiek tak mocno i tak wyraźnie opiera się ona o ciało i o zmysły, to jednak nie ciało i nie
 zmysły same tworzą jej właściwą osnowę oraz właściwy profil.
 Miłość jest zawsze jakąś sprawą wnętrza i sprawą ducha; w miarę jak przestaje być sprawą wnętrza i
 sprawą ducha, przestaje też być miłością ...” (MiO 94).

Słowa te są ważkie. Ich treść winna stać się miernikiem i wyznacznikiem, jaki dwoje ludzi
 ‘zakochanych’ powinni przykładać do swoich odniesień. Pozwolą one rozpoznać, czy zmierzają oni do
 budowania wzajemnych odniesień na zasadzie miłości godnej ich osób, czy też wyrażane sobie przejawy
 ‘miłości’ nie dociągają do wymogów normy personalistycznej.
 – Słuchamy dalej Arcybiskupa Wojtyły:

„Wola jest niejako tą ostatnią instancją w osobie, bez udziału której żadne przeżycie nie ma pełnej
 osobowej wartości, nie posiada całkowitego ciężaru gatunkowego osoby. Ów ciężar gatunkowy osoby
 wiąże się ściśle z wolnością, a wolność jest właściwością woli ...
 – I dlatego w procesie integracji psychologicznej, jaki rozgrywa się wraz z miłością seksualną we
 wnętrzu osoby, chodzi nie tylko o zaangażowanie woli, ale o pełnowartościowe zaangażowanie
 wolności– chodzi o to, ażeby wola angażowała się w sposób najpełniejszy, najbardziej dla siebie
 właściwy.

 Prawdziwie wolne zaangażowanie woli jest możliwe tylko w oparciu o prawdę.
 Przeżycie wolności idzie w parze z przeżyciem prawdy. Każda sytuacja wewnętrzna ma swoją
 psychologiczną prawdziwość: pożądanie zmysłowe swoją, zaangażowanie uczuciowe – też swoją.
 Jest to prawdziwość subiektywna: ten ‘on’ naprawdę pożąda ‘jej’ ...
 ... A jednak miłość wymaga jeszcze prawdy obiektywnej. Tylko dzięki niej, tylko na jej zasadzie może
 się dokonywać integracja miłości.
 Dopóki rozważamy ją tylko w świetle jej prawdziwości subiektywnej, nie posiadamy jeszcze pełnego jej
 obrazu i niczego też nie możemy orzekać o jej obiektywnej wartości. Ta ostatnia zaś mimo wszystko
 jest najważniejsza ...” (MiO 94n).

Proces integrowania odruchów ciała w miłość jako cnotę

Stworzyciel wyposażył człowieka we wszystkie dary natury – a ponadto nadnatury.
(chodzi o dar z ‘natury’ nie-należny: życie łaski uświęcającej, uzdolnienie do zjednoczenia z Bożym życiem-miłością).
 Są one niezbędne do rozwijania daru życia na poziomie godnym osoby wezwanej do życia wiecznego.
 – Szczególną swoją wartość zawdzięcza człowiek oczywiście faktowi, iż stworzony został jako osoba – a
 nie rzecz. Tym samym jednak jest on wewnętrznie zobowiązany do stosowania w swym postępowaniu
 normy personalistycznej. W języku Ewangelii nazywa się ona ‘przykazaniem miłości Boga i bliźniego’ (por.



 MiO 98).

 Przytoczymy kolejne myśli Arcybiskupa Wojtyły:

„Osoba różni się od rzeczy strukturą – i doskonałością.
 Do struktury osób należy ‘wnętrze’, w którym odnajdujemy pierwiastki życia duchowego, co zmusza
 nas do uznania duchowej natury duszy ludzkiej.
 Wobec tego osoba posiada właściwą dla siebie doskonałość duchową. Doskonałość ta decyduje o jej
 wartości.
 Nie sposób traktować osoby na równi z rzeczą (czy bodaj na równi z osobnikiem zwierzęcym), skoro posiada
 ona doskonałość duchową, skoro poniekąd jest duchem (ucieleśnionym), a nie tylko ‘ciałem’, choćby
 nawet wspaniale ożywionym. Pomiędzy psychiką zwierzęcą a duchowością człowieka istnieje
 ogromna odległość, przepaść nie do przebycia’ ...” (MiO 98).

Trudno o jaśniejszą i bardziej dogłębną charakterystykę istoty ludzkiej osoby. Zdajemy sobie sprawę,
 że miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą nawiązuje do wartości seksualnej tych dwojga. Niemniej
 wartością tą przeniknięte jest człowieczeństwo całe – tak męskie, jak żeńskie, a nie tylko same narządy
 płciowe względnie znamiona płciowości. Człowieczeństwem męskim czy żeńskim przeniknięta jest osoba
 cała jednego i drugiego z uczestników miłości, również tej oblubieńczej; nie tylko ich ‘ciało’, lecz również
 ich duch, łącznie z jego władzami ściśle duchowymi.

Miłość jako rzeczywistość ducha dotyczy oczywiście w pierwszym rzędzie osoby jednego i drugiego
 tych obojga. Ona to stanowi pierwszą i główną wartość i podłoże dla rozwijającej się między nimi miłości.
 Aspekty seksualne ich ciała ustawiają się w hierarchii wartości osobowej – siłą rzeczy dopiero w drugiej
 kolejności, chociaż i one przedstawiają właściwą sobie wartość.

W tej sytuacji oboje oblubieńcy są sobie świadomi, że spontanicznie budzące się w nich reakcje
 zmysłowo-uczuciowe domagają się integracji z wartością samych ich obojga osób. Ci dwoje nie mogą
 dopuścić, żeby same w sobie ich wartości seksualne brały górę nad nimi jako osobami. Domagają się
 one nie ich zaduszenia, ani udawania, że reakcje te spontanicznie się nie budzą. Oboje muszą natomiast
 podejmować czujne wysiłki, by reakcje te podciągać i podporządkowywać pod fakt, iż zaistniała między
 nimi miłość zmierza do wzajemnego zjednoczenia na poziomie ich osób, a nie ich obojga jako dwóch
 ‘seksów’.

Tym właśnie staje się wypracowywana u nich stała afirmacja swej wartości jako osób, czyli wyraźne
 potwierdzenie siebie wzajemnie w swym ukierunkowaniu nie tylko na przelotną znajomość i nie na
 użytkowe korzystanie ze swego ciała płciowego, ale na związanie się ze sobą na stałe – ze względu na
 wartość, jaką dla nich obojga przedstawiają ich własne osoby.

Taki rozwój miłości staje się możliwy wówczas, gdy rozwijająca się między nimi więź przekształca się
 w cnotę miłości. Cnota przewyższa same tylko uczucia, które z natury swej mogą okazać się
 rzeczywistością zmienną. Tym bardziej zaś przewyższa cnota miłości samo tylko pojawiające się
 podniecenie zmysłów przy wzajemnym obcowaniu (zob. MiO 99).

Jest zrozumiałe, że cnota miłości w takim ujęciu zakłada świadome zaangażowanie woli i wolności
 osoby, a ta jest wypadkową prawdy ich obojga. Świadomość iż chodzi tu wciąż o osobę w całej jej
 godności, „przenika wszystkie reakcje, przeżycia i całe w ogóle postępowanie” (MiO 99). Proces ten
 wymaga stałego zaangażowania samo-świadomości i czujności. Włączenie spontanicznie budzących się
 odruchów zmysłowości w miłość godną osoby zakłada rzeczywistą pracę nad swym charakterem – w
 kierunku umocnienia cnoty miłości.

Z pomocą przychodzi ponownie Arcybiskup Wojtyła:

„Miłość, która jest cnotą, nawiązuje do miłości uczuciowej oraz do tej, która zawiera się w pożądaniu



 zmysłowym.
 Nie chodzi bowiem w porządku etycznym bynajmniej o to, aby zatrzeć lub pominąć wartość
 ‘seksualną’, na którą reagują zmysły i uczucie. Chodzi tylko o to, ażeby wartość tę mocno związać z
 wartością osoby, skoro miłość zwraca się nie do samego ‘ciała’, ani też nawet nie do samego
 ‘człowieka drugiej płci’, ale właśnie do osoby” (MiO 100).

Stwierdzeniu temu przysługuje zasadnicza waga. Norma personalistyczna nigdy nie występuje
 przeciw wyposażeniu ludzkiej natury, a natomiast ukazuje kierunek, jaki należy nadać spontanicznie się
 budzącym odruchom ciała, by je włączyć w miłość, której celem jest nie ‘seks’, lecz osoba: własna i tego
 drugiego:

„Miłość nie może opierać się na samej zmysłowości, ani nawet na samej uczuciowości. I jedna, i druga
 bowiem w jakiś sposób rozmija się z osobą, nie dopuszcza lub bodaj nie doprowadza do jej
 zaafirmowania.
 Dzieje się tak mimo tego, że miłość uczuciowa zdaje się tak bardzo przybliżać do człowieka i tak
 bardzo też przybliżać człowieka.
 A przecież i ona – przybliżając ‘człowieka’ – może łatwo rozmijać się z ‘osobą’ ...
 Miłość uczuciowa ... nie posiada takiej dojrzałej spoistości wewnętrznej, jakiej domaga się pełna
 prawda o osobie będącej właściwym przedmiotem miłości” (MiO 100).

Rozumiemy również te słowa przyszłego papieża Wojtyły. Kontynuuje on swoją analizę miłości
 oblubieńczej:

„Afirmacja wartości osoby .... musi sobie dopiero zyskiwać pozycję wśród tych przeżyć erotycznych,
 których podmiotem najbliższym jest bądź zmysłowość, bądź też uczuciowość człowieka.
 Afirmacja wartości osoby ... z jednej strony idzie ... w kierunku pewnego opanowania tych przeżyć,
 których bezpośrednim źródłem jest zmysłowość i uczuciowość człowieka ...
Drugi kierunek, w którym rozwija swą działalność afirmacja wartości osoby, jest kierunkiem wyboru
 zasadniczego życiowego powołania ... [wyboru określonej osoby] na towarzysza swego całego życia ...”
 (MiO 100n).

Wzajemna przynależność – obopólne oddanie

Arcybiskup Wojtyła rozwija dalej temat miłości oblubieńczej, która „różni się od innych jej form i
 przejawów zupełnie swoistym ciężarem gatunkowym” (MiO 101). Zauważa:

„Miłość wyrywa niejako osobę z tej naturalnej nienaruszalności i nieodstępności [= osoba nie może się
 wyzbyć swej nie-przekazywalności]. Miłość bowiem sprawia, że osoba właśnie chce siebie oddać innej – tej
 którą kocha. Chce niejako przestać być swoją wyłączną własnością, a stać się własnością tej drugiej.
 ...
 – Miłość idzie poprzez taką rezygnację, kierując się jednak tym głębokim przeświadczeniem, że
 rezygnacja ta prowadzi nie do pomniejszenia i zubożenia, ale wręcz przeciwnie – do rozszerzenia i
 wzbogacenia egzystencji osoby.
 Jest to jakby prawo ‘ekstazy’ – wyjścia z siebie, aby tym pełniej bytować w drugim ...” (MiO 101).

Arcybiskup podkreśla jednak – zgodnie z wymogami personalizmu:



 Objaśnienie

„Oddanie siebie, swojej własnej osoby, może być pełnowartościowe tylko
 wówczas, gdy jest udziałem i dziełem woli. Właśnie bowiem dzięki swej
 woli osoba jest panią siebie samej, jest kimś nieodstępnym i
 nieprzekazywalnym. Miłość oblubieńcza, miłość oddania, w szczególnie
 dogłębny sposób angażuje wolę. Wiadomo, że trzeba tutaj zadysponować
 całym swoim ‘ja’, trzeba ‘duszę dać’ ...
 – W przeciwieństwie bowiem do tych poglądów, które ujmując cały
 problem seksualny powierzchownie, widzą samo tylko oddanie się
 cielesne kobiety mężczyźnie jako ostatni krok ‘miłości’ (erotyki) – wypada
 tutaj koniecznie mówić o wzajemnym oddaniu się oraz o wzajemnej
 przynależności dwojga osób.
 – Nie obustronne używanie seksualne, w którym ‘ona’ oddaje swe ciało w
 posiadanie ‘jemu’, aby oboje mogli zaznać przy tym maksimum rozkoszy
 zmysłowej – ale właśnie wzajemne oddanie się i wzajemne przynależenie
 do siebie osób – to całkowite i pełne ujęcie natury miłości oblubieńczej,
 która w tym wypadku znajduje swe dopełnienie w małżeństwie.
 – W ujęciu przeciwnym miłość zostaje z góry przekreślona na rzecz samego użycia ... Miłość nie może
 się wyrażać w samym używaniu, choćby nawet obustronnym i równoczesnym. Wyraża się ona
 natomiast prawidłowo w zjednoczeniu osób.
 Owocem zjednoczenia jest ich wzajemna przynależność, której wyrazem (między innymi) jest pełne
 współżycie seksualne ... ... Tylko w małżeństwie jest ono na swoim miejscu” (MiO 102).

Nietrudno zrozumieć, że słowa przyszłego papieża są ważkie – i zobowiązujące. Podobnie jak dalsze
 jego słowa dopełniające. Arcybiskup Wojtyła wskazuje w nich na dwa profile miłości: subiektywny (głównie
 wartość seksualna), oraz jej profil obiektywny (wartość osoby: wzajemność przyjaźni):

„Z punktu widzenia etycznego chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby nie odwracać naturalnej
 kolejności faktów, ani też, aby żadnego z nich w tej kolejności nie pomijać.
 Naprzód więc musi być osiągnięte przez miłość zjednoczenie osób, kobiety i mężczyzny, a dopiero
 wyrazem dojrzałego zjednoczenia może być współżycie seksualne obojga. ...
 – Miłość w profilu subiektywnym jest zawsze jakąś sytuacją psychologiczną, przeżyciem wywołanym
 przez jakąś wartość ‘seksualną’ i wokół niej skoncentrowanym w podmiocie, czy też w dwóch
 podmiotach obustronnie przeżywających miłość.
 Miłość w profilu obiektywnym jest faktem między-osobowym, jest wzajemnością i przyjaźnią opartą o
 jakąś wspólnotę w dobru – jest więc zawsze zjednoczeniem dwojga osób, a może się stać ich
 przynależnością. ...” (MiO 102n).

O wartości i jakości miłości decyduje oczywiście wspomniany ‘profil obiektywny”, tzn. zjednoczenie
 osób i ich wzajemna przynależność:

„Profil obiektywny [= wzajemność-przyjaźń-zjednoczenie w dobru] jest decydujący. Wypracowuje się on w
 dwóch podmiotach, oczywiście poprzez całe owo bogactwo przeżyć zmysłowo-uczuciowych, które
 należą do profilu subiektywnego miłości – ale z nimi się nie utożsamia.
 Przeżycia zmysłowe mają swoją dynamikę pożądawczą związaną z czuciem oraz z seksualną
 żywotnością ciała. Przeżycia uczuciowe mają też swój własny rytm: zmierzają do stworzenia tego
 dodatniego nastroju, który ułatwia poczucie bliskości umiłowanej osoby i jakiegoś spontanicznego
 porozumienia się z nią.
 – Miłość natomiast zmierza do zjednoczenia przez wzajemne ich oddanie się sobie. Jest to fakt o
 głębokim znaczeniu obiektywnym, wręcz ontologicznym, i dlatego też należy do obiektywnego profilu
 miłości. Przeżycia zmysłowe i uczuciowe nie utożsamiają się z nim, chociaż tworzą zespół warunków,
 wśród których fakt ten staje się rzeczywistością.
 Równocześnie jednak istnieje też problem inny, wręcz odwrotny poniekąd: jak utrzymać i jak
 ugruntować tę wzajemność osób jego i jej wśród tych wszystkich reakcji i przeżyć zmysłowo-
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uczuciowych, które same z siebie odznaczają się dużą ruchliwością i zmiennością” (MiO 103).

Rozważania Arcybiskupa Wojtyły wymagają wciąż dużego ładunku koncentracji i uwagi. Uczciwość w
 myśleniu nie może jednak zaprzeczyć, że są one w pełni miarodajne i odpowiedzialne. Stąd też trzeba
 przytoczyć dalsze słowa Arcybiskupa:

„... Wartość seksualna, która w różnej postaci stanowi jakby ośrodek krystalizacyjny zmysłowo-
uczuciowych przeżyć erotycznych, musi być mocno zespolona w świadomości i woli z odniesieniem do
 wartości osoby – tej osoby, która niejako dostarcza tamtych przeżyć. Wówczas dopiero można myśleć
 o zjednoczeniu osób i o ich przynależności. Bez tego zaś ‘miłość’ ma znaczenie tylko erotyczne, a nie
 ma znaczenia istotnego, czyli osobowego: prowadzi do ‘zjednoczenia’ seksualnego, bez pokrycia
 jednak w prawdziwym zjednoczeniu osób.
 – Sytuacja taka ma charakter utylitarny, o wzajemnym stosunku osób stanowi realizacja tego, co
 mieści się w słowie ‘używać’... Wówczas ona przynależy do niego jako przedmiot użycia, a dając jemu
 sposobność użycia – stara się sama znaleźć w tym jakąś przyjemność.
 – Nastawienie takie po obu stronach jest z gruntu przeciwne miłości, a o zjednoczeniu osób nie można
 wówczas mówić. Wręcz przeciwnie – wszystko jest jakby przygotowane do konfliktu obustronnych
 interesów – czeka tylko na wybuch. Do czasu tylko można ukryć egoizm – egoizm zmysłów czy też
 egoizm uczuć – w zakamarkach fikcyjnej struktury, którą z całą pozornie dobrą wiarą nazywa się
 ‘miłością’.
 – Z czasem jednak musi się okazać cała nierzetelność tej budowy. Jest to zaś jedno z największych
 cierpień, gdy miłość okaże się nie tym, za co się ją uważało, ale czymś wręcz przeciwnym” (MiO 103n).

W podsumowaniu przestróg dotyczących miłości oblubieńczej prawdziwej – a złudnej, stajemy wobec
 dalszych słów Arcybiskupa Wojtyły:

„Miłość oblubieńcza ... posiada swoją naturalną wielkość. Miarą tej wielkości jest wartość osoby, która
 daje siebie – a nie tylko skala rozkoszy zmysłowo-seksualnej, która z tym oddaniem się łączy.
 Bardzo łatwo tu jednak pomieszać istotę rzeczy z tym, co jest właściwie ubocznym tylko refleksem tej
 istoty. Odebrać tej miłości głębię oddania, gruntowność zaangażowania osobowego – a to, co z niej
 pozostanie, będzie całkowitym jej zaprzeczeniem i przeciwieństwem ...” (MiO 104).

Kluczem pozwalającym ustrzec się od dramatu złudnej miłości, jest pełna wzajemność rzeczywistego
 oddania się zaangażowanych tu dwojga osób:

„... W [= miłość oblubieńczą] wplata się ‘tajemnica’ wzajemności: przyjęcie musi być równocześnie
 oddaniem, oddanie zaś równocześnie przyjęciem...
 Umiejętność dawania i przyjmowania posiada taki mężczyzna, którego stosunek do kobiety
 przeniknięty jest gruntowną afirmacją wartości osoby tej kobiety;
 posiada tę umiejętność również taka kobieta, której stosunek do mężczyzny przeniknięty jest afirmacją
 wartości osoby tego mężczyzny. Postawa taka stwarza najbardziej wewnętrzny klimat oddania –
 osobowy klimat całej miłości oblubieńczej ...
 – Tylko ta kobieta zdolna jest do prawdziwego oddania siebie, która ma pełne przekonanie o wartości
 swej osoby oraz o wartości osoby tego mężczyzny, któremu się oddaje.
 I ten tylko mężczyzna zdolny jest przyjąć oddanie kobiety w całej pełni, który ma gruntowną
 świadomość wielkości tego daru – tej zaś nie może posiadać bez afirmacji wartości osoby.
 – Świadomość wartości daru budzi potrzebę wdzięczności i odwzajemnienia, które dorównywałoby
 wielkości daru” (MiO 104n).



Wybór osoby dla niej samej: ku jej dobru bez granic

Omawiane wzajemne oddanie sobie swej osoby oraz obopólna świadomość wartości swych osób,
 wiodąca spontanicznie do wdzięczności za wielkość i szczerość oddawanej sobie osoby wiąże się
 oczywiście z wyborem swych obojga osób. Arcybiskup Wojtyła kontynuuje swe analizy, poczynając od
 kryteriów, jakie winny decydować o wyborze samej w sobie konkretnej osoby:

„Miłość jest niemożliwa dla bytów, które są wzajemnie nieprzeniknione – tylko duchowość i związana z
 nią ‘wewnętrzność’ osób stwarza warunki wzajemnego przenikania się, tak że mogą one wzajemnie
 żyć w sobie i wzajemnie też żyć sobą ...
 ... Wybór osoby drugiej płci, która ma być adresatem miłości oblubieńczej ... musi opierać się w
 pewnym stopniu na wartości seksualnej ...
 Wybór osoby jest ... procesem, w którym wartość seksualna nie może odegrać roli motywu jedynego,
 ani nawet ... motywu pierwszorzędnego. Kłóciłoby się to z samym pojęciem ‘wyboru osoby’. ...
 ... Jeśli mamy mówić o wyborze osoby, motywem pierwszorzędnym musi być sama wartość osoby...
 Wartości seksualne, które on znajduje w niej... z całą pewnością motywują wybór, osoba wybierająca
 musi jednak przy tym mieć pełną świadomość, że wybiera osobę x ...
 – Wybór jest wtedy prawdziwym wyborem osoby, kiedy liczy się z tą wartością jako najważniejszą i
 decydującą... ...
 Miłość prawdziwa, miłość wewnętrznie pełna, to ta, w której wybieramy osobę dla niej samej – a więc
 ta, w której mężczyzna wybiera kobietę, a kobieta mężczyznę nie tylko jako ‘partnera’ życia
 seksualnego, ale jako osobę, której chce oddać życie. Wibrujące w przeżyciach zmysłowych i
 uczuciowych wartości ‘seksualne’ towarzyszą tej decyzji, przyczyniają się do jej psychologicznej
 wyrazistości, ale nie stanowią o jej głębi. Sam ‘rdzeń’ wyboru osoby musi być osobowy, a nie tylko
 seksualny. ...” (MiO 106nn).

Prawdziwa miłość oblubieńcza – osobowa, musi ponadto cechować się bezinteresownością daru. To
 zaś jest wyrazem woli oraz jej wolności. Mianowicie:

„Wola jest władzą twórczą, zdolną do tego, aby z siebie dawać dobro, a nie tylko do tego, aby
 przyswajać sobie dobro już istniejące. Miłość woli wyraża się przede wszystkim w pragnieniu dobra dla
 osoby umiłowanej. ...
 Wola z natury chce dobra – i to dobra bez granic, czyli szczęścia. ...
 ‘Popęd’ sprawia, że wola pożąda i pragnie osoby ze względu na jej wartość seksualną, wola natomiast
 nie poprzestaje na tym.
 Jest wolna, czyli zdolna do tego, by pragnąć wszystkiego w relacji do dobra bezwzględnego, dobra
 bez granic – do szczęścia... ...
 W ten sposób miłość prawdziwa, korzystając z naturalnej dynamiki woli, usiłuje wnieść rys gruntownej
 bezinteresowności w stosunek kobiety i mężczyzny, aby uwolnić tę miłość od nastawienia na użycie
 ...” (MiO 110n).

Nic dziwnego, że Arcybiskup Wojtyła dopatruje się w tym znamieniu miłości, tj. w jej dążności do
 obdarzania tego umiłowanego dobrem ‘bez granic’ – „boskiego rysu miłości. ... Miłość człowieka przez
 odniesienie do szczęścia, czyli do pełni dobra, niejako przechodzi najbliżej Boga... Tylko ludzie głębokiej
 wiary mówią sobie całkiem wyraźnie: to jest Bóg” (MiO 112).

Dopełnieniem tych uwag są końcowe słowa przytaczanego fragmentu. Arcybiskup Wojtyła wskazuje
 w nich na regeneracyjną zdolność tak pojętej miłości. Dzieje się to m.in. poprzez uświadomienie
 umiłowanej osobie jej wartości osobowej:

„Wielka moralna siła prawdziwej miłości leży właśnie w tym pragnieniu szczęścia, czyli dobra dla
 drugiej osoby. Dzięki temu miłość zdolna jest odrodzić człowieka – daje mu poczucie wewnętrznego



 bogactwa, wewnętrznej płodności i twórczości...
 Prawdziwa miłość zmusza mnie do tego, ażebym wierzył we własne siły duchowe. Nawet wówczas,
 kiedy jestem ‘zły’, miłość prawdziwa – jeśli budzi się we mnie – nakazuje mi szukać dobra
 prawdziwego ze względu na tę osobę, do której się zwraca.
 – W ten sposób afirmacja wartości drugiej osoby znajduje głęboki rezonans w afirmacji wartości mojej
 własnej osoby – bo przecież właśnie ze względu na wartość osoby i zarazem dzięki niej – a nie ze
 względu na samą wartość seksualną – budzi się w danym podmiocie potrzeba pragnienia szczęścia
 dla drugiego ‘ja’.
 Kiedy miłość osiąga swe pełne wymiary, wówczas wnosi nie tylko ów rzetelny ‘klimat’ osobowy, ale
 także jakieś poczucie ‘absolutu’, spotkania z tym, co bezwzględne i ostateczne. Miłość jest istotnie
 najwyższą wartością moralną ...” (MiO 112).

3. Czystość: wielkie ‘nie’ czy wielkie ‘tak’

Źródła i złudzenie powodowane ‘miłością zmysłową’

Trudno nie wspomnieć przy omawianiu miłości oblubieńczej zgodnej z normą etyczną
 personalistyczną i zarazem Bożym przykazaniem miłości – o czystości jako Bożym wymogu płynącym z
 VI i IX przykazania. Wbrew awersji wielu, gdy temat schodzi na zagadnienie ‘czystości’ odniesień
 narzeczeńskich, a potem na swój sposób małżeńskich, czystość nie jest przeszkodą dla miłości
 pomiędzy oblubieńcami, lecz cnotą na wskroś pozytywną. Dopiero klimat czystości zapewnia
 środowisko, które pozwala pojawić się prawdziwej miłości, przede wszystkim tej oblubieńczej. Czystość
 nie jest narzutem obliczonym na zniweczenie ‘miłości’, lecz jej podstawowym wymogiem:

„... Trzeba uwalniać się od tych wszystkich przeżyć ‘miłosnych’, które nie mają pokrycia w prawdziwej
 miłości, czyli w odniesieniu wzajemnym mężczyzny i kobiety opartym o dojrzałą afirmację wartości
 osoby ...
 Słowo ‘czystość’  mówi o uwolnieniu od tego wszystkiego, co ‘brudzi’. Miłość musi być niejako
 przeźroczysta: przez wszystkie przeżycia, przez wszystkie uczynki, które w niej mają swoje źródło,
 zawsze musi być dostrzegalne takie odniesienie do osoby drugiej płci, które płynie z rzetelnej afirmacji
 jej wartości.
 – Skoro zaś u podłoża zmysłów oraz związanych z nimi uczuć wyrastają takie przeżycia i uczynki,
 które odbierają miłości tę przeźroczystość, potrzeba osobnej cnoty, aby od tej strony zabezpieczała jej
 prawdziwy charakter i obiektywny profil” (MiO 120).

Zauważamy, że ponownie pojawia się zagadnienie pożądliwości, jaka rodzi się na podłożu
 zróżnicowania płciowego człowieka, a w omawianym wypadku ze związania się mężczyzny i kobiety w



 Objaśnienie

 perspektywie małżeństwa. Korzystamy wciąż ze „Studium” Arcybiskupa Wojtyły:

„... Odrębność ... płci jest momentem, który rodzi szczególny problem moralny. Osoba bowiem, dlatego
 że jest osobą, winna być przedmiotem miłości. Płeć natomiast, która przede wszystkim zaznacza się w
 ciele i jako właściwość ciała podpada pod zmysły, stwarza możliwość pożądliwości.
 Pożądliwość ciała jest najściślej związana ze zmysłowością. ... Zmysłowość reaguje na wartości
 seksualne związane właśnie ‘z ciałem’.
 ... [Poprzez ‘zainteresowanie’ i ‘zaabsorbowanie’ wartościami seksualnymi] ... bardzo łatwo przejść do następnego
 [etapu], którym jest już pożądanie. ... Ta dobrze wyczuwalna łatwość przejścia ... od zainteresowania do
 pożądania, od pożądania do chcenia – jest źródłem wielkich napięć w życiu wewnętrznym osoby; w
 nich to mieści się cnota wstrzemięźliwości” (MiO 121).

Arcybiskup wskazuje na związek pomiędzy zmysłowością a pożądliwością:

„Reakcje zmysłowości posiadają charakter kierunkowy – nie tylko od strony przedmiotu, gdzie
 pożądliwość ciała nie zatrzymuje się w obrębie zmysłowej władzy pożądawczej..., ale udziela się woli i
 usiłuje jej narzucić właściwe sobie odniesienie do przedmiotu: ... Kierunek reakcji wskazuje po
 pierwsze na ‘ciało i płeć’ a po drugie – na ‘użycie’.
 Ku temu też zmierza pożądanie zmysłowe, a wraz z nim ‘miłość cielesna’. Szuka ona zaspokojenia w
 ‘ciele i płci’ przez używanie ...
 Zmysłowość ‘wyżywa się’ w pożądaniu. ... Pożądliwość ciała idzie w kierunku ‘wyżycia się’, po którym
 cały stosunek do przedmiotu pożądania urywa się.
 W świecie zwierzęcym, gdzie instynkt rozrodczy prawidłowo zestrojony z potrzebą zachowania
 gatunku reguluje życie seksualne, takie zamknięcie reakcji pożądawczej jest zupełnie wystarczające.
 W świecie osób natomiast wyłania się tutaj poważne niebezpieczeństwo natury moralnej” (MiO 122n).

Jeden raz więcej ujawnia się nieprzebyta przepaść między
 światem zwierząt, gdzie potrzeby seksualne podlegają regulacjom
 instynktu ukierunkowanego na utrzymanie gatunku – a światem
 osób, które są współprzenikającym się ciałem-duchem, z
 charakterystycznym dla osoby życiem ducha. U człowieka odruchy
 zmysłowości i pożądania winny podlegać jego wolnej woli czyli
 samo-stanowieniu, rozumu czyli samo-świadomości, oraz
 odpowiedzialności za własne działania. Arcybiskup Wojtyła wyjaśnia
 dopiero co zasygnalizowane niebezpieczeństwo wpływu
 pożądliwości na władze typowo człowiecze, osobowe:

„Niebezpieczeństwo [= ukierunkowanie zmysłowości na pożądliwość, a tej na
 wolę] to jest ściśle związane z problemem miłości, a więc z
 odniesieniem do osoby.
 ‘Miłość cielesna’, która wyrasta z samej pożądliwości ciała, nie zawiera w sobie tej wartości, jaką
 powinna zawierać miłość osoby. Pożądliwość ciała zmienia bowiem przedmiot miłości, którym jest
 osoba, na inny – mianowicie na ‘ciało i płeć’, związane z jakąś osobą.
 – Reakcja zmysłowości nie odnosi się ... do osoby, ale tylko do ‘ciała i płci’ jakiejś konkretnej osoby – i
 to właśnie ‘jako do możliwego przedmiotu użycia’.
 Siłą faktu więc w polu widzenia pożądania płynącego z pożądliwości ciała, osoba drugiej płci staje nie
 jako osoba, ale jako ‘ciało i płeć’.
 Na miejsce istotnej dla miłości wartości osobowej wysuwa się sama wartość seksualna – ona też staje
 się ośrodkiem krystalizacji całego przeżycia. Ponieważ zaś przeżyciu temu towarzyszy zmysłowe
 uczucie miłości, przeto pożądanie nabiera charakteru przeżycia miłosnego, i to mocnego,
 intensywnego, bo opartego mocno na reakcjach seksualnych ciała i na zmysłach. ... ‘Uczucie’ oznacza
 w tym wypadku stan zmysłowy wywołany najpierw pożądaniem ‘ciała i płci’ jako tego, co odpowiada
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 samej zmysłowości, a następnie zaspokojeniem tego pożądania przez ‘miłość cielesną’ (MiO 123).

Oto kompetentna filozoficzno-etyczna analiza niełatwych do opisania przeżyć miłości zmysłowej. Tę
 zaś zarówno ludzie młodzi, jak i małżonkowie łatwo mylą z autentyczną, ‘gorącą’ miłością.
 – Arcybiskup pisze dalej:

„Widać teraz, na czym polega niebezpieczeństwo moralne związane z pożądliwością ciała. Prowadzi
 ona do ‘miłości’, która nie jest miłością, wyzwala bowiem przeżycia miłosne na kanwie samego
 pożądania zmysłowego oraz jego zaspokojenia – przeżycia te mają za przedmiot osobę drugiej płci, a
 równocześnie nie dorastają do osoby, zatrzymują się bowiem tylko na ‘ciele i płci’ jako na swojej
 właściwej i jedynej treści.
 – Stąd płynie dezintegracja [= rozkład] miłości. Pożądliwość ciała pcha, i to z wielką siłą, do zbliżenia
 cielesnego, do współżycia seksualnego, ale zbliżenie to i współżycie wyrosłe na samej pożądliwości
 ciała nie jednoczy mężczyzny i kobiety jako osób, nie ma wartości zjednoczenia osobowego, nie jest
 miłością w jej właściwym (tj. etycznym) znaczeniu. Przeciwnie, zbliżenie i współżycie seksualne wyrosłe
 z samej pożądliwości ciała jest zaprzeczeniem miłości osób, u podstaw jego stoi bowiem ta znamienna
 dla czystej zmysłowości reakcja kierunkowana na ‘użycie’ ...”(MiO 123).

Wynoszenie przeżyć miłosnych do poziomu miłości osoby

W tym momencie pojawia się właściwa człowiekowi jako osobie powinność etyczna, która płynie z
 normy personalistycznej i tym samym przykazania miłości bliźniego. Norma ta nie pozwala sprowadzić
 drugiej osoby do rzędu przedmiotu użycia, jakoby jedynie ‘rzeczy’ do wyzwalania przeżycia seksualnego:

„Reakcja ta [= ukierunkowanie zmysłowości-pożądliwości na użycie i wyżycie się] musi być dopiero włączona w
 prawidłowy i godziwy stosunek do osoby – to właśnie nazywamy integracją.
 Pozostawiona sobie samej – pożądliwość ciała nie jest źródłem miłości osoby, chociaż wyzwala
 przeżycia ‘miłosne’ (erotyczne) naładowane dużą dozą uczuć zmysłowych” (MiO 124).

Pojawia się zadanie wyniesienia przeżyć budzących się w reakcji zmysłów w obliczu ‘ciała i płci’ – do
 poziomu godnego, odpowiadającego normie personalistycznej i konsekwentnie przykazaniu miłości,
 która w związku małżeńskim jest sakramentem małżeństwa:

„Zmysłowość ... dostarcza ‘tworzywa’ miłości, ale w stosunku do tego tworzywa koniecznie potrzebna
 jest odpowiednia twórczość woli. Bez takiej twórczości nie może być miłości, pozostaje tylko tworzywo,
 które sama pożądliwość ciała tylko zużywa, ‘wyżywając się’  w nim.
 Rodzą się wówczas uczynki wewnętrzne lub zewnętrzne, mające za przedmiot samą tylko wartość
 seksualną, która związana jest z osobą [= użytkowe, konsumpcyjne odniesienie do osoby] ...
 U osób, w których zmysłowości dominuje ‘dotyk’, będzie tendencja do uczynków zewnętrznych,
 u osób, u których dominuje wzrok, a tym bardziej wyobraźnia (zmysły wewnętrzne), przeważają uczynki
 wewnętrzne” (MiO 124).

Arcybiskup Wojtyła dodaje, że swoistym zabezpieczeniem naturalnym w sytuacji budzącej się
 pożądliwości ciała staje się w jakiejś mierze uczuciowość. Ta zmierza nie tyle w kierunku wyżywania się
 na ciele i płci, ile na samej ‘kobiecości’ względnie ‘męskości’, odznaczając się zatem charakterem
 bardziej wewnętrznym – jako wyrazu i potrzeby ‘kochania się’ i ‘bycia kochanym’.
 Okazuje się jednak, że tego rodzaju ‘idealizacja’ miłości uczuciowej nie dorasta do poziomu miłości
 oblubieńczej po linii normy personalistycznej:



„Doświadczenie uczy, że jednostronnie ‘idealistyczne’ podejście do miłości bywa potem źródłem
 gorzkich rozczarowań, lub też rodzi wyraźne niekonsekwencje w postępowaniu, zwłaszcza w życiu
 małżeńskim.
 To, co wnosi uczuciowość ... jest jeszcze tylko ‘tworzywem’  miłości.
 Pełnowartościowe zabezpieczenie wobec pożądliwości ciała znajdujemy dopiero w głębokim realizmie
 cnoty – chodzi właśnie o cnotę czystości. ...
 – W tym ujęciu ‘miłość’ będzie przede wszystkim sprawą ciała i domeną pożądliwości, z tym, że
 dołączy się do niej pewna doza jakiegoś ‘liryzmu’ płynącego z uczuciowości. Trzeba dodać, że
 uczuciowość nie wzmocniona cnotą, pozostawiona sobie samej, i tak rzucona na tło potężnej
 pożądliwości ciała, schodzi najczęściej do tej roli ...” (MiO 125).

Urok subiektywizmu w ocenie przyjemności

Nasuwa się kolejny jeszcze aspekt związany z budzącą się zmysłowością i pożądliwością:
 zagadnienie subiektywnej oceny rodzących się przeżyć po linii ‘miłości zmysłowej’. Miłość dotycząca
 osoby musi być ukierunkowana na nią samą – i ze względu na nią samą: ‘dla niej samej’. Będzie to
 wówczas równoznaczne z obiektywną obustronną afirmacją swoich osób. Staje się ona podstawą do
 zjednoczenia ich dwojga osób.
 Gdy natomiast ktoś usiłuje uzależnić obiektywną wartość od swojego subiektywnego odczucia, skutkuje
 to niemal natychmiast całkowitym odwróceniem porządku prawdy osobowej:

„Subiektywizm wartości leży w tym, że wszystkie te wartości obiektywne: zarówno osoba, jak ‘ciało i
 płeć’ czy też ‘kobiecość – męskość’, zostają potraktowane tylko i wyłącznie jako okazja do wywołania
 przyjemności czy też różnych odcieni rozkoszy. Przyjemność jest jedyną wartością i całkowitą
 podstawą wartościowania ...” (MiO 127).

Konsekwentnie zaś:

„Subiektywizm ... jest gruntem, na którym wyrasta egoizm. Tak subiektywizm, jak egoizm w jakiś
 sposób przeciwstawiają się miłości – po pierwsze bowiem miłość ma nastawienie obiektywne: na
 osobę i na jej dobro, po drugie zaś ma ono nastawienie altruistyczne: na drugiego człowieka.
 – Subiektywizm wysuwa na to miejsce podmiot i jego przeżycie, dba o ‘autentyczność’ tego przeżycia,
 o podmiotowe potwierdzenie miłości w samym uczuciu.
 – Egoizm jest nastawiony wyłącznie na własne ‘ja’, na ‘ego’ [= ja], szuka zaś dobra tegoż ‘ja’ nie licząc
 się z innymi ludźmi.
 Egoizm wyklucza miłość, wyklucza bowiem dobro wspólne, wyklucza też możliwość wzajemności,
 która opiera się zawsze na dążeniu do dobra wspólnego ...” (MiO 128).



4. Grzech czy miłość osoby jako cnota

Wartość ‘ciała-płci’ a dążność do jedno-w-miłości

Analiza omawianych elementów, stanowiących tworzywo miłości oblubieńczej, prowadzi do ich oceny
 w aspekcie etycznym, czyli rozróżnienia jako dobra czy zła moralnego: grzechu i jego struktury. Wypada
 ponownie przyjrzeć się pożądliwości:

„Pożądliwość ciała to stała skłonność do widzenia osoby drugiej płci poprzez same wartości sexus jako
 ‘przedmiotu możliwego użycia’. Pożądliwość ciała oznacza więc drzemiącą w człowieku gotowość do
 przewrócenia obiektywnego porządku wartości. Prawidłowe bowiem widzenie i pożądanie osoby to
 widzenie i ‘pożądanie’ poprzez wartości osoby.
 – W widzeniu takim i pożądaniu nie może chodzić o jakąś ‘a-seksualność’, o jakąś ślepotę na wartość
 ‘ciała i płci’, chodzi natomiast o to, aby wartość ta włączała się prawidłowo w miłość osoby – miłość we
 właściwym i pełnym znaczeniu tego słowa.
 – Tymczasem pożądliwość ciała odnosi się do osoby jako do ‘możliwego przedmiotu użycia’ właśnie
 ze względu na tę wartość ‘ciała i płci’ (podczas gdy samo ciało jako składnik osoby również winno być przedmiotem
 miłości ze względu na wartość osoby) ...” (MiO 131)

Przedmiotem niejako przetargu jest wciąż ‘ciało’. Pożądliwość chciałaby zawężać uwagę w obliczu
 człowieka: mężczyzny czy kobiety – wciąż tylko do aspektu seksualnego jako przedmiotu wyżycia się
 seksualnego na nim.
 Tymczasem ciało powinno być kochane ze względu na to, że jest ciałem ukochanej osoby i stąd
 widziane jako ta konkretna osoba cała, oczekująca na kochające uszanowanie w swej integralności ciała-
ducha naraz.

Spełnienie stającego przed obojgiem kochających się osób zadania: zintegrowania budzących się
 przeżyć na poziomie zmysłów i ich wynoszenie na poziom miłości osoby bywa trudne, ale jest zawsze
 możliwe. Wymaga to od nich jasnego uświadomienia sobie: czy nam chodzi o samo tylko przeżycie
 wyzwolone przez ciało płciowe, czy też zmierzamy do zjednoczenia naszych osób. Tutaj też dopiero
 zaczyna pojawiać się aspekt cnoty czy grzechu.

Rozumiemy też coraz lepiej, że miłość osoby jako cnota miłości nie oznacza żadną miarą sztucznego
 tłumienia, względnie wypierania się odruchów, jakie spontanicznie budzą się w zetknięciu męskości z
 kobiecością. Chodzi wciąż o to, by nie dopuszczać do zdominowania siebie przez owe doznania, a
 natomiast ich świadome wynoszenie na poziom samej wybranej osoby jako jej pełnej akceptacji i jej
 miłowania ze względu na to, czym ona jest jako osoba w swym męskim czy żeńskim ciele.
 – W takim naświetleniu pojawia się zagadnienie dobra i zła moralnego.

Oto dalszy ciąg rozważań Kardynała Wojtyły:

„Z punktu widzenia struktury grzechu ... należy ... podkreślić, że ani sama zmysłowość, ani też sama
 pożądliwość ciała nie jest jeszcze grzechem. Teologia katolicka upatruje w pożądliwości ciała tylko
 ‘zarzewie grzechu’ : ... stałą skłonność do pożądania ciała osoby drugiej płci jako ‘przedmiotu użycia’,
 gdy do osoby winniśmy się odnosić w sposób ponad-użytkowy (to bowiem mieści się w pojęciu ‘miłować’). ...



 – [Wskutek grzechu pierworodnego] ... w zetknięciu z osobą drugiej płci człowiek nie umie po prostu i
 spontanicznie tylko ‘miłować’, ale całe jego odniesienie do tej osoby zostaje wewnętrznie zmącone
 pragnieniem ‘używać’, które nieraz wyrasta ponad ‘miłować’ i odbiera miłości właściwą istotę,
 zachowując często tylko jej pozory” (MiO 132).

Pokusa do grzechu – a grzech

Dopuszczenie się grzechu staje się możliwe oczywiście dopiero z chwilą, gdy do spontanicznie
 budzących się odruchów zmysłowości dołącza się akt przyzwolenia ze strony wolnej woli – wraz z
 zaangażowaniem odpowiedniego stopnia świadomości. Sama z siebie pożądliwość ciała jest dlatego
 słusznie określana jako jedynie ‘zarzewie grzechu’, a nie sam już grzech:

„Od momentu, w którym wola przyzwala, zaczyna chcieć tego, co ‘się dzieje’ w samej zmysłowości i
 pożądaniu zmysłowym. Odtąd wszystko to już nie tylko ‘dzieje się’ w człowieku, ale on sam zaczyna
 jakoś to ‘czynić’ – zrazu tylko wewnętrznie, wola bowiem bezpośrednio jest źródłem czynów,
 ‘uczynków’ wewnętrznych.
 – Uczynki te posiadają wartość moralną, są dobre lub złe – jeśli są złe, nazywamy je grzechami. ...
 – ... Wiadomo, że pożądliwość ciała posiada w człowieku swą własną dynamikę i mocą jej dąży do
 tego, aby stać się chceniem – aktem woli, przeto w braku odpowiedniego rozeznania łatwo może ktoś
 uznać za akt woli to, co jeszcze jest tylko poruszeniem zmysłowości i pożądliwości ciała ... nawet
 wówczas, gdy wola wyraźnie się przeciwstawia ...” (MiO 133).

Trzeba mieć jasne pojęcie o różnicy między grzechem – a nie-grzechem. Dotyczy to również sytuacji,
 gdyby reakcje ciała wyraziły się swoją własną dynamiką ‘do końca’ – pomimo braku przyzwolenia na nie
 ze strony wolnej woli. Tym jest sama tylko pokusa. Pokusa jedynie „otwiera drogę do ‘grzesznej miłości’ i
 usiłuje zafałszować ‘zło’, przedstawiając je jako ‘dobro’ (por. MiO 134):

„Grzech rodzi się wówczas stąd, że człowiek nie chce uczucia podporządkować osobie i miłości, ale
 wręcz przeciwnie – podporządkować osobę i miłość uczuciu.
 ... Wola uczuciem przesłania osobę, ono zaś przekreśla wszelkie prawa i zasady obiektywne, które
 muszą rządzić zjednoczeniem osób ...” (MiO 134).

Do tak przebiegającego procesu łatwo dołącza się poprzednio wspomniany subiektywizm
 wartościowania:

„Subiektywizm wartości nasuwa innego typu sugestię: to jest dobre, co jest przyjemne. Pokusa
 przyjemności, rozkoszy, zastępuje nieraz wizję prawdziwego szczęścia... – [Nie chodzi tu o błąd myślenia,
 lecz] ... wynika z postawy woli, która chce przyjemności pożądanej przez zmysły. Wtedy właśnie
 najłatwiej miłość redukuje się do zaspokajania pożądliwości ciała.
 Grzechem ... jest świadome zaangażowanie woli w tym, do czego skłania sama pożądliwość ciała
 wbrew obiektywnej prawdzie ...
 Sugestia: ‘To jest dobre, co jest przyjemne’ – doprowadza do gruntownego wypaczenia woli wówczas,
 kiedy staje się całkowitą zasadą jej działania. Oznacza to habitualną niezdolność do ‘miłowania’ osoby
 – miłości brakuje woli. Miłość jako cnota została z woli wyparta i zastąpiona nastawieniem na samo
 używanie zmysłowo-seksualne. Wola nie ma kontaktu z wartością osoby, żyje właściwie negacją
 miłości, nie stawiając żadnego oporu pożądliwości ciała.
 Przy takim nastawieniu woli, pożądliwość ciała, ‘zarzewie grzechu’, płonie zupełnie swobodnie ...
 Wówczas ‘używanie’ wypiera ‘miłowanie’. Zło moralne zawarte w grzechu leży jak wiadomo w tym, że
 osobę traktuje się jako ‘przedmiot użycia’ ...



 Objaśnienie

 Tego nastawienia ‘na użycie’ ... jednak same przeżycia erotycznie nie odsłaniają. Ze wszystkich sił
 usiłują one zachować ‘smak miłości’. Stąd ucieczka od refleksji, ona bowiem niesie z sobą jakąś
 nieodzowną konieczność obiektywizacji – musiałaby wówczas wyjść na jaw grzeszność miłości” (MiO
 134n).

Miłość jako tylko ‘fikcja’

Arcybiskup Wojtyła odsłania w ten sposób drogi odwiecznego zakłamywania prawdy bytu, jakimi
 posługuje się w stosunku do człowieka ten, który jest Zły: szatan. Nie chce on dopuścić do tego, by
 człowiek zaczął myśleć i chcieć tego, co jest dobrem-w-oczach Bożych, a tak dopiero i dla samego
 człowieka, w tym również dla dwojga związanych miłością – miłością oblubieńczą:

„Szczególne niebezpieczeństwo ‘grzesznej miłości’
 polega na fikcji – na tym, że aktualnie i przed refleksją
 nie bywa ona przeżywana jako ‘grzeszna’, ale przede
 wszystkim – jako ‘miłość’. ...
 – Grzech jest pogwałceniem prawdziwego dobra.
 Prawdziwym bowiem dobrem ... jest przede wszystkim
 osoba, nie zaś uczucie samo dla siebie, ani tym bardziej
 – sama dla siebie przyjemność. To są dobra mimo
 wszystko wtórne – z nich samych nie sposób zbudować
 miłości, czyli trwałego zjednoczenia osób, chociaż tak
 mocno zaznaczają się w jej subiektywnym,
 psychologicznym profilu.
 – Nigdy jednak nie można dla nich poświęcać osoby, wówczas bowiem wprowadzi się do miłości
 pierwiastek grzechu” (MiO 136).

Jeden raz więcej sprawdza się, iż ostatecznym źródłem grzeszności, tzn. i poczytalności, jest
 wolność woli człowieka:

„Grzech... który się zawiera w ‘miłości grzesznej’, tkwi samą swoją istotą w wolnej woli. Pożądliwość
 ciała jest tylko jego ‘zarzewiem’. Wola bowiem może i powinna nie dopuścić do ‘dez-integracji miłości
 – do tego, by przyjemność czy choćby samo uczucie wyrosły do rozmiarów samodzielnego dobra,
 któremu wszystko inne podporządkowuje się w odniesieniu do osoby drugiej płci czy też we
 wzajemnym obcowaniu i współżyciu osób.
 – Wola może i powinna kierować się prawdą obiektywną. Może, a więc i powinna żądać od rozumu,
 aby dawał jej prawdziwą wizję miłości oraz tego szczęścia, jakie miłość może przynieść kobiecie i
 mężczyźnie” (MiO 137).

Czystość – droga do miłowania osoby

Na tym tle pojawia się ponownie pytanie o właściwe rozumienie czystości jako cnoty. Ludzie
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 odwracają się niekiedy na samą wzmiankę o ‘czystości’ i cnocie czystości. Reakcja taka jest typowym
 wyrazem zasadniczego nieporozumienia. Arcybiskup Wojtyła pisze:

„Człowiek nie chce uznawać ogromnej wartości, jaką dla ludzkiej miłości posiada czystość wówczas,
 gdy nie chce uznać pełnej i obiektywnej prawdy o miłości kobiety i mężczyzny, podstawiając na jej
 miejsce subiektywistyczną fikcję.
 Kiedy natomiast przyjmie w całej pełni tę obiektywną prawdę o miłości, wówczas i czystość okaże ową
 pełną wartość, okaże się wielkim pozytywem życie ludzkiego, zasadniczym symptomem ‘kultury
 osoby’, który znów stanowi istotny rdzeń całej ludzkiej kultury” (MiO 137).

Konsekwentnie zaznacza Arcybiskup, że „... trzeba o wiele mocniej wydobyć i zaakcentować
 pokrewieństwo czystości z miłością” (MiO 140). Dalej zaś stwierdza:

„Czystości nie sposób pojąć bez cnoty miłości osoby. Ma ona za zadanie wyzwalać miłość od postawy
 użycia.
 Postawa ta ... wypływa nie tylko ... z samej zmysłowości czy też pożądliwości ciała, ale z
 subiektywizmu uczuć, a zwłaszcza z subiektywizmu wartości, który zakorzenia się w woli i stwarza
 bezpośrednio warunki sprzyjające dla różnych egoizmów...
 To najbliższe dyspozycje do ‘grzesznej miłości’, w niej zaś zawiera się właśnie owo nastawienie na
 ‘używać’ osłonione pozorem miłości” (MiO 140).

Tak dopiero ujawnia swe właściwe znaczenie czystości w jej personalistycznym – bo Bożym pojmowaniu:

„Cnota czystości, której zadaniem jest wyzwalać miłość od postawy użycia, musi uchwycić nie tylko
 samą zmysłowość i pożądliwość ciała, ale poniekąd bardziej jeszcze te centra wewnętrzne w
 człowieku, z których wykluwa się i rozrasta postawa użycia.
 Nie może być czystości bez przezwyciężenia wspomnianych form subiektywizmu w woli oraz ukrytych
 pod nimi egoizmów: postawa użycia jest tym bardziej niebezpieczna, im bardziej jest zamaskowana w
 woli;
 – ‘grzesznej miłości’ najczęściej nie nazywa się ‘grzeszną’ ale po prostu ‘miłością’, starając się
 narzucić (sobie i innym) przekonanie, że tak właśnie jest i nie może być inaczej.
 – Być czystym znaczy: mieć ‘przejrzysty’ stosunek do osoby drugiej płci – czystość to tyle co
 ‘przejrzystość’ wnętrza, bez której miłość nie jest sobą, nie jest bowiem sobą tak długo, jak długo chęć
 ‘używania’ nie została podporządkowana gotowości ‘miłowania’ w każdej sytuacji” (MiO 140).

Następuje nieodzowne wyjaśnienie i doprecyzowanie:

„Ta ‘przejrzystość’ odniesienia do osób drugiej płci nie może polegać na jakimś sztucznym zepchnięciu
 wartości ‘ciała’ ... do podświadomości, na stworzeniu takiego pozoru, jakby one nie istniały czy też nie
 działały. Bardzo często pojmuje się czystość jako ‘ślepe’ poniekąd hamowanie zmysłowości i poruszeń
 ciała, przy którym wartości ‘ciała’ i wartości sexus zostają zepchnięte do podświadomości – tam
 czekają na sposobność do tego, aby wybuchnąć. ...
 – Tymczasem czystość to przede wszystkim ‘tak’, z którego dopiero wypływa ‘nie’ (MiO 140n).

Innymi słowy wszelkie twierdzenie, jakoby czystość miała polegać na samym tylko negatywnym
 charakterze tej cnoty, tzn. jakoby czystość miała oznaczać samo tylko ‘nie’ (tego, tamtego nie wolno ruszyć-
tknąć, o tym pomyśleć) jest pozbawione podstaw: sprzeciwia się jej właściwemu charakterowi. Mówienie o
 tym, jakoby czystość oznaczała samo tylko ‘nie’, świadczy każdorazowo o jej gruntownym nie-rozumieniu
 i zubożeniu:

„Niedorozwój cnoty czystość polega na tym, że ktoś ‘nie nadąża’ z afirmowaniem wartości osoby,
 pozwala się zmajoryzować samym wartościom sexus, które owładnąwszy wolę źle kształtują cały
 stosunek do osoby drugiej płci.



 Istota czystości leży właśnie w tym, aby w każdej sytuacji ‘nadążyć’ za wartością osoby i do niej
 ‘dociągnąć’ każdą reakcję na wartość ‘ciała i płci’. Jest to szczególny wysiłek wewnętrzny, duchowy –
 bo afirmacja wartości osoby może być tylko owocem ducha – ale wysiłek ten jest przede wszystkim
 pozytywny, twórczy ‘od wewnątrz’, a nie przede wszystkim negatywny i destruktywny.
 – Nie chodzi o ‘zniszczenie’ w świadomości wartości ‘ciała i płci’ przez zepchnięcie jej przeżycia do
 podświadomości, ale o trwałą i długofalową integrację: wartość ‘ciała i płci’ musi być osadzona i
 ugruntowana w wartości osoby” (MiO 141).

Takie podejście i zarazem zasadnicze sprostowanie często spotykanego fałszywego rozumienia
 ‘czystości’ pozwala dostrzec jej piękno, a tym bardziej jej nieodzowność jako punktu wyjścia do
 pojawienia się miłości oblubieńczej w jej najszlachetniejszych cechach. Dzięki nim osoba miłująca jest
 zarazem przejrzystą w swej duchowej postawie i promieniuje dobrem – tak dla tego drugiego
 umiłowanego, jak w końcu w odniesieniu do każdego człowieka:

„Prawdziwa czystość nie prowadzi ... ani do jakiejś pogardy ciała, ani do upośledzenia małżeństwa i
 życia płciowego. Do tego prowadzi ‘czystość’ w jakimś stopniu zafałszowana, czystość z pewnym
 nalotem faryzeizmu – a jeszcze bardziej właśnie nieczystość ...
 Warunkiem uznawania i przeżywania pełnej wartości ludzkiego ‘ciała i płci’ jest właśnie owo ‘do-
wartościowywanie’ : podciąganie jej do wartości osoby – jest to symptomatyczne i istotne właśnie dla
 czystości.
 Tak też tylko człowiek czysty, tylko czysta kobieta i czysty mężczyzna są zdolni do prawdziwej miłości.
 Czystość bowiem uwalnia ich wzajemne obcowanie, również ich współżycie małżeńskie, od
 nastawienia na użycie osoby, które w swojej obiektywnej istocie jest sprzeczne z ‘miłowaniem’, a przez
 to samo wprowadza w to obcowanie i współżycie szczególną dyspozycję do ‘miłowania’ ...” (MiO 141).

Nasuwa się wniosek końcowy, że bez ‘czystości’ wszelka ‘miłość’ jest ostatecznie złudzeniem, jest
 zamaskowanym użytkowym korzystaniem z ‘ciała i płci’, chociażby występowała złudnie pod
 kryptonimem ‘gorącej (erotycznej) miłości’.

Posłuchamy podsumowania na ten temat z wciąż przytaczanego „Studium”  Arcybiskupa Karola
 Wojtyły:

„Związek czystości z miłością wypływa z normy personalistycznej, w której ... zawiera się dwojaka
 treść: pozytywna (‘miłuj’) i negatywna (‘nie używaj’).
 Inna rzecz, że wszyscy ludzie ... muszą dopiero wewnętrznie i zewnętrznie dorastać do takiego
 czystego ‘miłowania’, dojrzewać do jego ‘smaku’, każdy człowiek bowiem z natury jest obciążony
 pożądliwością ciała i skłonny do upatrywania ‘smaku’ miłości przede wszystkim w jej zaspokajaniu.
 Z tego względu czystość jest sprawą trudną i długofalową: trzeba czekać na jej owoce, na radość
 miłowania, którą winna przynieść.
 Równocześnie jednak czystość jest niezawodną drogą do tego” (MiO 141n).
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F. JESZCZE RAZ Z ROZWAŻAŃ PAPIEŻA WOJTYŁY NA TEMAT MIŁOSCI

Słowo wyjaśnienia

1. Popęd a osoba – wezwana
Uzdolnienie-wezwanie do miłości – największego Przykazania
Tekst. Osoba nie może być środkiem do celu
‘Jedno’ w całkowitości oddania podjętego z wolnego wyboru
Tekst. Popęd podporządkowany woli-wolności-odpowiedzialności
Tekst. Miłość małżeńska jako całkowitość
Zjednoczenie włączone we współ-stwarzanie
Tekst: Małżonkowie we współ-stwarzaniu
Udział rozumu – woli – odpowiedzialności
Tekst: Pożądanie podporządkowane rozumowi-odpowiedzialności
Tekst: Synteza natury i normy personalistycznej: cnota miłości

2. Elementy składowe miłości oblubieńczej
Integracja zmysłowości-uczuciowości-doznań w miłość osobową
Tekst: Miłość oblubieńcza - samo-posiadanie swego ‘ja’
Tekst. Integracji zmysłowości w dojrzałe odniesienie do osoby
Tekst. Miłość sprawa wnętrza: wolności-prawdy
Tekst. Wolność ostatnią instancją obiektywnej prawdy w wyborze osoby
Proces integrowania odruchów ciała w miłość jako cnotę
Tekst. Osoba: struktura-doskonałość
Tekst. Miłość-cnota: związanie odczuć z osobą
Tekst. Miłość zmysłowa i uczuciowa nie wystarcza do miłości osoby
Tekst. Afirmacja wartości osoby: opanowanie i wybór osoby jako powołania
Wzajemna przynależność – obopólne oddanie
Tekst. Miłość pewna rezygnacja z nie-odstępności – ekstaza
Tekst. Miłość – zjednoczenie osób, a nie obustronne oddanie-użycie ciała
Tekst. Profil obiektywny: wzajemność-przyjaźń-zjednoczenie w dobru
Tekst. Wartość seksualna zespolona w świadomości-woli z osobą
Tekst. Afirmcja osoby własnej i ukochanego: dar wzajemności
Wybór osoby dla niej samej: ku jej dobru bez granic
Tekst. Wybór osoby dla niej samej
Tekst. Życzenie dobra bez granic
Tekst. Wyzwalanie pragnienie bycia lepszym

3. Czystość: wielkie ‘nie’ czy wielkie ‘tak’
Źródła i złudzenie powodowane ‘miłością zmysłową’
Tekst. Miłość to przeźroczystość w afirmacji osoby
Tekst. Pożądliwość wymusza chcenie
Tekst. Zmysłowość ukierunkowana na wyżycie: u osoby problem moralny
Tekst. Miłość zmysłowa jako zaspokajanie pożądania: zamiana osoby na płeć
Tekst. Miłość zmysłowa - zaprzeczenie miłości osoby
Wynoszenie przeżyć miłosnych do poziomu miłości osoby
Tekst. Dominacja zmysłu dotyku czy wzroku
Tekst. Los uczuciowości nie wzmocnionej cnotą miłości
Urok subiektywizmu w ocenie przyjemności
Tekst. Ciało-płeć: okazja dla zaznania przyjemności
Tekst. Egoizm przeżycia wykluczający dobro wspólne i wzajemność

4. Grzech czy miłość osoby jako cnota
Wartość ‘ciała-płci’ a dążność do jedno-w-miłości
Tekst. Pożądliwość: użycie osoby jako ciała-płci
Tekst. Używać ponad miłowanie osoby
Pokusa do grzechu – a grzech
Tekst. Dobrem to co przyjemne: ucieczka od refleksji
Miłość jako tylko ‘fikcja’
Tekst. Grzech jako fikcja miłości nie wiodąca do zjednoczenia osób
Tekst. Odrzucenie prawdy obiektywnej, gdy rozum nie ukazuje wizji prawdziwej miłości
Czystość – droga do miłowania osoby Tekst. Czystość uwalniająca od postawy użycia
Tekst. Czystość: przejrzysty stosunek do osoby i przejrzystość wnętrza
Tekst. Czystość: Wysiłek wewnętrzny i twórcza afirmacja osoby
Tekst. Tylko czysty – zdolny do miłości
Tekst. Dojrzewanie do czystości ku radości miłowania



Obrazy-Zdjęcia

Fot7c73. Akcja ratunkowa wydobywania żywych i umarłych spod ruin po trzęsieniu ziemi
Fot7c74. Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi
Fot7c75. Matka z śpiącym niemowlęciem w ramionach
Fot7c76. Młodzieniec z Indii: świadomie kształtujący swój piękny charakter
Fot7c77. Zachwycający widok nieba i kolorowej przyrody
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G.   CZYSTOŚĆ WYSTAWIONA NA PRÓBĘ W DZIAŁANIACH
U CHŁOPCÓW

Stojące przed nami zagadnienia

W dopiero co zakończonym paragrafie niniejszego rozdziału: o młodzieńczości w obliczu wyboru
 drugiej osoby w perspektywie małżeństwa –sakramentu małżeństwa, staraliśmy się przedstawić jeszcze
 raz w głąb rzeczywistości ‘miłości oblubieńczej’ sięgające rozważania Arcybiskupa Karola Wojtyły,
 Metropolity Krakowa, późniejszego papieża, św. Jana Pawła II. Rozważania te wymagają uważnego,
 wielokrotnego odczytywania. Niemniej pozwalają odróżnić odpowiedzialną, głęboko uzasadnioną
 rzeczywistość miłości ‘erotycznej’, która jest jedynie fikcją ‘miłości’ (czy w narzeczeństwach, czy także w
 małżeństwach) – od miłości zjednoczenia godnej ludzkiej osoby, a tym bardziej miłości oblubieńczej.

Pozwoliło to dojść do wniosku, że bez właściwie pojętej, świadomie wypracowanej cnoty czystości –
 nie zaistnieje u pary narzeczeńskiej, a także już w małżeństwie – „... miłość, ta twórcza moc w człowieku”
 (DiM 7), dzięki której wzajemne odniesienia tych dwojga, wyrastające z obopólnego spotkania w swej
 męskości i kobiecości, będą mogły cechować się charakterystyczną dla miłości osobowej
 „przejrzystością” uczuć, zamierzeń i działań.

Stajemy przed kolejnym odcinkiem naszych rozważań bieżącego rozdziału: „Młodzi w drodze do
 małżeństwa: sakramentu małżeństwa”. Pozostaje poruszyć kilka bardziej praktycznych zastosowań
 obficie już omówionego materiału, który zresztą pełni sam przez się rolę również swoistego
 drogowskazu.
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Nie będziemy tu już mówili o powołaniu do czystości w życiu konsekrowanym – w odniesieniu czy to
 do dziewcząt, czy do mężczyzn (życie zakonne w przeróżnych odmianach charyzmatu poszczególnych zakonów i
 zgromadzeń zakonnych), ani do celibatu kapłańskiego. Do tego zagadnienia nawiązaliśmy już obszerniej w
 jednej z poprzednich części naszej strony (zob. cz.III, rozdz.2: Może kapłaństwo? Życie zakonne?). Zdajemy sobie
 oczywiście wciąż dobrze sprawę, iż tak młodzieniec, jak i dziewczyna powinni wciąż wsłuchiwać się w
 głos Boga, który może komuś wyraźnie proponuje całkowite oddanie się Jemu do dyspozycji. Głosu
 Bożego nie można zagłuszać, ani się od niego uchylać. Bóg dobrze wie, co komuś proponuje, chociaż
 zawsze czeka na zgodę wolnej woli odnośnego powoływanego.

Gdyby młodzieniec, a z kolei panna, podjęli głos powołującego Chrystusa, otrzymają ponad
 wątpliwość w zamian dar przedziwny: rodzicielstwa w Duchu Świętym. W taki sposób w pierwszym
 rzędzie Maryja, Dziewicza Matka Słowa Bożego Wcielonego, stała się ... Matką wszystkich ludzi w
 porządku łaski.
 – Tutaj ograniczamy się zatem już tylko do osób młodych powołanych do małżeństwa: sakramentu
 małżeństwa.

W bieżącym fragmencie niniejszego rozdziału chcielibyśmy zatrzymać się na etapie poważnego
 poszukiwania siebie wzajemnie pod kątem przyszłego małżeństwa, a nawet już rzeczywistego
 ‘chodzenia ze sobą’ i konkretnego dialogu na temat niedługo już planowanego związania się ślubem.

Ten odcinek życia wyzwala niewątpliwie szereg zagadnień osobowościowych i etycznych. Są one
 odmienne od problematyki samego tylko zróżnicowania płciowego w fazie dziecięcej i wczesno-
młodzieżowej. Ze względów praktycznych dobrze będzie przyjrzeć się temu etapowi życia przed-
małżeńskiego osobno w odniesieniu do młodzieńców (§ G-H), a osobno dziewcząt (§ I oraz następne),
 pomimo iż niemal wszystkie poruszone aspekty będą dotyczyły łącznie, a przecież swoiście – jednych i
 drugich.

Po paru wstępnych uwagach: prośbie skierowanej do Pana żniwa o odważnych, oddanych pasterzy
 Jego owczarni, chcielibyśmy zastanowić się nad kolejnymi szczegółowymi zastosowaniami
 dotychczasowych przemyśleń – najpierw w odniesieniu do młodzieży męskiej (§ G-H).
 – Wyodrębnimy kilka charakterystycznych podpunktów:

  1. U progu zagadnienia
  2. Z Nauczania Kościoła o wychowaniu do miłości
  3. Męskie kuszenie erotyczne w roli gorącej miłości
  4. Światła wierności w czystości
  5. A jeśli ‘miłość’ dopiero poprzez ‘seks’?
  6. Jeszcze raz: seks oralny

1. U progu zagadnienia
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Włączyć się w modlitwę o nieustraszonych, wiernych pasterzy

Jak bardzo zrozumiała i naturalna jest u ludzi młodych dążność do zawiązania głębszej przyjaźni!
 Młody człowiek chciałby związać się z kimś taką przyjaźnią, która by się nie ograniczała do samego tylko
 koleżeństwa ani sympatii, ale rozwijała się perspektywicznie: w kierunku przymierza małżeńskiego:
 podstawy pod przyszłą rodzinę.

Przy całym jednak zauroczeniu wytęsknionym małżeństwem, w sercu i w uszach młodego człowieka
 powinny odbijać się wyjątkowo wyraziście i nagląco – głębokim echem sformułowane słowa Jezusa
 Chrystusa, których ponad wątpliwość nie wypowiedział On na darmo:

„... Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
 Proście więc Pan żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2; zob; Mt 9,37n).

Dopiero co wspomnieliśmy, iż nie mamy zamiaru podejmować w tej chwili rozważań na temat
 wezwania kogoś do stanu życia konsekrowanego, względnie do kapłaństwa. Tak też się stanie.
 Jednocześnie jednak trudno nie uświadomić sobie wciąż palącej konieczności wyraźnego upraszania
 „Pana żniwa”, by zechciał obdarzyć swoją wciąż wielorako zwodzoną ‘owczarnię’ Pasterzami „według
 Serca swego” (Jr 3,15. – Zob. Adhortację Jana Pawła II: „Pastores dabo vobis” – 25.III.1992 r.).

Pozwalamy sobie w tej chwili na dygresję i przechodzimy na moment od powołania konkretnego
 chłopca czy dziewczyny do małżeństwa – na powołanych czy to kapłanów, czy zakonników i zakonnice w
 ich wykonywanej posłudze tam, gdzie ich „pośle” Pan Żniwa.

Jest jasne, że ci już powołani i posłani, pracujący być może z najwyższym poświęceniem na niekiedy
 niezwykle trudnym i śmiertelnie niebezpiecznym, przydzielonym im odcinku winnicy Bożej, mogli głosu
 swego czasu ich powołującego Boga ... nie przyjąć. Każdy z nich mógł ułożyć sobie życie według
 własnego upodobania. Skutek byłby tylko taki:

Ołtarz na którym by się miała odprawiać sprawowana przez nich Msza św., pozostałby ... pusty.
 Konfesjonał, przy którym miały ustawiać się kolejki osób, bardzo potrzebujących Bożego przebaczenia
 – pozostawałby nie obsadzony.
 Słowo Boże ... by przez nich nie rozbrzmiewało.
 Sam zaś Chrystus, który obdarzył konkretnego młodzieńca darem wezwania do swojej bliskości, ufał
 wtedy, że ten ktoś zaszczycony powołaniem ze strony Syna Człowieczego – tym wezwaniem się
 uraduje i je odważnie podejmie, nie zważając na czekające go trudy, niekiedy do złudzenia podobne
 do tych, jakie przeżywać przyszło np. Pawłowi, Apostołowi Narodów, i tylu innym.
 – Tymczasem jednak Chrystus by się na tym powołanym ... zawiódł: ku nieutulonemu bólowi swego
 Serca.

Z kolei zaś nie tak trudno doświadczyć sytuacji, gdy autentycznie wezwany i powołany na stanowiska
 ‘pasterza’ Ludu Bożego – przemienia się z czasem w kogoś takiego, o którym sam Jezus Chrystus
 wyraził się w smutnych słowach jako o „... najemniku, który ... widząc nadchodzącego wilka, opuszczają
 owce i ucieka – a wilk je porywa i rozprasza ...” (por. J 10,12; por. też Ez 34: Słowo Boże o ‘pasterzach Izraela’).
 – Mogą się zdarzyć pasterze, którzy „kupczą” Słowem Bożym, jeśliby użyć słów św. Pawła Apostoła (zob.
 2 Kor 2,16: w oryg. greckim: kapeleúontes = nie cofając się przed ‘cudzołożeniem’ na Słowie Bożym ... za pieniądze).
 – Albo z kolei ... „fałszują Słowo Boże” (2 Kor 4,2: greckie: doloúntes ton logon tou Theoú = chytrze zniekształcając
 Słowo Boże),
 gdy ‘Pasterz’ zaczyna rozmywać Słowo-Boże-Pisane i wymogi Bożych przykazań, wprowadzając Lud



 Objaśnienie

 Boży w błąd: co do wiary i postępowania moralnego.
 – Tak dzieje się zwykle wtedy, gdy u samego owego ‘Pasterza’ ... wiara słabnie. A jeszcze częściej, gdy
 stopniowo przestaje być „mężem modlitwy” (zob. LK-1979,7. – Zob. do takiego aspektu rzeczywistości – dłuższe,
 intrygujące opracowanie dostępne na PORTALU naszej strony, kol. 4, nr 10: Wierność spowiednika wierze Apostolskiej: ‘pod’ Piotrem
 i ‘z’ Piotrem).

Takich ‘nauczycieli wiary’ spotkać można po wszystkie czasy i po całym świecie, nie pomijając
 własnej Ojczyzny. Zdarza się, że Słowo Boże i „zdrowe” nauczanie moralne (2 Tm 4,3; zob. VSp 5.28nn.116)
 zostaje w takich warunkach przemilczane i pomijane, względnie gdy przekraczanie jego wymogów
 zostaje swoiście ‘usprawiedliwiane’, ewentualnie minimalizowane.
 – Zdarza się to zwłaszcza wtedy, gdy jasne głoszenie Prawdy Objawienia pociągnęłoby za sobą
 narażenie się wpływowym głosom przeciwników, opinii publicznej, a innym razem ... władzy publicznej,
 która Pasterzowi Chrystusowemu grozi środkami przemocy, łącznie z pozbawieniem go życia (chociażby w
 tzw. ‘nie wyjaśnionych okolicznościach ...’),
 jeśli nie przestanie przemawiać w imieniu Jezusa Chrystusa i wypunktowywać jednoznacznych
 wymogów życia zgodnego z Ewangelią.

Czy w tej sytuacji również w dzisiejszej dobie nie jest
 wskazane, by właśnie młodzież męska i żeńska, również ta na
 etapie rozglądania się za towarzyszem życia, włączyła się
 sercem i duszą w prośbę-modlitwę, o którą w naglących
 słowach prosił sam Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus?

Trzeba mianowicie prosić Boga, by Pan Żniwa posłał na
 dojrzewające łany pasterzy odważnych, którzy nie będą szukali
 własnej korzyści, ale będą gotowi podążać bez wahania za
 wzorem Chrystusa, który „daje życie swoje za owce” (J 10,11) i
 który pierwszy kładzie się na ‘narzędziu przebłagania’ : Krzyżu
 Odkupienia (por. Rz 3,25; 1 J 2,2)?

Czyż właśnie ludzie młodzi – chłopcy i dziewczęta, nie będą wdzięczni Bogu, gdy w sytuacji trudnych
 wyborów i rodzących się w ich sercu wątpliwości – w ścisłym nawiązaniu m.in. do etapu życia
 młodzieńczego, narzeczeńskiego, a potem małżeńskiego, znajdą przewodnika duchowego, który zdolny
 będzie ukazać im drogowskazy jasne, chociażby podążanie we wskazanym kierunku wymagało trudu
 wzrastania ... w miłości?

Jakżeż cenną formą przygotowania do przyszłych zadań i odpowiedzialności małżeńsko-rodzinnej
 może się okazać sugestia wyrażona w liście pewnej dziewczyny przeżywającej ten właśnie okres życia.
 Zrozumiała ona, pełna wdzięczności za dar na tym etapie życia po raz pierwszy niezwykle głęboko
 przeżytego jasnego kierownictwa duchowego i doznawanego dzięki kapłaństwu darowania win i kar
 wiecznych, że ciąży na niej – nigdy dotąd nie uświadomiona szczególna powinność, by modlić się do
 Bożej Dobroci i Niepokalanej Matki Odkupiciela o łaskę powołań kapłańskich na dalsze potrzeby
 Kościoła i Ojczyzny, a bardziej precyzyjnie: żeby Bóg w jej przyszłym małżeństwie zechciał wzbudzić u
 jej, tzn. u ich obojga przyszłych dzieci chociażby jedno powołanie do życia czy to w kapłaństwie, czy w
 życiu zakonnym.

Gdy tym swoim wewnętrznym zrozumieniem i oświeceniem podzieliła się ze swoim ukochanym
 chłopcem, ten natychmiast podzielił to jej przemyślenie i włączył się odtąd do wspólnej ze swoją
 narzeczoną modlitwy o ten dodatkowy dar, żeby Bóg zechciał wyróżnić któreś dziecko w ich przyszłym
 małżeństwie darem wezwania do swej bezpośredniej bliskości w charakterze kapłana, zakonnika czy
 zakonnicy.

Jak bardzo światu, Ojczyźnie i poszczególnemu człowiekowi potrzeba świętych, bezwzględnie Bogu i
 Kościołowi wiernych, odważnych zakonników i zakonnic, oraz świętych, nieustraszonych kapłanów!
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Jeśliby się zaś zdarzyło, że niektóry sługa Ołtarza autentycznie zawiedzie, albo nawet dopuści się
 wielorakiego zła, Chrystus tak zabezpieczył ważność sprawowanych przez niego funkcji świętych, że
 ilekroć niedostający do swego powołania kapłan sprawuje czynności swego powołania, nadal posługuje
 się nim sam Jezus Chrystus, uobecniając swoją Bożą Osobę przez sprawowane przez niego
 sakramenty.

Toteż gdy np. kapłan, który sam pozostaje w grzechu ciężkim, a sprawuje czynności któregoś z
 świętych sakramentów, czynności te pozostają ważne, a Jezus Chrystus nadal hojnie rozdaje przez
 owego niegodnego swego sługę skarby przez siebie dokonanego odkupienia. Nadal też uobecnia w tym
 czasie przez jego posługę swoją własną Bożą Osobę.
 – A tylko sprawujący święte sakramenty i obrzędy grzeszny kapłan dopuszcza się wtedy bardzo
 ciężkiego grzechu oraz świętokradztwa. Niemniej sprawowane przez niego sakramenty święte są w pełni
 ważne.
 – Ileż natomiast za takiego kapłana trzeba się modlić!

Wracamy jednak do kapłaństwa wiernie Chrystusowi oddanych sług Ołtarza. Cóż by to było, gdyby
 Chrystus nie ustanowił sakramentu pokuty, sakramentu Eucharystii i samego kapłaństwa, które u
 każdego z wyświęconych wymaga pewności, iż jego kapłaństwo pochodzi w drodze sukcesji od samych
 Apostołów (= sukcesja apostolska: następstwo święceń biskupich i tym samym kapłaństwa od Apostołów)! Nigdzie poza
 Kościołem Katolickim nie ma sakramentu kapłaństwa. Zostało ono zarazem przez samego Jezusa
 Chrystusa, Stworzyciela i Odkupiciela, zastrzeżone do samych tylko mężczyzn.
 – Konsekwentnie zaś nigdzie indziej poza Kościołem katolickim nie ma Eucharystii, ani też nie ma
 pewności uzyskanego Bożego przebaczenia ...!

Stąd też np. penitent przystępujący do sakramentu przebaczenia, tego trudnego, a tak kochanego
 trybunału Miłosierdzia, przez który do grzesznika dociera Krew i Woda odkupienia z przebitego boku
 Chrystusa-Odkupiciela na krzyżu, by następnie zjednoczyć się z nim poprzez Eucharystię – nie musi
 nigdy zbierać wywiadu, czy sam dany kapłan jest w stanie łaski uświęcającej czy nie.
 – Jezus Chrystus dobrze o tym wszystkim wie i już z góry zabezpieczył ważność każdego z
 ustanowionych przez siebie i założonemu przez siebie Kościołowi zawierzonych sakramentów świętych –
 niezależnie od godności czy niegodności samego ich szafarza.

Może i dlatego Bóg dopuścił do tak trudnego do zrozumienia zaparcia się Chrystusa przez Piotra w
 krytycznym momencie sądu nad Nim przed Sanhedrynem (zob. Mk 14,66-72; Łk 22,54-62).
 – A przecież tenże Jezus Chrystus, pomimo strasznego grzechu Piotra, nie tylko wybranego przez siebie
 swego zastępcy-na-ziemi nie odrzucił, lecz po swym Zmartwychwstaniu potwierdził z mocą poprzednio
 przez siebie zapowiedziany jego wybór (Mt 16,18n; oraz po Zmartwychwstaniu: J 21,15nn).

I analogicznie, Jezus dobrze wiedział, że Judasz Go zdradzi i Go wyda. A przecież nie odebrał mu
 przywileju powołania na swego Apostoła. Ponadto zaś do samego końca sugerował mu z największą
 możliwą subtelnością dar opamiętania i przebaczenia (Łk 22,48; J 13,18-30). Judasz jednak daru tej
 wielokrotnie i na różne sposoby mu ofiarowanej szansy ... nie podjął.

Ukazywanie normy etycznej w zakresie płciowości

Przystępujemy do stającego przed nami właściwego wątku: młodych którzy poszukują siebie
 wzajemnie i siebie też znajdują. Podjąć tę tematykę usiłuje tu ktoś, kto jest ... kapłanem – i zakonnikiem.



 – Czy ma on prawo wypowiadania się na temat zagadnień dotyczących młodości na etapie chodzenia ze
 sobą przed małżeństwem, a potem w małżeństwie? Skąd on ma mieć pojęcie o tym, co się dzieje w
 duszy i ciele dwojga osób, które się ‘kochają’? On przecież o tym nie może mieć ... pojęcia!

Ileż razy podnoszą się głosy hałaśliwego krzyku – już nie tylko przeciw konkretnemu kapłanowi, który
 zdobywa się na odwagę wypowiadania się na temat czystości narzeczeńskiej a potem małżeńskiej, czy
 ogólniej: na temat Bożych przykazań, tego daru Bożej miłości i nieprawdopodobnego zawierzenia Boga
 ... swemu żywemu Obrazowi: mężczyźnie i kobiecie. Jak łatwo usłyszeć w takich warunkach groźne
 pomruki, albo i okrzyki skierowane przeciw całemu Kościołowi, a nawet samemu w ogóle Bogu.
 – Niewątpliwie zaś szczególne oburzenie wywołują wypowiedzi Kościoła oraz konkretnego kapłana, gdy
 jego słowa zaczynają dotyczyć zachowań związanych z dziedziną płciowości.

Czy jednak krzyki te nie są swoistym wyrazem i odreagowaniem rozpaczliwej walki z głosem
 sumienia, które dąży do uwolnienia się za wszelką cenę od poczucia własnej winy, przy czym jednak
 ‘winnych’ swego trudnego do zniesienia stanu wciąż gwałconego i tłumionego sumienia szuka to
 sumienie wszędzie indziej, byle nie w sobie samym?

Chyba szkoda energii i czasu, by na tego rodzaju protesty ... odpowiadać. Są one z zasady wyrazem
 nieprzejrzystego sumienia. Kościół – i jego przedstawiciel w osobie kapłana itd., staje się chcąc nie
 chcąc przypomnieniem, iż Bóg ... JEST; że Bóg jest Miłością, miłością również łatwo i natychmiast
 przebaczającą, ale ... nigdy za wszelką cenę.

Ten aspekt ‘Kościoła’, i konsekwentnie sam widok ‘kapłana’, zakonnicy i zakonnika – działa chwilami
 bardzo irytująco: jako nie ustający, samym pojawieniem się prowokujący wyrzut sumienia. Jakże łatwo
 wtedy – zgodnie z dawno już w formułę ujętym ‘prawem’ psychologicznym – o podjęcie rozpaczliwych
 wysiłków strząśnięcia z siebie systematycznie zagłuszanych wyrzutów sumienia i poczucia swych
 wielorakich win wobec bliźnich i Boga – a przerzutowania ich na wszystkich innych poza sobą,
 poczynając od tych, którzy samym swoim istnieniem przypominają ‘Boga’!

Tymczasem nikt i nic nie jest w stanie podważyć stwierdzenia typu ‘ontologicznego’, tzn.
 wyrastającego z samych podstaw ‘bytu’, iż Bóg (a z Jego upoważnienia Kościół ... i kapłan) nie jest w stanie
 życzyć człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie, jakiegokolwiek ‘zła’. Również wtedy, gdy tenże Bóg
 człowiekowi nagląco proponuje – a nigdy nie wymusza – kochające przyjęcie i stosowanie
 zaofiarowanego mu swego daru: swoich Dziesięciorga Przykazań.

Nie były one nigdy i nigdy nie będą wyrazem ‘wyżywania się’ Boga na człowieku i siłowego
 wymuszenia na nim służalczości. Wydźwięk Bożych przykazań jest na wskroś pozytywny i promujący. W
 darze przykazań zaświadcza Bóg uroczyście, iż traktuje człowieka: mężczyznę i kobietę jako „podmiot
 przymierza”, tzn. proponuje mu zawarcie poważnego i obie strony zobowiązującego przymierza –
 zgodnie ze swym zamysłem: odwiecznej oblubieńczej miłości ze sobą (zob. dokładniej wyż.: I ja i ty: Partner
 Absolutu – podmiot Przymierza – i cały dalszy ciąg tego rozdz.: cz.IV, rozdz.1). Bóg tym samym stawia człowieka ponad
 cały kosmos i pozostałe stworzenie, pozwalając mu być – jemu i tylko jemu – „partnerem Absolutu”.

Przypominamy sobie odnośne słowa Jana Pawła II:

„Ten człowiek, o którym tekst kapłański [Rdz 1,26] mówi, że został stworzony ‘na Obraz Boży’ [Rdz 1,27]
 ukazuje się w drugim opisie [Rdz 2,7nn] jako podmiot przymierza – to znaczy podmiot ukonstytuowany
 osobowo, ukonstytuowany na miarę ‘partnera Absolutu’, skoro ma świadomie rozróżniać i wybierać
 pomiędzy dobrem a złem, oraz pomiędzy życiem a śmiercią.
 – Słowa pierwszego przykazania Boga Jahwe [Rdz 2,16n], które bezpośrednio i wprost mówią o
 poddaństwie i zależności człowieka-stworzenia od Stwórcy, pośrednio ukazują taką właśnie miarę
 człowieczeństwa: podmiot przymierza i ‘partner Absolutu’. Człowiek jest sam – to znaczy: poprzez
 swoje człowieczeństwo, przez to, kim jest, jest zarazem ukonstytuowany w jedynej, wyłącznej i
 niepowtarzalnej relacji do samego Boga” (MiN 28; zob. do tego wyż.: Wzajemność w wierności Przykazaniu).

Istniejące na świecie ‘zło’ moralne i nierzadko z nim związane zło fizyczne w najmniejszej mierze nie
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 jest wyrazem Bożego Stworzycielskiego działania. Pochodzi ono od którejś z trzech pożądliwości
 człowieka grzechu, jakim stał się człowiek po upadku pra-rodziców w raju.

Tak to ujął w swym Liście Jan Apostoł, Umiłowany Uczeń Chrystusa, który zatem dobrze wniknął w
 „myśli serca” swojego Boskiego Mistrza:

„Jeśli kto miłuje świat
[= wszystkie siły duchowe: aniołowie upadli, oraz człowiecze, usiłujące zniweczyć Boży zamysł odkupieńczej miłości],
 nie ma w nim miłości Ojca [Bóg Ojciec: Bóg Trójjedyny].
 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:
 pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, i pycha tego życia
[= w tych 3 pożądliwościach skupia się całe zło w świecie i w człowieku; por. Dn 13,56; Rz 6,12; Ga 5,24; Kol 3,5; Jk 1,14n;
 4,1nn; 2 P 2,10],
 nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
Świat zaś przemija a z nim jego pożądliwość;
 kto zaś wypełnia Wolę Bożą, ten trwa na wieki” (1 J 2,15nn).

Inwazja ‘zła’, zwłaszcza tego etycznego z jego finałem w postaci śmierci – naturalnej, i tej zadawanej,
 wraz z jej pochodnymi: nienawiścią, wojnami, dziecio- i ludobójstwami itd., to działania szatana:

„Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka –
 uczynił go Obrazem swej własnej wieczności [= swojej natury jako Osoby].
 A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
[= chodzi o śmierć zarówno biologiczną, jak tym bardziej duchową: łaski uświęcającej; zob. Ap 20,6.14]
 i doświadczają jej ci, którzy do niego należą” (Mdr 2,23n).

Wypada jedynie dopowiedzieć jednoznacznie:
 Szatan – człowieka jedynie kusi. – Natomiast nie Szatan dopuszcza się grzechu zamiast człowieka, lecz
 grzeszy za każdym razem osobiście i nie-odstępnie ten określony człowiek, który zamiast Bogu ... daje
 posłuch Szatanowi.

2. Z Nauczania Kościoła o wychowaniu do miłości

Tło historyczne

Wskazane jest rzucić okiem chociażby tylko pobieżnie na stanowisko oraz wskazania Magisterium
 Kościoła odnośnie do delikatnego zagadnienia: wychowania dzieci na coraz dalszym etapie ich rozwoju
 fizycznego i duchowego – do rozumienia sensu zróżnicowania płciowego człowieka, ich ‘uświadamiania
 seksualnego’ i wychowania do miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej. Wypowiedzi Kościoła na te tematy



 Objaśnienie

 jest wiele. Przybywa ich zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat.

W minionych wiekach wypowiedzi takie nie były potrzebne. Rodziny były najczęściej wielodzietne i
 wielopokoleniowe, rozwody i separacje małżeńskie zdarzały się niezwykle rzadko. Utrzymywał się
 autorytet rodzicielski, a dzieci uznawały ustalony porządek rzeczy za sam przez się zrozumiały. Nikt też
 nie kwestionował słuszności i obowiązującego charakteru Bożych przykazań – w tym również
 przykazania VI i IX. Zdarzające się wykroczenia w tym względzie były zdecydowanie negatywnie
 oceniane i piętnowane przez opinię publiczną.

Ponieważ rodziny były wielodzietne, nie istniała też potrzeba szczególniejszych ‘regulacji’
 dotyczących wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Wzrastanie fizyczne i psychiczne dojrzewanie
 do zagadnień związanych z płciowością, miłością i odpowiedzialnością przebiegało z zasady bez
 zakłóceń w ramach harmonijnego wzrastania dzieci od dzieciństwa do wieku decydowania się na
 małżeństwo i rodzinę.

Nikt nie obnosił się prowokująco ze swoją płciowością, a sposób ubierania się odpowiadał
 powszechnie akceptowanym zasadom skromności i nie-prowokowania ku wyzwalaniu pożądliwości ciała.
 Małżonkowie i rodzice umieli przeżywać swoje wzajemne odniesienia pomimo ciasnoty pomieszczeń w
 sposób odpowiadający postawie uszanowania dla zakresu intymności. Wiadomo zaś, że gdzie dzieci
 doświadczają na co dzień pełnych wzajemnego szacunku odniesień pomiędzy ojcem i matką, tam i
 dzieci rozwijają się pokojowo fizycznie i psychicznie i umacniają swój pion moralny w poczuciu
 wewnętrznego bezpieczeństwa i szacunku do drugich.
 – Sposób odnoszenia się rodziców do siebie stawał się bezsłowną lekcją pokazową, jak należy traktować
 ‘tego drugiego’ w małżeństwie, i tym samym rozwijać swe odniesienia w obliczu człowieka drugiej płci.
 Były to z zasady lekcje pokazowe stosowania nie uświadamianej sobie, a przecież stosowanej normy
 personalistycznej we wzajemnych odniesieniach mężczyzny i kobiety.

Zasadnicze zaburzenia w stylu wychowania seksualnego pociągnęły
 za sobą w pierwszym rzędzie wojny światowe minionego 20-go wieku.
 Ich dalszym ciągiem staje się coraz bardziej zaawansowany wiek 21-szy.
 Jednym ze skutków wojen, szczególnie na miarę okrucieństw i
 eksterminacji całych narodów, których widownią był miniony wiek, jest
 nieopisane zdziczenie obyczajów i ogólne zaniżenie wartości ludzkiego
 życia. Z tym zaś łatwo wiąże się zdziczenie obyczajowości seksualnej.
 Okrucieństwa wojny stają się na oścież otwartą drogą do uprawiania
 zwyrodniałego seksualizmu, ten zaś łatwo pociąga za sobą zabijanie
 uprzednio seksualnie wykorzystanych ofiar – przede wszystkim
 dziewcząt i kobiet.

Czasy międzywojenne, czyli względnego pokoju 20-go wieku, przyniosły ze sobą z kolei bujny rozwój
 przemysłu – najpierw antykoncepcyjnego, przerywania ciąży na coraz większą skalę, sterylizacji kobiet i
 mężczyzn, a wreszcie gigantyczny rozwój technologii wczesnoporonnej. Szerzący się ateizm teoretyczny
 i praktyczny, coraz bardziej agresywne odrzucanie autorytetu Kościoła i upowszechniająca się laicyzacja
 życia indywidualnego, rodzinnego i publicznego, niepokojąco mnożące się dane statystyczne rozwodów
 małżeńskich, a z kolei związków partnerskich nie małżeńskich – w parze z układaniem życia „tak jakby
 Boga nie było” doprowadziły do wybuchu gwałtownej ‘rewolucji seksualnej’  pod koniec lat 60-tych
 ubiegłego wieku. Lawina tej rewolucji, której iskra wybuchła w krajach Europy środkowej, zaczęła
 ogarniać we wzrastającym tempie kraj za krajem, pociągając za sobą coraz dalsze kraje i kontynenty.
 Proces ten trwa nadal.

Z coraz większą śmiałością, a raczej bezczelnością – zaczęły torować sobie prawo obywatelstwa
 znane już co prawda w głębokiej starożytności zwyrodniałe formy uprawiania seksualizmu:
 homoseksualizm, miłość lesbijska, aż do siłowego wymuszania na społeczeństwie uznawania grup
 ‘gender’ (zob. wyż. na naszej stronie: Homoseksualizm i wolne partnerstwa heteroseksualne: żałosna imitacja małżeństwa –
 oraz następny rozdział: cz. VI, rozdz.3: ideologia Gender i jej anty-owoców aż do LGBTiQ, zob.: W ideologii Geneder:
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 wszechogarniającego Gender-Queer-Mainstreaming).

Zwolennicy tych ideologii stają zdecydowanie do walki ‘wręcz’ z Bogiem Stworzycielem, usiłując od
 siebie – a nie od Boga – uzależnić uznawanie siebie np. za mężczyznę, czy kobietę.
 – Uwieńczeniem wymuszania na społeczeństwie i władzach coraz innych państw pełnej akceptacji
 zwyrodnień ‘seksualizmu’ są systematycznie w coraz innym kraju i miastach danego kraju urządzane
 międzynarodowe i narodowe wielkie ‘Parady Równości’. Towarzyszy im z zasady głośny krzyk medialny
 oraz przewrotne oskarżanie i wszystkich pozostałych obywateli o ‘nie-normalność’ – w przeciwieństwie
 do ich ‘normalności’: żałosnej imitacji wielkości i świętości ‘małżeństwa’.

Do zenitu i absurdu przeciwstawiania się porządkowi natury i wpisanemu w serce-sumienie każdego
 człowieka naturalnemu prawu moralnemu dochodzi w coraz innych krajach zjawisko, że ku zdumieniu
 ludzi będących przy zdrowych zmysłach nie wolno posługiwać się określeniami takimi jak: ojciec – matka,
 mężczyzna – kobieta, dziewczynka – chłopiec, itd.

 Co jakiś czas słychać o faktach, gdy w jakimś kraju Sąd Najwyższy odbiera prawo do wychowania
 dzieci takim małżeństwom, które wychowały już wiele dzieci – z uzasadnieniem, że „małżonkowie ci
 zdecydowanie odrzucają akceptację homoseksualizmu”. Taki wyrok spotkał m.in. w Anglii małżonków
 Owen i Eunice Johns, w miejscowości Derby. Wychowali oni dzielnie 15 przybranych dzieci. Sąd odrzucił
 ich apelację po odebraniu im prawa do wychowania – z uzasadnieniem, że ustawie dotyczącej
 dyskryminowania osób homoseksualnych przysługuje priorytet przed troską o dyskryminację religijną
 (zob.: ‘Kurier der Christlichen Mitte’, Oktober 2011, nr 10, str. 4).

Podobnych ‘historii’ jest coraz więcej (np. w Anglii, ale nie tylko). I tak np. coraz więcej dzieci szkolnych w
 Anglii trafia na czarną listę (jaką prowadzić muszą nauczyciele na polecenie Ministerstwa Edukacji) m.in. za ‘mowę
 nienawiści’. Dotyczy to m.in nieopatrznego wymówienia samego jakiegoś słowa, które brzmi jako
 ‘politycznie niepoprawne’ w aspekcie seksualizmu. Konkretny przykład: już 3-letnie dziecko, które ledwo
 dopiero uczy się wymawiać i rozróżniać znaczenie słów, trafia łatwo na taką listę, gdy nauczyciel usłyszy
 u któregoś dziecka słowo zdające się świadczyć o homo-fobii danej rodziny. Niedługo potem
 zablokowane zostaną przed takim uczniem szanse kontynuowania studiów – z racji niefortunnego użycia
 w okresie przedszkola itp. słowa politycznie ‘niepoprawnego’, np. wyrażenia się o kimś, że jest ‘homo’,
 ‘lesbą’, ‘gejem’, ‘śmierdzielem’, ‘czarnuchem’ itp. (zob. np. ‘Nasz Dziennik’, wtorek 20.IX.2011, nr 219 [4150], art.:
 Marta Zientek, „Trzyletni rasista i homofob” – http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110920&typ=sw&id=sw03.txt  ).
 Podobnych przykładów można by przytoczyć wiele.

Encyklika Piusa XI „Divini illius Magistri” o wychowaniu młodzieży

Nie zamierzamy wnikać w historię wypowiedzi Stolicy Apostolskiej dotyczących tematyki wychowania
 dzieci i młodzieży – przede wszystkim w kwestii ich stopniowego wprowadzania w odpowiedzialne
 rozumienie ludzkiej płciowości oraz wychowania do miłości małżeńskiej. Przytoczymy tylko tytuły
 niektórych ważniejszych dokumentów, zachęcając do zapoznania się z ich treścią. Wiele z nich jest
 dostępnych z naszej strony, gdzie znajdują się w ‘kieszonkach’ dokumentów kolejnych papieży (w formacie
 ‘WORD’: do czytania lub wydruku; zob. PORTAL niniejszej strony [= lp33.de ], ‘SPIS TREŚCI’, kolumna 4, dokumenty z
 pontyfikatu odnośnych papieży = nr 4 a-b-c-d ).

Wypada przypomnieć wciąż aktualną encyklikę o wychowaniu młodzieży papieża Piusa XI pt. „Divini
 Illius Magistri – Zastępując na ziemi Boskiego Mistrza” (31.XII.1929). Papież porusza w encyklice takie
 zagadnienia jak:

Do kogo należy wychowanie, Prawo Kościoła do wychowania, Prawo Rodziny, Prawo Państwa;
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 Przedmiot wychowania, tzn.: człowiek upadły ale odkupiony,
 fałszywe metody pedagogiczne, wychowanie seksualne.
Środowisko wychowania: rodzina, Kościół, Szkoła, Akcja Katolicka.
 Cel i forma chrześcijańskiego wychowania.

Tekst encykliki „Divini Illius Magistri” Piusa XI w polskiej wersji z naszej strony: „Divini Illius Magistri” (1929 r.).
 – Zob. też z naszej strony drugą encyklikę Piusa XI: „Casti Connubii – Nieskalanego małżeństwa godność” (1930 r.).

Ważniejsze nowsze dokumenty Stolicy Apostolskiej o wychowaniu do czystości

Temat sposobu uświadamiania seksualnego dzieci i młodzieży, a ogólniej: tematyka zróżnicowania
 płciowego człowieka oraz związane z tym wyzwania etyczne – był przedmiotem wielu dalszych
 interwencji Stolicy Apostolskiej na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Niektóre z tych dokumentów
 zostały wypracowane przez pomocnicze dykasterie papieskie na polecenie kolejnych papieży i z ich
 wyraźnym papieskim potwierdzeniem. Jedne z tych dokumentów zostały wypracowane przez
 Kongregację Wiary, inne przez Papieską Radę do spraw Rodziny, jeszcze inne przez Kongregację do
 spraw Wychowania Katolickiego.

Nie będziemy tu omawiali owych dokumentów, a jedynie wymienimy ważniejsze z nich. Staramy się
 też ukazać sposób dotarcia do ich polskiego przekładu.

W szczególniejszy sposób wymienić wypada następujące dokumenty doktrynalne i wskazania Stolicy
 Apostolskiej w kwestii wychowania dzieci i młodzieży w kwestiach dotyczących płciowości:

1) Adhortacja Apostolska „Familiaris Consortio” Jana Pawła II (22.XI.1981): „O zadaniach rodziny
 chrześcijańskiej w świecie współczesnym” (Zob. polską wersję ze strony Watykańskiej:
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-
consortio_pl.html – Link z naszej strony – zob.: http://lp33.de/strona-lp33/ind8.htm#famc )

 2) Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego – Pontyfikat Jana Pawła II (1.XI.1983): „Wytyczne
 wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości. Zasadnicze cechy wychowania seksualnego” Polska
 wersja zob. m.in.: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/KWK/wytyczne/index.php

 3) Kongregacji Nauki Wiary – Pontyfikat Pawła VI (29.XII.1975): „Deklaracja ‘Persona Humana’ : o
 niektórych zagadnieniach etyki seksualnej” Zob. polską wersję m.in.:
 http://www.ignatianum.edu.pl/studium/dok_rodz.htm#dk – Link z naszej strony zob.: http://lp33.de/downl-pl/pershum.zip – albo:
 http://lp33.de/strona-lp33/ind9.htm#ph

 4) Papieska Rada ds. Rodziny – Pontyfikat Jana Pawła II (8.XII.1995): „Ludzka Płciowość: Prawda i
 Znaczenie. Wskazania dla wychowania w Rodzinie” Polska wersja zob. m.in.:
 http://www.isnr.uksw.edu.pl/wydaw/lp-ind.htm

 5) Papieska Rada ds. Rodziny – Pontyfikat Jana Pawła II (13.V.1996): „Przygotowanie do Sakramentu
 Małżeństwa” Polska wersja zob. m.in.: http://www.isnr.uksw.edu.pl/wydaw/lp-ind.htm

 6) Kongregacji Nauki Wiary – Pontyfikat Jana Pawła II (31.V.2004): „List do Biskupów Kościoła
 Katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie”
Polska wersja zob.:
 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20040731_collaboration_pl.html
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‘Familiaris Consortio’ o wychowaniu do miłości i czystości

Szczególne miejsce wśród dokumentów współczesnego Magisterium Kościoła dotyczących
 wychowania do miłości i rodziny, zajmuje prócz licznych innych dokumentów Jana Pawła II, wielu jego
 rozważań środowych i przemówień – Adhortacja Apostolska „Familiaris Consortio” (1981 r.). Jest to
 swoisty owoc i twórcze papieskie podsumowanie VI-go Synodu Biskupów (przełom września-października 1980
 r.). Ojciec święty wydał tę Adhortację z opóźnieniem: były to miesiące następujące po zamachu na jego
 życie (zamach w środę, 13.V.1981 r.).

Tematyce wychowania do miłości, małżeństwa, dalszego i bliższego przygotowania do małżeństwa
 jest poświęconych w tej Adhortacji wiele miejsc. Przedrukujemy tutaj – bez dodatkowego komentarza –
 kilka fragmentów Adhortacji, które bezpośrednio nawiązują do wychowania do czystości i miłości.

Gdy przeglądamy wspomnianą Adhortację „Familiaris Consortio” pod omawianym kątem widzenia,
 zauważamy łatwo charakterystyczne uwagi Ojca świętego w bezpośrednim nawiązaniu do stylu
 wychowywania dzieci w rodzinie do ich przyszłych zadań życiowych i powołania człowieka czy to do
 małżeństwa, czy do życia konsekrowanego.

Jak bardzo na czasie brzmią Papieskie uwagi, a może swoiście prorocze błagania dotyczące m.in.
 procesu ‘uświadamiania płciowego’ dzieci. W skali światowej wzmaga się w coraz innych krajach
 niedopuszczalne niszczenie rozwijającej się dopiero, delikatnej psychiki dziecięcej przez narzucane
 przez władze państwowe programy tzw. ‘wychowania seksualnego’ dzieci i młodzieży.

Programy te polegają z zasady na wtłaczaniu nawet najmłodszym dzieciom (programy te dotyczą już dzieci
 przedszkolnych), dla których problematyka intymnych odniesień płciowych nie pojawia się w ogóle jeszcze
 w świadomości – wiedzy o sposobach uprawiania tzw. ‘bezpiecznego’ seksu, który nie ma nic wspólnego
 z miłością godną ludzkiej osoby, a winien polegać na osiąganiu maksimum przeżycia seksualnego – przy
 jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu się przed ewentualną ciążą.
 – Ukazywane dzieciom obrazy i praktyki seksualne ponad wątpliwość poważnie zakłócają pokój
 wewnętrzny ich sumienia. Wtłaczane im treści będą odtąd drążyły ich niewinną duszę, stając się źródłem
 ich niejednego grzechu i wielorakiej klęski moralnej, zanim staną się w ogóle dojrzali do pojmowania
 głębszego sensu siłowo im przekazanych treści.

Sam w sobie przekaz obrazów i treści uprawiania seksualizmu i jego kształtowania po linii ‘seksu
 bezpiecznego’ polega na przekazywaniu dzieciom detali na temat możliwie ‘skutecznego’ uchronienia się
 od rozwoju tzw. ‘niepożądanej’ ciąży. Każda ciąża jest z góry kwalifikowana jako szczególne ‘zło’, jeśli
 nie za ‘chorobę’, której za wszelką cenę należy się pozbyć czy to przez technikę zapobiegania, czy też –
 gdyby się nie dało inaczej, przez ‘niewinny’ zabieg przerywania ciąży.

Zgodnie z niejednymi tego rodzaju programami wykładowcy przechodzą po wstępnych objaśnieniach
 do części praktycznej, przeprowadzając z dziećmi ‘ćwiczenia praktyczne’. Dotyczą one m.in. sposobu
 zakładania prezerwatywy oraz poznawania całego arsenału dostępnych środków zapobiegania – nie
 poczęciu, lecz ciąży – np. we wzajemnych odniesieniach koleżeńskich i młodzieńczych.

Dzieciom i młodzieży nie mówi się oczywiście, iż praktycznie biorąc nie ma sposobów ‘uchronienia
 się’ przed poczęciem poza całkowitą wstrzemięźliwością płciową i życiem w czystości. Przemilcza się
 fakt, że wszystkie techniki przeciw-rodzicielskie są typowymi środkami obliczonymi na uśmiercenie
 ewentualnie Poczętego Dziecka.
 – Wykładowca dodaje niekiedy, że wykłady jego dotyczą ‘przygotowania dzieci do życia w ...
 małżeństwie i rodzinie’! Na temat jednak samej w sobie miłości i czystości, jej istoty, godności osobowej
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 człowieka, jego poczytalności i odpowiedzialności, a w końcu samego w ogóle małżeństwa i rodziny –
 brak w tego rodzaju wykładach jakiegokolwiek miejsca.

‘Familiars Consortio’: miłość-czystość-kultura życia płciowego

W tym kontekście warto przytoczyć ostrzegawcze słowa Jana Pawła II skierowane do rodziców oraz
 wychowawców całego świata. Chodzi o dłuższy fragment owej Papieskiej „Adhortacji”. Odnośny
 fragment składa się z kilku segmentów. Papież podejmuje w nim wyraźnie również zagadnienie
 wychowania młodzieży do czystości. Słowa jego są zarazem na wskroś twórcze.

a) Ojciec święty wskazuje małżonkom na ścisły związek pomiędzy ich miłością jako małżonków – a
 Miłością samego Boga. Podkreśla szczególną odpowiedzialność powierzoną małżonkom przez
 Stworzyciela z racji powołania do rodzicielstwa.

„Właśnie dlatego, że miłość małżonków jest
 szczególnym uczestnictwem w tajemnicy
 życia i miłości samego Boga, Kościół ma
 świadomość, że otrzymał specjalne
 posłannictwo strzeżenia i ochraniania tak
 wielkiej godności małżeństwa i tak wielkiej
 odpowiedzialności za przekazywanie życia
 ludzkiego” (FC 29).

b) Słowa dotyczące wychowania do miłości
 pojętej jako bezinteresowny dar z siebie. Przy
 okazji nawiązuje Jan Paweł II do problematyki
 wychowania seksualnego:

„Wychowanie do miłości pojętej jako dar z siebie stanowi nieodzowną przesłankę dla rodziców
 wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i subtelnego wychowania seksualnego.
 W obliczu kultury, która na ogół ‘banalizuje’ płciowość ludzką, interpretując ją i przeżywając w sposób
 ograniczony i zubożony, odnosząc ją jedynie do ciała i egoistycznej przyjemności,
 posługa wychowawcza rodziców musi skupić się zdecydowanie na kulturze życia płciowego, aby była
 ona prawdziwie i w pełni osobowa:
 – płciowość jest w istocie bogactwem całej osoby – ciała, uczuć i duszy – ujawniającym swe głębokie
 znaczenie w doprowadzeniu osoby do złożenia daru z siebie w miłości” (FC 37).

c) W nawiązaniu do tego aspektu pracy wychowawczej można by przytoczyć fragment tejże „Adhortacji
 Apostolskiej” z innego jej miejsca. Papież nawiązuje w nim z jednej strony do konieczności
 zaznajomienia się ze swoją cielesnością, a jednocześnie do świadomego pielęgnowania cnoty czystości.
 Oto słowa Papieskie:

„Do warunków koniecznych należy jednak także znajomość cielesności i jej rytmów płodności.
 – Trzeba zatem uczynić wszystko, aby udostępnić tę wiedzę ogółowi małżonków, a wcześniej jeszcze
 osobom młodym, poprzez informację i wychowanie jasne, stosowne i poważne, przy współudziale par
 małżeńskich, lekarzy i ekspertów.
 – Znajomość taka winna następnie wejść w wychowanie do samokontroli:
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 stąd płynie absolutna konieczność cnoty czystości i stałego wychowywania do niej.
 – 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).

d) Papież przechodzi z kolei do problematyki wychowania do uświadomienia seksualnego dzieci.
 Podkreśla mocno priorytetowe prawo rodziców do przekazywania tej wiedzy:

„Wychowanie seksualne, stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców, winno dokonywać się
 zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez
 nich ośrodkach wychowawczych.
 W tym sensie Kościół potwierdza prawo pomocniczości, które szkoła obowiązana jest przestrzegać,
 współpracując w wychowaniu seksualnym, w takim samym duchu, jaki ożywia rodziców” (FC 37).

e) Ten aspekt wychowania dzieci wiąże się bezpośrednio ze służbą dzieciom w wypracowaniu cnoty
 czystości:

„W tym kontekście bezwzględnie nieodzowne jest wychowanie do czystości – jako cnoty, która
 doprowadza osobę do prawdziwej dojrzałości i uzdalnia ją do szanowania i rozwijania ‘oblubieńczego
 sensu’ ciała.
 – Co więcej, jeśli rodzice chrześcijańscy rozpoznają u dzieci oznaki Bożego powołania, dołożą
 wszelkiej troski i starania, aby wychowywać do dziewictwa, jako najwyższej formy owego daru z
 siebie, który jest istotnym sensem płciowości ludzkiej” (FC 37).

f) Wypracowanie w sobie cnoty czystości wiąże się wprost z oceną moralną działań w zakresie
 płciowości. Toteż Jan Paweł II kontynuuje:

„Ze względu na powiązania zachodzące pomiędzy wymiarem płciowym osoby a jej wartościami
 etycznymi, wychowanie ma doprowadzić do znajomości zasad moralnych i uznania ich za konieczną i
 cenną gwarancję odpowiedzialnego wzrostu osobowego w dziedzinie płciowości ludzkiej.
 – Dlatego Kościół stanowczo sprzeciwia się pewnej, często rozpowszechnianej formie informowania o
 życiu seksualnym w oderwaniu od zasad moralnych, która nie jest niczym innym, jak wprowadzeniem
 do doświadczenia przyjemności i bodźcem, skłaniającym – już w latach niewinności – do utraty
 pogody ducha, otwierając drogę do zepsucia” (FC 37).

Priorytetowe prawo rodziców do wychowania dzieci

Nie ulega oczywiście wątpliwości, jakie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej odnośnie do podmiotu
 priorytetowo uprawnionego w podejmowaniu pracy wychowawczej. Kościół nie miał co do tego nigdy
 wątpliwości. Kościół też nadal broni z całą mocą prawa pierwszeństwa rodziców do wychowania swego
 potomstwa w tym duchu, jakim oni sami żyją. Szkoła i państwo spełniają tu rolę jedynie podrzędną i
 służebną – na zasadzie reguły pomocniczości. Oto słowa „Adhortacji”:

„Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w
 stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która sama w sobie jest powołana
 do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego.



 – Przypomniał o tym Sobór Watykański II:
‘Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wychowania
 potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. To zadanie
 wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Do
 rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla
 Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest
 pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom’ ...” [Deklaracja Gravissimum
 educationis, 3] (FC 36).

Jan Paweł II przytacza najgłębsze uzasadnienia dla poparcia prawa rodziców w ich pracy wychowawczej:

„Prawo-obowiązek rodziców do wychowywania jest czymś istotnym i jako taki związany jest z samym
 przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny i mający pierwszeństwo w stosunku do zadań
 wychowawczych innych osób, z racji wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci;
 wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie przekazany innym, ani przez
 innych zawłaszczony.
 – Nie można zapominać, że poza tymi cechami, charakteryzującymi zadanie wychowawcze rodziców,
 najgłębszym i określającym je elementem jest miłość ojcowska i macierzyńska, która znajduje w dziele
 wychowawczym wypełnienie doskonałej służby życiu: miłość rodzicielska od początku staje się duszą,
 a przez to i 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).

Rodzice a inne podmioty wychowawcze według „Familiaris Consortio”

Jan Paweł II powraca w „Familiaris Consortio” jeszcze na szeregu innych miejscach do
 bezwzględnego prawa małżonków-rodziców do wychowania swych dzieci zgodnie z wyznawanymi przez
 siebie zasadami. Temu zagadnieniu poświęcony jest m.in. fragment FC 40 pt.: „Współpraca z innymi
 czynnikami wychowania”. Oto kilka znamiennych wypowiedzi tego fragmentu:

„Rodzina jest pierwszą, lecz nie jedyną ani wyłączną wspólnotą wychowującą ...
 ... Prawo rodziców do wyboru wychowania zgodnego z wyznawaną przez nich wiarą winno być
 bezwzględnie zabezpieczone.
 Państwo i Kościół mają obowiązek służenia rodzinom wszelkimi możliwymi formami pomocy, aby
 rodziny mogły prawidłowo wypełnić swe zadania wychowawcze.
 W tym celu, zarówno Kościół, jak i państwo winny tworzyć i popierać te instytucje i taką działalność,
 których słusznie domagają się rodziny: pomoc winna być proporcjonalna do niewystarczalności
 rodziny.
 – A zatem ci wszyscy, którzy w społeczeństwie stoją na czele szkolnictwa, nie powinni nigdy
 zapominać, że rodzice zostali ustanowieni przez samego Boga pierwszymi i głównymi wychowawcami
 dzieci, i że ich prawo jest niezbywalne.
 – Jednakże dopełnieniem praw rodziców jest spoczywająca na nich poważna powinność głębokiego
 zaangażowania się w nawiązanie serdecznego i czynnego kontaktu z nauczycielami i kierownictwem
 szkoły” (FC 40).

W tym kontekście Jan Paweł przypomina rodzicom ich obowiązek uchronienia dzieci przed wtłaczaną im
 niekiedy niewiarą:

„Jeżeli w szkołach naucza się ideologii przeciwnych wierze chrześcijańskiej, rodziny, o ile to możliwe,



 przy pomocy różnych form zrzeszeń rodzinnych, muszą ze wszystkich sił i z całą umiejętnością pomóc
 młodym, ażeby ci nie oddalili się od wiary. W tym przypadku rodzina potrzebuje szczególnej pomocy
 duszpasterzy, którym nie wolno zapomnieć, że rodzice mają nienaruszalne prawo do powierzenia
 dzieci wspólnocie kościelnej” (FC 40).

Z „Karty Praw Rodziny” – Art. 5 Stolicy Apostolskiej

Wymienione prawa i obowiązki rodziców do wychowania swych dzieci znalazły należne sobie miejsce
 w „Karcie Praw Rodziny”, wydanej przez Stolicę Apostolską w roku 1983 – w nawiązaniu do sugestii
 Papieskiej Adhortacji „Familiaris Consortio” (zob. FC 46: ‘Karta Praw Rodziny’).
 – Przytoczymy tutaj Artykuł 5 „Karty Praw Rodziny”. Dotyczy on praw rodziny do wychowania
(polska wersja KPR – zob.: http://www.kns.gower.pl/stolica/stolica.htm ). 
 Oto jego brzmienie:

„Karta Praw Rodziny” – Artykuł 5:

„Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do
 wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców”
 (przyp.32: Divini magistri, 27-34; Gravissimum educationis, 3; FC 36; CIC, c. 793, 1136).

 a. „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i
 religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka;
 winni także otrzymywać od społeczeństwa odpowiednią pomoc i wsparcie konieczne do wypełnienia
 roli wychowawców” (przyp.33: FC 46).

 b. „Rodzice mają prawo do swobodnego wyboru szkół lub innych środków niezbędnych do kształcenia
 dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Władze publiczne winny sprawić, że rozdział dotacji
 publicznych będzie rzeczywiście umożliwiał rodzicom korzystanie z tego prawa, bez nakładania na
 nich niesprawiedliwych ciężarów. Rodzice nie powinni, w sposób bezpośredni czy pośredni, być
 zmuszani do dodatkowych wydatków, co stanowiłoby niesprawiedliwą przeszkodę lub ograniczenie
 możliwości korzystania z tego uprawnienia” (przyp.34: Gravissimum educationis, 7; Dignitatis humanae, 5; Jan
 Paweł II: Wolność religijna i Akt Końcowy z Helsinek (List do szefów państw sygnatariuszy Aktu Końcowego z Helsinek), 4 b;
 FC 40; CIC, c. 797) .

 c. „Rodzice mają prawo do tego, że ich dzieci nie będą musiały uczęszczać do szkół, które nie
 zgadzają się z ich własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. W szczególności wychowanie
 seksualne, stanowiące podstawowe prawo rodziców, winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym
 kierunkiem, zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach
 wychowawczych” (przyp.35: Dignitatis humanae, 5; FC 37.40).

 d. „Naruszane są prawa rodziców, gdy państwo narzuca obowiązkowy system wychowania, z którego
 zostaje usunięta całkowicie formacja religijna” (przyp.36: Dignitatis humanae, 5; FC 40).

 e. „Podstawowe prawo rodziców do wychowywania dzieci powinno być wspierane przez rozmaite
 formy współpracy rodziców z nauczycielami i kierownictwem szkoły, a w szczególności przez
 dopuszczenie obywateli do uczestnictwa w działalności szkoły oraz w określaniu i wprowadzaniu w
 życie polityki wychowawczej” (przyp.37: FC 40; CIC, c. 796).

 f. „Rodzina ma prawo wymagać, by środki społecznego przekazu stanowiły pozytywne narzędzie
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 budowania społeczeństwa i by wspierały podstawowe wartości rodziny. Jednocześnie rodzina ma
 prawo do odpowiedniej ochrony, a w szczególności do ochrony swych najmłodszych członków, przed
 ujemnymi wpływami i nadużyciami ze strony środków przekazu” (przyp.38: Paweł VI, Orędzie na 3 Światowy
 Dzień Środków Masowego Przekazu, 1969; FC 76).

Przytoczone wypowiedzi Nauczycielskie Kościoła wyznaczają zdrowy kierunek, w jakim powinien być
 podejmowany i wcielany w życie proces wychowania dziecka w domu, w szkole i innych instytucjach
 wychowawczych. Wypowiedzi Kościoła w tym względzie nie mają w sobie nic z jakiejkolwiek agresji, ani
 ingerencji w nie swoje kompetencje.

Kościołowi została przekazana przez Boga niezbywalna misja kształtowania sumień (por. FC 29nn.86).
 Wszelkie inicjatywy ze strony Kościoła są zdrowymi sugestiami, które zarazem bronią podstawowych
 praw do wychowania dzieci ze strony małżonków-rodziców w klimacie właściwej im miłości małżeńskiej i
 rodzinnej. Wszelkie inne podmioty wychowawcze spełniają w tym względzie jedynie rolę pomocniczą –
 na zasadzie pomocniczości i z podstawowym uszanowaniem życzeń rodziców, jeśli chodzi o ich
 przekonania religijne i zobowiązania moralne.

Duszpasterska troska o przygotowanie do małżeństwa

Wypada jeszcze wspomnieć, iż istnieje niemało
 wypowiedzi, w których przejawia się troska Magisterium
 Kościoła o przygotowanie młodych ludzi do Sakramentu
 małżeństwa.

Pomijając dokumenty wcześniejsze, trzeba
 wspomnieć w tym kontekście przede wszystkim o
 wielokrotnie już przytaczanej Adhortacji Apostolskiej
 „Familiaris Consortio” (1981 r.). Jan Paweł II poświęca w
 tej Adhortacji całą jedną część zagadnieniu troski
 Kościoła o duszpasterstwo małżeństwa wraz z
 wszystkim, co się z nim wiąże.
 – Temu tematowi poświęcona jest część IV Adhortacji,
 zatytułowana: „Duszpasterstwo rodzin: etapy, organizacja, pracownicy i okoliczności trudne” (FC nr 65-85).

Na początku tej części podaje Jan Paweł II szereg wskazań dotyczących zagadnienia przygotowania
 do małżeństwa. Najpierw podkreśla klimat życia w rodzinie, gdzie dokonuje się harmonijny fizyczny,
 psychiczny i religijny wzrost dzieci i młodzieży. Klimat ten staje się najlepszym środowiskiem dla
 harmonijnego dalszego przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie (FC 65).
 Po czym przechodzi Ojciec święty do wskazań odnośnie do szczegółowego przygotowania młodzieży do
 małżeństwa. Dzieli je na przygotowanie:

  Przygotowanie dalsze. Jest nim etap dzieciństwa i mądrej pedagogii rodzinnej.
  Przygotowanie bliższe. Winno się on cechować pogłębionym katechumenatem i pogłębioną

 formacją religijną.
  Przygotowanie bezpośrednie. Tutaj podaje Jan Paweł II szereg twórczych wskazań odnoszących się

 do tego etapu przygotowania do sprawowania Sakramentu Małżeństwa (FC 66).

Zagadnienia tego tu nie rozwijamy, a jedynie je sygnalizujemy.
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Wypada zaznaczyć, że na polecenie Jana Pawła II wydała Papieska Rada do spraw Rodziny
 odrębny dokument pt. „Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa” (13.V.1996 r.; tekst polski z naszej strony
 zob.: „Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa” ).
 – Zaś Konferencje Episkopatu poszczególnych krajów pozakładały własne instytuty i ośrodki poświęcone
 zagadnieniu małżeństwa i związanej z nim problematyki. Ponadto zaś poszczególne Episkopaty
 wypracowały cenne dokumenty poświęcone duszpasterskiemu przygotowaniu do małżeństwa,
 dostosowanemu do warunków lokalnych

3. Męskie kuszenie erotyczne w roli gorącej miłości

Nawiązanie i przypomnienie wniosków

Czas przejść do praktycznych wniosków, do jakich doprowadziły dotychczasowe rozważania w
 nawiązaniu do etapu młodzieńczości, która staje w obliczu wyboru towarzysza życia w zamiarze
 związania się z jego osobą w dozgonnym małżeństwie: Sakramencie małżeństwa.

Na początku wskazane jest uświadomić sobie jeszcze raz zasadnicze wnioski z dogłębnych,
 zapewne nie łatwych rozważań „Studium etycznego” Arcybiskupa Karola Wojtyły o ‘miłości oblubieńczej’,
 jakie były przedmiotem poprzedniego odcinka niniejszego rozdziału (cz.VII, r.3, § F). Już jako Namiestnik
 Chrystusa – Jan Paweł II poświęcił tej tematyce wiele miejsca w swej katechezie środowej, na której
 przez kilka lat omawiał zagadnienie „Odkupienia i teologii ciała” (zob. polską edycję: „Mężczyzną i kobietą stworzył
 ich ...”, Rzym, Libreria Editrice Vaticana, 1986).

Na etapie młodzieńczości, gdy dwoje ludzi zaczyna już na dobre ‘chodzić ze sobą’, jedną z istotnych
 dla nich kwestii jest moralna ocena ich wzajemnych odniesień w aspekcie VI przykazania. Chodzi
 oczywiście o takich dwoje, którzy przyznają się do Chrystusa i czynią wszystko, by i na tym etapie życia
 „... nie zasmucać Bożego Ducha Świętego, którym zostali opieczętowani na dzień Odkupienia” (Ef 4,30).

Apostoł Narodów nawiązuje w tych słowach do Daru Ducha Świętego, jaki wierzący otrzymują wraz z
 sakramentem Bierzmowania. Ten zaś – jak to lubił określać Jan Paweł II, jest Sakramentem „próby
 charakteru”, czyli rzeczywistej wierności i jakości owej wierności względem „słowa”, jakie chłopiec i
 dziewczyna dali Bogu w dniu przyjmowania sakramentu Bierzmowania – w przeciwieństwie do
 sakramentu Chrztu świętego, który jest sakramentem dopiero początku wiary i jej wyznawania (tak określał
 Jan Paweł II Rok Stanisławowski: 1979: 900-lecia od śmierci męczeńskiej św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa Krakowa:
 1079-1979, w czasie swej Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny, VI.1979 r.).

Trudno zaprzeczyć, że okres ‘chodzenie-ze-sobą’ coraz bardziej w charakterze już narzeczonych,
 może już też zaręczonych, jest czasem szczególnego zdawania egzaminu ze swego związania
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 wspomnianym „słowem”.
 – Słowo to zostało dane Trójjedynemu najpierw w chwili przyjmowania sakramentu Chrztu świętego.
 Słowo to każdy i każda powtarzali następnie i potwierdzali wielokrotnie, szczególnie w takich uroczystych
 momentach, jak przystąpienie do Pierwszej spowiedzi świętej, następnie do Pierwszej Komunii świętej.
 – Słowo to zostało dodatkowo uroczyście przypieczętowane przy przyjęciu sakramentu Bierzmowania.
 Sakrament ten wycisnął kolejną pieczęć na duszy osoby, która tym samym deklarowała się jako
 zdecydowany uczeń i uczennica Chrystusa – z wszystkimi tego konsekwencjami.

Obecny etap życia: narzeczeństwa, stał się „błogosławionym darem gorącej próby”  w zdawaniu
 egzaminu z jakości tegoż „słowa” (zob. tytuł pierwszego rozdziału VI-tej części niniejszej strony: Dni narzeczeństwa:
 Błogosławiony dar gorącej próby. - Jezu, Odkupicielu! Czy w tym czasie trwasz w nas i z nami ?).

Dobrze będzie przyjrzeć się obecnie – m.in. w oparciu o parę wybranych przykładów – pozytywnych,
 a na swój sposób negatywnych, jak ta ‘gorąca próba charakteru’ winna i może wyglądać w praktyce.
 – Aspektom etyczno-moralnym wzajemnych odniesień dojrzewającej młodzieży męskiej i żeńskiej
 poświęconych było na naszej stronie internetowej już wiele miejsc. Dla przypomnienia oto kilka takich
 linków wewnętrznych:

a) Część I, rozdz. 3 ( Rola MOB w sytuacji przed-ślubnej - ‘a’ ),
 b) W części III, rozdz.3 (Kochamy się, tylko że ... Dziecko),
 W tejże cz.III, rozdz.4 (Współżycie przedmałżeńskie: Czy naprawdę miłość?),
 a swoiście tamże – rozdz.5 (Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję).
 c) Następnie zaś w części VI, rozdz. 1 (Dni narzeczeństwa: Błogosławiony dar gorącej próby),
 oraz na swój sposób tamże – rozdz. 2 (Homoseksualizm i wolne partnerstwa heteroseksualne: żałosna imitacja
 małżeństwa oraz tamże, rozdz. 3: W ideologii Geneder: wszechogarniającego Gender-Queer-Mainstreaming).

Tym samym nie ma wielkiej potrzeby powracania do tych zagadnień, które były już obszernie i pod
 coraz innym kątem widzenia przedmiotem naszych rozważań. Pozwoli to zawęzić obecnie uwagę do
 bardziej skonkretyzowanych zastosowań związanych z etapem poważnego nastawiania się na
 małżeństwo.

Ograniczamy się zatem do dwojga osób, których łączy już zaawansowana przyjaźń, a nawet miłość
 coraz wyraźniej zmierzająca do związania się węzłem małżeństwa: sakramentu małżeństwa.
 – Jednocześnie zaś wyłączamy z rozważań wiele spraw, które dla tych dwojga staną się niebawem
 angażującym przedmiotem ich troski małżeńskiej, a niebawem rodzicielskiej, jak: kwestia mieszkania,
 utrzymania małżeństwa i rodziny, zdrowia, dzietności, odniesień do rodziców, teściów i sąsiedztwa, i
 wiele innych problemów związanych z małżeństwem i rodziną na co dzień. Zgodnie z ogólnym profilem
 naszej strony koncentrujemy się na wyrazach obopólnej miłości w aspekcie etycznym.

Jak wspomniano, w poprzednim paragrafie niniejszego rozdziału (cz. VII, rozdz. 3, § F) wróciliśmy w
 oparciu o „Studium etyczne” arcybiskupa Krakowa Karola Wojtyły, późniejszego papieża, św. Jana Pawła
 II pt. „Miłość i Odpowiedzialność” – jeszcze raz do podstawowych aspektów rozwijającej się miłości
 ukierunkowanej na małżeństwo. Chodzi tu o miłość godną miana miłości oblubieńczej.

Miłość taka jest z natury swej wymagająca, a tym samym nie może sobie pozwolić na ‘wszystko co
 by tylko fantazja podsunęła’. Jeśli wyrażana sobie miłość ma dorastać do poziomu normy
 personalistycznej, będą musieli ci dwoje wcielać jej wymogi w życie na co dzień. Miłość ta odpowiada w
 swym mobilizującym wezwaniu w pełni treści Bożego przykazania miłości Boga i bliźniego. Na epokę
 Dobrej Nowiny Ewangelii proklamował to przykazanie uroczyście jako „Nowe Przykazanie” – Syn Boży
 Jezus Chrystus (zob. J 13,34n; 15,12; 1 Kor 13,13).

Podstawowym założeniem przykazania miłości bliźniego, które pokrywa się z normą etyczną
 personalistyczną dogłębnie przeanalizowaną przez arcybiskupa Wojtyłę (zob.: Jeszcze raz z rozważań Papieża
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 Wojtyły na temat miłości), jest uznanie faktu – wraz z wyprowadzeniem stąd rzeczywistych wniosków, iż
 człowiek nie jest ‘rzeczą’, lecz osobą. Osoba zaś nie może być nigdy potraktowana jako środek użytkowy
 do osiągnięcia jakiegokolwiek celu – w naszym wypadku do uzyskania dzięki użyciu ciała kogokolwiek do
 egoistycznie poszukiwanej satysfakcji seksualnej.

Punktem wyjścia zaś dla dopiero co sformułowanej normy etycznej personalistycznej jest niezmienne
 Słowo Bożego przykazania: „Nie będziesz cudzołożył” (Wj 20,14; Mt 5,27;19,18; itd.).
 – Nikt i nic nie zmieni faktu, że dopóki ci dwoje nie stają się małżeństwem przez uroczyste zawarcie
 przymierza małżeńskiego jako sakramentu, ani on – ani ona nie są jeszcze mężem i żoną; z wszystkimi
 tego konsekwencjami.

Wspomniane założenie personalistyczne (= człowiek jest osobą: nie jest rzeczą dla użytkowego potraktowania)
 staje się podstawą do oceny etycznej jakości odniesień m.in. pomiędzy dwojgiem narzeczonych. To
 samo będzie dotyczyło następnie małżonków.
 – Pojawienie się miłości oblubieńczej staje się podłożem, na którym dokonuje się rozwój szczególnych
 odniesień tych dwojga do siebie, ale i ocena etyczna tychże wzajemnych odniesień. Miłość oblubieńcza
 musi być wyrazem obopólnego wolnego wyboru, dokonanego w następstwie przemyślanej, wzajemnej
 afirmacji wartości swych dwojga osób odmiennej płci. Taki dopiero wybór może stanąć u podłoża ich
 decyzji, by stać się małżeńskim ‘jedną-osobę-w-dwóch-osobach’.

Dla podsumowania wniosków płynących z uprzednio przypomnianych analiz arcybiskupa Wojtyła
 wypada zwrócić uwagę, że ani samo w sobie rodzące się pożądanie seksualne w odniesieniu do tego
 drugiego, ani z kolei rozwijająca się uczuciowość – daleko jeszcze nie stanowią wymaganej w
 personalizmie afirmacji samych w sobie ich obojga osób.
 – Taka afirmacja musi się stać potwierdzeniem tej konkretnej osoby jako jedynej w swoim rodzaju
 wartości, która wyzwoliła jej umiłowanie „dla niej samej” – w jakimś sensie nawet niezależnie od
 atrakcyjności związanej z jej męskością czy kobiecością. Ta bowiem z biegiem czasu ponad wątpliwość
 zblednieje i osłabnie. Wtedy zaś okaże się w praktyce na co dzień, czy dokonany wybór dotyczył osoby,
 czy tylko pewnych cech np. jej ciała jako mężczyzny czy kobiety (zob. MiO 108n).

Nie znaczy to, że miłość oblubieńcza wymaga sztucznego tłumienia w sobie świadomości związanej
 z męskością czy kobiecością swych osób. Czym innym jest spontanicznie się budząca reakcja ciała w
 obliczu ciała męskiego czy żeńskiego tej drugiej osoby, a czym innym świadome zdążanie do
 zaspokojenia budzącej się w takiej sytuacji pożądliwości – za cenę przesłonięcia godności osoby własnej
 i tego drugiego, łącznie z zamierzonym ignorowaniem wielorakiej odpowiedzialności za podjęte wtedy
 działania – wewnętrzne czy zewnętrzne.
 – Ciało i płeć odgrywają w obopólnym oblubieńczym spotkaniu swoją niezastąpioną rolę. Zmysły obojga
 wtedy odpowiednio reagują w obliczu męskości czy kobiecości (te spontaniczne reakcje nie podlegają ocenie
 etycznej: pojawiają się przed włączeniem się woli).

Jednakże nie owe spontaniczne reakcje ciała i zmysłów stają się ośrodkiem krystalizacji
 wykształcającej się obopólnej miłości. Miłość jest zawsze sprawą przede wszystkim wnętrza tych dwojga
 oraz ich życia wewnętrznego. Tutaj zaś decydującą rolę odgrywa zawsze wolność woli wraz z prawdą ich
 obojga, łącznie z nieodstępnie im obojgu towarzyszącą odpowiedzialnością za godność i uszanowanie
 osoby własnej oraz tego drugiego. Pamiętamy zwięzłe sformułowanie arcybiskupa Wojtyły:

„Miłość jest zawsze jakąś sprawą wnętrza i sprawą ducha;
 w miarę jak przestaje być sprawą wnętrza i sprawą ducha, przestaje też być miłością ...” (MiO 94; zob.
 wyż.: Miłość sprawa wnętrza: wolności-prawdy).

Miłość godna: oblubieńcza, musi dopiero wywalczyć sobie niejako miejsce na poziomie wartości
 samej osoby – własnej i tego drugiego. Ma to być ‘miłość’ nie przede wszystkim ze względu na związane
 z męskością i kobiecością aspekty zmysłowe, ani nawet budzące się między tymi dwojgiem uczucia, ale
 zapatrzenie się w siebie jako osoby, które decydują się w swej wolności i w swym samo-posiadaniu
 siebie na trwałe „jedno-w-miłości”.
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 – Pragną one oddać się w swej wolności sobie nawzajem, by obdarzać się dobrem możliwie
 najwyższym: dobrem-bez-granic. Dobrem tym stanie się dla nich obojga ostatecznie osiągnięcie – „na
 drodze powołania małżeńsko-rodzinnego”, życia wiecznego w szczęśliwości wiecznej w „Domu Ojca”.

Stąd jeszcze raz powtórzone tutaj słowa arcybiskupa Wojtyły:

„... Nie chodzi ... bynajmniej o to, aby zatrzeć lub pominąć wartość ‘seksualną’, na którą reagują zmysły
 i uczucie. Chodzi tylko o to, ażeby wartość tę mocno związać z wartością osoby, skoro miłość zwraca
 się nie do samego ‘ciała’, ani też nawet nie do samego ‘człowieka drugiej płci’, ale właśnie do osoby”
 (MiO 100; zob. wyż.: Miłość-cnota: związanie budzących się odczuć - z osobą).

Arcybiskup Wojtyła nie przeczy, że wspomniane zintegrowanie odruchów pożądania, zmysłowości,
 uczuć – z osobą własną i tego drugiego, oraz ich stałe wynoszenie na poziom afirmacji osoby „dla niej
 samej”, co równa się miłowaniu jej osoby nie głównie ze względu na przeżywaną w jej bliskości
 przyjemność, lecz „dla niej samej” – staje się pojawiającym się odtąd przed tymi dwojgiem zadaniem do
 wypracowania. Bywa ono niekiedy trudne. Wymaga czujnego zmagania się ze spontanicznie budzącym
 się poszukiwaniem przyjemnych doznań, które łatwo stają się utylitarystycznym odniesieniem do ciała
 płciowego tej drugiej osoby.

To zaś daleko jeszcze nie jest miłością samej osoby, a może nietrudno przekształcić się w jedynie
 pozorowaną tzw. ‘gorącą miłość’. Sama w sobie miłość erotyczna łatwo maskuje poszukiwanie
 zaspokajania swego egoizmu seksualnego, który zmierza do stawiania znaku równości między
 egoistycznym doznaniem przyjemności zmysłowej – a samą miłością. W takiej sytuacji wszystkie
 dostępne ‘zalety’ i atrakcje tego drugiego stają się w kształtowaniu wzajemnych odniesień
 zaprzeczeniem właściwie pojętej miłości.

W tej sytuacji arcybiskup Wojtyła ostrzega:

„... Wszystkie te wartości obiektywne:
 zarówno osoba, jak ‘ciało i płeć’ czy też ‘kobiecość – męskość’,
 zostają potraktowane tylko i wyłącznie jako okazja
 do wywołania przyjemności czy też różnych odcieni rozkoszy.
 Przyjemność jest jedyną wartością i całkowitą podstawą wartościowania ...” (MiO 127; zob. wyż.: Ciało-płeć:
 okazja dla zaznania przyjemności).

Znaczy to, że jak z jednej strony miłość między narzeczonymi, czy też już małżonkami, stopniowo się
 pogłębia i oboje dopracowują się w swym wnętrzu ‘przejrzystości’ swych intencji i działań, tak z drugiej
 strony oboje muszę nieustannie czuwać nad tym, by budzące się odruchy ciała i uczucia włączać coraz
 dojrzalej w poszanowanie i godność właściwą swoim osobom. Są one wezwane w ich cielesno-
duchowym współprzenikaniu się do obopólnej miłości jako drogi ich powołania życiowego, której kresem
 ostatecznym ma być „Dom Ojca”.

Przypomniał to arcybiskup Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II:

„... Wszyscy ludzie ... muszą dopiero wewnętrznie i zewnętrznie dorastać do takiego czystego
 ‘miłowania’, dojrzewać do jego ‘smaku’, każdy człowiek bowiem z natury jest obciążony pożądliwością
 ciała i skłonny do upatrywania ‘smaku’ miłości przede wszystkim w jej zaspokajaniu.
 – Z tego względu czystość jest sprawą trudną i długofalową: trzeba czekać na jej owoce, na radość
 miłowania, którą winna przynieść.
 Równocześnie jednak czystość jest niezawodną drogą do tego” (MiO 141n; zob. wyż.: Dojrzewanie do
 czystości ku radości miłowania).
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Migawki z zachowań ‘zakochanych’ w miejscach publicznych

Próbujemy przyjrzeć się sytuacji dwojga zakochanych. Pary takie nietrudno dostrzec – i jest to
 zjawisko w pełni normalne. Widok dwojga zakochanych świadczy o tym, że sam Bóg wszczepił w
 człowieka, w tym wypadku w osobę chłopca i dziewczyny, dążność do związania się z wybraną osobą
 płci przeciwnej. Chodzenie ze sobą w okresie wzajemnego poznawania się, przypatrywanie się stylowi
 życia tego drugiego, jego poglądom na coraz inne – istotne i mniej istotne sprawy, łącznie ze
 spontanicznie narzucającym się doświadczaniem stylu jego odniesień do innych ludzi poczynając od jego
 zachowań w stosunku do własnych rodziców, przyszłych teściów, do rodzeństwa, koleżeństwa, ubogich
 itd., a z kolei nieuniknione, uważne śledzenie jego odniesień do spraw Bożych, Kościoła, Bożych
 przykazań, życia w Kościele, jakości jego modlitwy i życia sakramentalnego,
 wszystko to składa się jako kolejny element składowy na decyzję o wyborze tej osoby jako ewentualnego
 kandydata czy kandydatki do związania się w dozgonnym przymierzu miłości i życia w małżeństwie:
 sakramencie małżeństwa.

Czas ‘chodzenia ze sobą’ jest zarazem czasem ewentualnego wycofania się z dalszego zacieśniania
 już zaistniałej jakiejś więzi, jeśli te czy inne zaobserwowane cechy u wybranej osoby odstręczają od
 dalszego podtrzymywania tej znajomości. Zdarza się przecież, że ‘chodzenie ze sobą’ ujawnia stopniowo
 dotąd nie zauważone kwestie, które stają się zdecydowanym motywem do całkowitego zerwania dalszej
 ściślejszej znajomości.

Może się okazać, że coraz to inne zachowania dotąd ukochanej osoby stają się na dłuższą metę nie
 do przyjęcia. Tak bywa w przypadku ujawniającej się skłonności do picia, palenia papierosów,
 ewentualnie z biegiem tygodni i miesięcy ujawniających się drastycznych cech charakteru, które zdają
 się z góry przekreślać prognozy na szczęśliwie kontynuowanie komunii w przyszłym małżeństwie.
 – W innym wypadku może się tak stać z powodu zdecydowanego wykreślenie Boga z życia, jakie osoba
 kochająca z coraz większą oczywistością obserwuje u osoby ukochanego; itd.

Mówiliśmy już niemało na temat wielu istotnych aspektów życia w małżeństwie. Na naszej stronie
 znaleźć można w obfitości wskazania odnośnie do zachowań etycznych dotyczących życia w
 małżeństwie i narzeczeństwie. Etap dwojga osób przygotowujących się do małżeństwa jest okresem,
 kiedy to ci dwoje powinni wszystkie te sprawy, łącznie z małżeństwem jako Sakramentem (zob. z naszej
 strony: całą część VI) – ponownie głęboko przemyśleć, wiele spraw być może całkiem od nowa teraz dopiero
 się nauczyć, a przede wszystkim przygotować się duchowo do pogłębionego rozumienia małżeństwa
 jako odrębnego, wyraźnego powołania życiowego, do którego wezwie sam Ojciec Niebieski. On też
 wyciśnie na tych dwojgu swoją pieczęć i udzieli im w chwili wzajemnego udzielania sobie nawzajem
 sakramentu małżeństwa nieodzownych pełnomocnictw do jego odpowiedzialnego sprawowania.

Bóg staje się zarazem w chwili zawierania sakramentu małżeństwa świadkiem zawartego ślubu oraz
 uroczystego „słowa”, jakie ci dwoje dają w tej chwili sobie wzajemnie i Bogu. Widzialnym świadkiem
 zawartego małżeństwa z ramienia Boga jest upoważniony kapłan, natomiast na świadków zawartej
 zgody małżeńskiej ze strony Ludu Bożego wybierają sobie dwie znane sobie osoby sami nupturienci.

Małżeństwo jest i pozostanie przez całe życie tych dwojga sprawą w pierwszym rzędzie samego
 Boga. Będzie ono nieustannie krążyło wokół tajemnicy miłości i życia. Zarówno zaś jedna, jak druga
 tajemnica jest domeną własnościową ściśle Bożą, tzn. na pewno nie Szatana, ani z kolei samych tych
 dwojga. Oni oboje zostają jedynie powołani do uaktywniania raz przyjętego sakramentu – jako odtąd
 upoważnieni zarządcy daru miłości i życia w swych obopólnych odniesieniach. Ich jedynym Właścicielem
 pozostaje natomiast wciąż sam tylko Bóg.

Pary zakochanych nietrudno spotkać w życiu na co dzień. Widać ich wiele – zwłaszcza w godzinach
 wieczornych, po pracy, a z kolei w ulubionych miejscach, niekiedy trochę uszczypliwie określanych jako



 ‘cielętnik’, ‘małpi gaj’, itp. Najczęściej da się rozpoznać z daleka, że ci dwoje – to para zakochanych.
 Widać to po ich gestach, ruchach, ich wzajemnych odniesieniach.

Budzi się pytanie: jak właśnie tacy dwoje zachowują się jako para narzeczeńska na widoku
 publicznym? Trudno zaprzeczyć, że sposób ich występowania w miejscach publicznych staje się
 odzwierciedleniem i uzewnętrznieniem ich wnętrza: ich poglądów, ale tym bardziej ich sumienia.

a) Są pary koleżeńskie, a z kolei narzeczeńskie, które potrafią nie obnosić się nachalnie swoim
 statusem ‘zakochania’. Chodzą przy sobie, obok siebie, trudno się domyśleć, czy to tylko koleżeństwo,
 czy aż ... narzeczeństwo.
 – Dopiero dłuższa obserwacja pozwala dochodzić do wniosku, że ci dwoje najprawdopodobniej są
 jednak parą zakochanych. Stać ich jednak na skromność w odniesieniach do siebie wzajemnie i do
 innych, zachowują się w sposób godny, a zarazem nie sztuczny. Zachowaniu ich nie można zarzucić
 niczego niestosowanego.

Kto ich w jakiejś mierze zna jako właśnie parę zakochanych, utwierdzi się w przekonaniu, że ci dwoje
 zdają sobie sprawę, do czego dążą. Pojmują oni małżeństwo, do którego się przygotowują, z całą
 powagą jako dozgonne przymierze, które w miarę upływających dni przygotowania do niego wyzwala
 coraz głębiej poczucie odpowiedzialności za siebie nawzajem jako komunii dwojga osób w dozgonnej
 realizacji treści ślubu małżeńskiego: miłości-wierności-uczciwości małżeńskiej. Widok ich wzbudza
 szacunek i nieodparty wniosek: ci dwoje zdają się posiadać wszystkie zadatki na to, by stać się dobrym i
 szczęśliwym małżeństwem, które przetrwa wszystkie próby w przyszłym małżeństwie i rodzinie.

b) Nietrudno z kolei natrafić na pary, które obnoszą się swoim zakochaniem publicznie i bardzo
 nachalnie. Pary takie łatwo natrafić np. w parkach, w miejscach skądinąd ruchliwych ulic, na peronach
 dworców kolejowych i w tylu innych sytuacjach, gdzie nieustannie pełno jest ludzi wszystkich przedziałów
 wieku i gdzie nie brak pospolitych gapiów, żądnych co ciekawszych wydarzeń.

A ci dwoje bez zażenowania podejmują na oczach wszystkich ludzi coraz inne pieszczoty, nie
 pomijając takich, które wręcz obrażają ‘ABC’ przyzwoitości w miejscu publicznym. Gdy przystępują do
 demonstrowania żaru swej obopólnej ‘miłości’, ludzie zaczynają się odwracać od nich z poczuciem
 niesmaku, jeśli nie wręcz ... obrzydzenia.

Pocałunki ich są wszystkim innym, a nie ‘pocałunkiem’. Pocałunek powinien wyrażać miłość
 kochającego uszanowania względem siebie nawzajem. Tymczasem ci dwoje demonstrują sesję
 wzajemnego wygwałcania się całowaniem, a nie miłości godnej ludzkiej osoby, a tym bardziej miłości
 wiodącej do związania się sakramentem. Natomiast wzajemne odniesienia tych dwojga wzbudzają
 poczucie obrzydzenia i niesmaku.

Seans uprawianej obrzydliwości kończy się niekiedy wreszcie tak, jak to się stało np. w przypadku,
 gdy w reakcji na dziecko-chłopaka, który dorwał się roweru i trenuje na nim, podjeżdżając raz po raz pod
 tych dwoje, i swoim rowerkiem niemal ich najeżdżając po mistrzowsku wykonywanymi ‘ósemkami’ to w
 jedną, to w drugą stronę, a ponadto strzelając do tych dwojga z głośnego rewolwerku-zabawki, ilekroć
 przy nich akrobatycznie wykręca, głośno w ich kierunku wołając ‘trach trach, ciach-ciach-ciach’.
 – Nikt z dorosłych nie miałby śmiałości zwrócić tym dwojgu uwagę na ich obrzydzenie budzące
 zachowanie – w obawie, że usłyszeliby ze 100% pewnością serię niecenzuralnych słów. Trzeba było
 dopiero takiego dziecka z rowerkiem i tym ‘pistolecikiem’, z którego raz po raz do nich dla zabawy
 strzelał, żeby oni w swym małym mózgu doszli do wniosku, iż „co za dużo, to niezdrowo”, wobec czego
 wreszcie podnieśli się z tego miejsca publicznego ... i powoli się ulotnili.

c) Inny autentyczny fakt – ze szkoły licealnej w pewnym mieście. Jest przerwa między lekcjami.
 Dwoje młodych – on i ona – rozpoczyna na oczach wszystkich podejmować – nie współżycie małżeńskie,
 lecz stosunek seksualny: jako wyraz swej anty-miłości, z uwagą skoncentrowaną jedynie na seksie-jako-
seksie. Przechodząca przypadkowo nauczycielka dopiero z największym trudem zdołała ich wreszcie
 rozdzielić. Ileż przy tym nasłuchała się od nich uwłaczających słów i złorzeczeń! Ci dwoje o mało jej z
 powodu tej jej interwencji i uniemożliwienie im wykonania ‘ich prawa’ do wyseksowania się ... nie



 rozszarpali i nie zabili, grożąc jej, że się z nią jeszcze ‘policzą’!

d) W innym wypadku seans wielkiej czułości i ‘miłości’ zaczynają uprawiać jacyś dwoje w pociągu.
 Gdybyż to trwało parę minut – i na tym się zakończyło, można by to jeszcze zrozumieć. Tymczasem ci
 dwoje demonstrują na oczach wszystkich pasażerów otwartego na przestrzał wagonu coraz inne
 sposoby wyrażania sobie swej ‘żarliwej miłości’, nie przejmując się żadnymi uwagami i prośbami o
 spokojne zachowanie i danie pozostałym pasażerom możności spokojnego kontynuowania podróży.

Aż wreszcie ktoś zdobędzie się na odwagę i poszuka kierownika pociągu, który też z nimi nie potrafi
 sobie poradzić i zmuszony jest po zatrzymaniu pociągu na najbliższej stacji wezwać telefonicznie
 strażników porządku publicznego, którzy wyprowadzają tych dwoje przy użyciu siły, po czym pociąg
 rusza dalej, zostawiając ich samych na owej stacji.
 – Im zaś zostaje jedynie wręczony łaskawy ‘mandacik’ za zmuszenie pociągu pośpiesznego do
 zatrzymania na nie przewidzianej stacji oraz z racji nieprzyzwoitego zachowania się w miejscu
 publicznym.

e) Trudno w tym kontekście nie wspomnieć o nagminnym umawianiu się w miejscach publicznych i
 środkach komunikacji – bez zażenowania i na cały głos – za pomocą komórki – na ‘randki’ i inne gorące
 spotkania, z wymienieniem intymnych szczególików planowanej ‘randki’, gdy cały autobus lub otwarty
 wagon kolejowy musi wysłuchiwać o komunikowanych sobie detalach uprawianych miłostek i seksie,
 które nie mieszczą się w ludzkiej wyobraźni.

f) Nie jest niczym odosobnionym, gdy również pary narzeczeńskie wybierają się na organizowane
 wielodniowe pielgrzymki piesze do miejsc cudownych. Kierownik grupy z zasady prosi wtedy
 uczestników na początku pielgrzymowania, żeby pary narzeczeńskie przez te dni nie zdradzały się
 swoim statusem zakochania i szły – czy to obok siebie, czy w oddzielnych grupkach, poświęcając czas
 na modlitwę i przemyśleniach związanych czy to z dobrym przygotowaniem do sakramentu pojednania i
 Eucharystii, czy też modlitewnego upraszania sobie wzajemnie tych wszystkich nieodzownych Bożych
 darów, jakie im obojgu będą potrzebne w niedalekim już życiu małżeńskim i rodzinnym.

Z doświadczenia jednak wiadomo, że nie wszystkie pary wykazują w takich okolicznościach ochotę
 na podporządkowanie się ogólnym, dobrze uzasadnionym wskazaniom kierownika pielgrzymki. Nie jest
 to wtedy dla nikogo budujące, gdy w drodze pielgrzymkowej ona wciąż ‘wisi’ na nim, względnie on na
 niej. A cóż dopiero, gdy tacy dwoje ostentacyjnie trzymają się za rękę lub obejmują, względnie gdy
 nieprzyzwoicie do siebie się tulą – nie zaprzestając tych demonstracji nawet w chwilach wygłaszanych
 konferencji czy modlitwy Różańcowej.

Jakże łatwo może się wtedy nasunąć myśl: „Daj Boże, żeby ci dwoje w swym niedługo już
 planowanym małżeństwie tak przy sobie trwali, jak obecnie demonstracyjnie wykazują ‘wszem wobec’,
 jak gorąco się kochają”. Jakże łatwo bowiem tak publicznie ujawniane ‘trzymanie się siebie’ może być
 wyrazem swoistego zniewolenia i szantażu, gdy jedno uważa drugie za swego odtąd niewolnika, któremu
 nie wolno się z miejsca ruszyć; któremu nie wolno z nikim ze znajomych porozmawiać; gdy do ich
 obopólnej więzi wkrada się coraz jawniej chorobliwa podejrzliwość i zazdrość.

Takie cechy charakteru zdolne są w niedługim czasie zniweczyć doszczętnie wzajemne zaufanie,
 stając się łatwo trucizną, która przyszłe małżeństwo przekształci w koszmar zniewolenia i ciągłego
 trzymania tego drugiego w kleszczach podejrzliwości.

Jeśli niestety jedno z tych dwojga nie da sobie tego powiedzieć przed ślubem i samo tego na czas nie
 zrozumie, trzeba będzie ponosić owoce uznawania za miłość – wyrazów jedynie rzekomej miłości przez
 całe późniejsze życie. Przed ślubem zabrakło podjęcia wysiłku nad rozróżnianiem gorącej miłości
 erotycznej – od miłości i pełnej akceptacji samej w sobie osoby.

Kto w tym wypadku będzie winien za fałszywie postawiony krok życiowy? Bo na nic się wtedy nie zda
 decyzja na ... ‘rozwód’. Raz zawarte małżeństwo-sakrament – a innego małżeństwa poza tym
 sakramentem Bożym nie ma – jest rzeczywistością nieodwołalną na niebie i na ziemi.



Czy ignorować głos sumienia

Publiczne demonstrowanie swego zakochania, nierzadko zaprawione głęboką niestosownością
 budzącą odruchy oburzenia u przypadkowych świadków, wyzwala zawsze niemało pytań. Jeśli tym
 dwojgu brak wyczucia, co publicznie wypada, a co nie wypada, jeśli niektóre pary posuwają się tak
 daleko, że publicznie i na oczach wszystkich się rozbierają i przystępują bez zahamowań do uprawiania
 ‘seksu’ – co rzeczywiście się zdarza, jako prowokacja nawet w miejscach świętych, świadczy to
 każdorazowo bardzo negatywnie o tych dwojgu.

Wiedząc, nie wiedzą co czynią (por. słowa Jezusa z wysokości Krzyża: Łk 23,34). Oddali się – w swej
 samo-świadomości i swym samo-stanowieniu – w służbę Złego. Czy w szatana ... wierzą? Czy też ich
 zachowanie jest wyrazem jedynie ich życzenia, żeby rzeczywistość widzialna i niewidzialna odpowiadała
 ich pragnieniu, tzn. ich pragnieniu by szatana oraz potępienia wiecznego ... nie było? Niestety, takie
 ‘życzenia’ są sprzeczne z rzeczywistością, tj. z prawdą bytu! Szatan ... jest! Ale i Bóg – jest! Bóg, który
 podejmuje wszelkie wysiłki, żeby człowiek w swej wolności i rozumności zwrócił się do Niego.
 – Niemniej Bóg człowiekowi nigdy nie odbierze jego wolnej woli!

Tak czy owak, tacy dwoje nie mogą nie zdawać sobie sprawy, iż Złemu samemu całymi sobą
 skwapliwie ... służą. On zaś, po złowieniu człowieka szczególnie łatwo na wędkę ... ‘seksu’, najpierw
 odbiera mu ‘rozum’, po czym każe kroczyć drogą którą zachęcająco naświetla, wiodąc swoją już
 ogłupioną, od tego momentu zwykle niemal bezwolną ‘ofiarę’ od klęski do klęski – aż do całkowitego
 zniszczenia człowieka i pogrążeniu go w zgniliźnie moralnej.

Stan ten przedstawia trafnie jako Słowo-Boże-Pisane Apostoł Narodów św. Paweł w swej dygresji o
 zwyrodnieniach seksualnych typu homo i lesby. Słowa te cytowaliśmy już parokrotnie:

„... znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
 Podając się za mądrych stali się głupimi ...
 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości,
 tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał ...
 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności:
 mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
 Podobnie też mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku
 sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną
 za zboczenie.
 – A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na
 nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi ...” (Rz 1,21.24.26nn).

Przytoczony fragment Słowa-Bożego-Pisanego sprzed 2000 lat jest przez wszystkie wieki wciąż
 aktualny. Jest on napisany jakby pod nasze czasy: stanowczego przebrania miary niewyobrażalnych
 zwyrodnień przede wszystkim w dziedzinie seksualności. Z tymi zaś zwyrodnieniami łączą się niemal
 jako prawem nieuniknionego szatańskiego młyna śmierci – coraz bardziej wyrafinowane zbrodnie
 przeciw życiu.

Moglibyśmy się tylko jeden raz więcej zadumać nad słusznością ścisłej bliskości na tablicy Dekalogu
 – przykazania V i VI: „Nie będziesz zabijał” ! – „Nie będziesz cudzołożył” ! Są to bezpośrednie,
 nierozłącznie ze sobą związane konsekwencje ostentacyjnego ignorowania, a nawet wyraźnego
 odrzucenia i zbuntowanego sprzeciwu wobec Prawa Bożego, które jest darem Bożej miłości i Bożego
 życia (zob. już też wyż., np.:  Przerzuty grzechów VI-go Przykazania na Przykazanie V-te).
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 Objaśnienie

Przykładowo można by przytoczyć chociażby tylko
 jedną z wstrząsających statystyk w nawiązaniu do
 Bożego przykazania V i VI. Statystyka ta dotyczy w
 tym wypadku Chin Ludowych. A chociaż
 chrześcijaństwo jest tam maleńkim odsetkiem wśród
 buddyzmu i innych typowych religii Wschodu,
 sumienie każdego człowieka ma jednakowo wyryte w
 sobie Prawo Boże moralne naturalne.

Otóż rzecznik rządu Chińskiej Republiki Ludowej
 stwierdził pod koniec września 2011 r. (wiadomość z
 28.IX.2011: rv/zenit-gs), że na przestrzeni minionych 30 lat
 (1980-2010) zostało zgładzonych przez przerywanie
 ciąży [= ścisły związek Przykazania VI i V] ok. 400 milionów dzieci! Równa się to ok. 4/5 mieszkańców całej Unii
 Europejskiej.

Mianowicie od 1980 r. zmusza Pekin małżeństwa do posiadania najwyżej tylko jednego dziecka
 (pewne złagodzenie tego państwowego nakazu dotyczącego małżeństw-rodzin nastąpiło w r. 2015: odtąd ‘wolno’ małżeństwom
 posiadać aż dwoje dzieci, ale nie więcej). Ofiarami seksu-aborcji padają zwłaszcza poczęte dziewczynki.
 Polityka ta doprowadziła już do niewyobrażalnego zachwiania równowagi demograficznej, a zarazem
 zaniżenia wartości i szacunku dla kobiety (zob. też: www.jugend-fuer-das-leben.at, Pro-Life-Information am 5.X.2011).

A oto inna wiadomość z tychże Chin: W grudniu 2011 okazało się, że pewna bogata rodzina ma
 wbrew państwowemu zakazowi – ośmioro dzieci: 4 chłopców, 4 dziewczynki. Dotąd ukrywana tajemnica
 wyszła na jaw, gdy rodzice zamówili fotografa, by im zrobił zdjęcie rodzinne. Ten o fakcie doniósł do
 władz. Rodzina została zmuszona do opuszczenia swego mieszkania dla uniknięcia ‘gniewu sąsiadów’.
 Władze powołały komisję: od jej wyników będzie zależała co najmniej bardzo duża grzywna dla tej pary
 małżeńskiej (zob.: http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/chiny-maja-osmioro-dzieci-w-kraju-gdzie-wolno-
miec,1,4982010,wiadomosc.html – 25.XII.2011, godz. 19.53).

Można by zapytać: jak dwoje ludzi w swych wzajemnych odniesieniach na etapie zaawansowanego
 koleżeństwa, a potem narzeczeństwa – wprowadza w czyn dobrze sobie znane przykazanie VI: „Nie
 będziesz cudzołożył” (Wj 20,14; Pwt 5,18; Mt 5,27; 19,18 itd.; ewentualnie ponadto przykazanie IX)?

Nie ma się co łudzić. Jest wielu takich, którzy wpadają w szał na samą wzmiankę o jakimkolwiek
 ‘przykazaniu’ Bożym, szczególnie tym przykazaniu VI i IX. Oczywiście: sam w sobie bunt przeciw Bogu (i
 Kościołowi) zupełnie nic nie da.

Można by z kolei postawić następne pytanie: kim są ci, którzy tak zdecydowanie odrzucają Boga,
 który nie jest zdolny wyrządzić komukolwiek krzywdy, szczególnie zaś człowiekowi jako stworzeniu
 swojej szczególniejszej miłości Stworzycielskiej?
 – Oraz jeszcze dalsze pytanie ściśle związane z poprzednim: jakim motywem ku dobru kierują się ci,
 których w reakcji na wzmiankę o Bogu i przykazaniach stać jedynie na gwałtowny sprzeciw, graniczący z
 rzuceniem Bogu ‘rękawicy’ na znak wyzwania Go do pojedynku z sobą, zbuntowanym człowiekiem – o
 jakość i kształt miłości? (zob. do tego wyż.: Kwestionowanie Boga jako Miłości - i tamże, zob. na końcu: ‘Bluźniercza
 modlitwa do Szatana-ojca’).

Jeśli Szatan, ten „Zły” (Mt 6,13; 13,19; J 17,15), buntuje człowieka przeciw Bogu, zdradza się przez sam
 ten fakt, iż zgodnie ze swą istotą jako „ten Zły” – człowieka nie tylko nie kocha, ale zdąża docelowo do
 jedynego celu: zniszczyć człowieka i odciąć go na wieki od tej miłości i tego życia, jakim jest Trójjedyny.

Człowiek u Szatana, tzn. u Złego – miłości ponad wątpliwość nie znajdzie. Niestety jednak, człowiek
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 wciąż niezwykle łatwo wycofuje swoje zawierzenie, jakie dotąd pokładał w Bogu – a przenosi je,
 nierzadko bez najmniejszego oporu, na „ojca kłamstwa i mordercę od początku” (por. J 8,44; oraz: DeV 37).
 – Wspomniane przeniesienie swego zawierzenia, które ktoś dotąd pokładał w Bogu – na zawierzenie
 odtąd Szatanowi – jest dokładnym przeciwieństwem treści caktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu (zob.
 wyż.: Dokument Zawierzenia Miłosierdziu).

A że Bóg związał uaktywnienie płciowości, które przewidział jako dar dla samego tylko małżeństwa, z
 doznaniem przyjemności, z tym że Bóg podporządkował jej poszukiwanie kolejnym, niezbywalnym
 uzdolnieniom człowieka-osoby: jego samo-świadomości, samo-stanowieniu, poczytalności-
odpowiedzialności w obliczu powołania do życia wiecznego, Zły znajduje w owej przyjemności zmysłowej
 łatwego sprzymierzeńca dla zarzucenia ‘wędki’ swych przewrotnych sztuczek uwodzicielskich (1 Tm 3,7; 2
 Tm 2,26).

Wiadomo, że sama w sobie zmysłowość i pożądliwość ciała jest siłą ‘ślepą’. Bóg każe człowiekowi,
 by nad nią panował swymi władzami ducha, które zarazem wyznaczają nieprzebytą przepaść pomiędzy
 siłą popędu u zwierzęcia – a u człowieka (zob. wyż. słowa arcybiskupa Wojtyły: Integracji zmysłowości w dojrzałe
 odniesienie do osoby).

Mimo to wielu ludzi młodych: chłopców i dziewczyn (nie mówiąc o pozostałych ludziach: dzieciach i już dorosłych
 aż do późnej starości) nagminnie ignoruje Boże przykazanie VI, łudząc siebie nawzajem, iż doznanie
 przyjemności seksualnej i pieszczoty erotycznej jest niezbitym wyrazem ich obopólnej ‘gorącej miłości’
 (zob. wyż.: Integracji zmysłowości w dojrzałe odniesienie do osoby).

Tymczasem – jak dobitnie wykazuje późniejszy papież Jan Paweł II:

„... Pożądliwość ciała pcha, i to z wielką siłą, do zbliżenia cielesnego, do współżycia seksualnego, ale
 zbliżenie to i współżycie wyrosłe na samej pożądliwości ciała nie jednoczy mężczyzny i kobiety jako
 osób, nie ma wartości zjednoczenia osobowego, nie jest miłością w jej właściwym (tj. etycznym)
 znaczeniu.
 Przeciwnie, zbliżenie i współżycie seksualne wyrosłe z samej pożądliwości ciała jest zaprzeczeniem
 miłości osób, u podstaw jego stoi bowiem ta znamienna dla czystej zmysłowości reakcja kierunkowa:
 na ‘użycie’ ...” (MiO 123; zob. dokładniej wyż.: Miłość zmysłowa - zaprzeczenie miłości osoby).

Czy przykazanie Boże skreślić

Ukazany wstępny obraz realiów w omawianym zakresie, spotykanych niemal na co dzień – może
 działać deprymująco. Nietrudno można spotkać się z osobami, zdaniem których wzgląd na powszechne
 nie-przestrzeganie przykazania VI-go powinien doprowadzić ‘Kościół’ do przemyślenia istniejącego
 ‘zakazu’ i wyprowadzenia wniosku:
 – iż skoro jakieś ‘prawo’ jest powszechnie nie przestrzegane, należy je bądź całkowicie znieść czy też
 anulować, albo je co najmniej mocno ‘rozcieńczyć’.

Zdajemy sobie jednak aż nadto dobrze sprawę, że takiego poglądu nie da się w żaden sposób
 przyjąć. Autorem przykazań nie jest Kościół, ani papież, ani tym bardziej poszczególny biskup czy
 kapłan, lecz sam tylko Bóg. Jakakolwiek ‘modyfikacja’ Bożego przykazania wymagałaby jako warunku
 wstępnego, żeby stać się, tzn.: ‘być’ – BOGIEM.

Znaczy to zatem, że wprowadzenie jakiejkolwiek modyfikacji, a tym bardziej całkowita abolicja (=
 zniesienie) jednoznacznie brzmiącego Bożego przykazania: „Nie będziesz cudzołożył” – wykracza
 całkowicie poza wszelkie kompetencje Kościoła, nie mówiąc o kompetencjach jakiegokolwiek ciała
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 ustawodawczego po całym świecie, a tym bardziej kogoś pojedynczego, np. określonej pary
 narzeczeńskiej, a potem: małżeńskiej.

Człowiek jest wezwany do tego, by Bogu ... zawierzyć, iż jest Miłością – i z tej racji Bogu ... ufać. Jako
 Miłość jest Bóg całkowicie niezdolny wyrządzić człowiekowi jakąkolwiek krzywdę. Dotyczy to również
 sytuacji, w których Bóg wyraźnie mobilizuje człowieka, swój żywy Obraz wobec kosmosu, do
 uruchomienia charakterystycznego osobowego wyposażenia swej człowieczej natury, mocą którego
 człowiek winien [= wymóg skierowany do wolnej woli, a nie ‘wymuszanie’ działania!] podjąć trud podciągnięcia
 spontanicznie pojawiających się reakcji ciała zmysłowego – pod przymioty, które stanowią o jego
 godności jako osoby: jego wyposażenie w samo-świadomość, samo-stanowienie, odpowiedzialność. To
 dopiero świadczy o Bożej miłości do człowieka: stałe podciąganie stworzenia swojego umiłowania ‘w
 górę’, żeby Dziecko Bożego umiłowania stało się godne zachwytu szczęścia i życia na zawsze – w
 „Domu Ojca”.

Innymi słowy ponieważ Bóg mnie właśnie kocha, prowokuje mnie nieustannie do tego, bym Mu
 zawierzył i zaufał Jego miłości również w tej sytuacji: działania po linii osobowej godności i
 odpowiedzialności.
 – Będzie to stałe odwoływanie się Boga do podarowanego mi uzdolnienia do samo-stanowienia (wolna
 wola), które nie jest darem-dla-daru, lecz darem Bożym ‘funkcyjnym’, umożliwiającym zaistnienie na
 świecie autentycznej miłości: Boga i bliźniego (zob. dokładniej:  Wolność – Boży dar: funkcyjno-narzędny). Dzięki
 tak pojętej miłości ma człowiek – mężczyzna i kobieta, możność – jeśli tylko zechce, wznieść się ponad
 ślepe dążenia samego w sobie popędu, by kształtować swoje odniesienia, również te w zakresie
 intymności płciowej, po linii swej godności osobowej i tak dopiero: rzeczywistej miłości, godnej tego
 miana.

Wszystko to wiąże się zarazem wprost z kompetencją kwalifikowania jakiegoś działania jako
 „dobrego” względnie „złego” w aspekcie etycznym. Ustalanie ‘dobra’ moralnego czy ‘zła’ etycznego
 wykracza poza wszelkie kompetencje kogokolwiek ze stworzeń. Pamiętamy wciąż o podstawowym
 fakcie, który na łamach naszej strony już na niejednym miejscu przypominano (zob. dokładniej:  Ustalanie
 dobra i zła - oraz: Być „jako Bóg”).

Przytoczymy jeszcze raz słowa św. Jana Pawła II z jego encykliki „Veritatis Splendor – Blask
 Prawdy”, w nawiązaniu do tego właśnie aspektu:

„... Objawienie poucza nas, że władza decydowania o dobru i złu nie należy do człowieka,
 ale wyłącznie do Boga.
 – Człowiek oczywiście jest wolny... Cieszy się wolnością niezwykle rozległą,
 może bowiem jeść ‘z wszelkiego drzewa tego ogrodu’  [Rdz 2,16].
 Nie jest to jednak wolność nieograniczona: musi się zatrzymać przed ‘drzewem poznania dobra i zła’,
 została bowiem powołana [= wolność ludzka], aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi.
 – W rzeczywistości właśnie przez to przyjęcie prawa moralnego, ludzka wolność naprawdę i w pełni
 się urzeczywistnia. ‘Jeden tylko Dobry’ wie bowiem doskonale, co jest dobre dla człowieka i dlatego z
 miłości doń dobro to mu nakazuje w Przykazaniach” (VSp 35).

Kto z ludzi chce, ukocha to Boże ustalenie. Będzie on zarazem kochał Boga tym bardziej, im wyższe
 ten Bóg postawi przed nim zadania. Ich celem jest przecież promowanie właściwej człowiekowi godności
 jako osoby. To bowiem, a nie uleganie ciążeniu namiętności i popędu, wyjdzie człowiekowi najlepiej na
 jego własne dobro. Będzie to spełnieniem naglącej propozycji, z jaką Bóg zwraca się – z pełnią
 uszanowania dla jego człowieczej godności – do jego wolnej woli, tzn. podarowanej mu władzy samo-
stanowienia, wraz z jego uzdolnieniem do podejmowania odpowiedzialności.

Można by też jeszcze raz przypomnieć słowo Jana Pawła II, do którego również już odwoływaliśmy
 się na naszej stronie. Chodzi o dane statystyczne – m.in. na temat częstotliwości łamania przykazania
 VI-go, jakimi niektórzy usiłują niemal zasypywać ‘Kościół’, by w ten sposób wykazać kompletną
 nieużyteczność Bożego przykazania VI-go, które ludzie nagminnie ignorują.
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 – Jak św. Jan Paweł II przypomina, dane ilościowe pochodzące z badań socjologicznych, są zupełnie
 nie-adekwatne z jednej strony w odniesieniu do kompetencji Kościoła, a z drugiej strony w Obliczu
 samego Boga, który człowieka wciąż podciąga do poziomu siebie samego jako „podmiotu Przymierza i
 partnera Absolutu” (MiN 28). Mianowicie św. Jan Paweł II pisze w encyklice „Veritatis Splendor” (1993 r.)
 m.in.:

„...Teologia moralna – choć musi oczywiście wykorzystywać nauki humanistyczne i przyrodnicze – to
 jednak nie może być podporządkowana bez reszty wynikom obserwacji naukowej lub analizy
 fenomenologicznej.
 – W rzeczywistości przydatność nauk humanistycznych dla teologii moralnej należy zawsze oceniać w
 świetle podstawowego pytania: co jest dobrem, a co złem? Co czynić, aby osiągnąć życie – wieczne?”
 (VSpl 111).

Tę samą treść wyraził Jan Paweł II wcześniej i w innych okolicznościach w następujących słowach,
 które są wciąż w pełni aktualne:

„ [Kościół] słucha głosu sumienia, a nie ‘siły’, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych.
 – Docenia badania socjologiczne i statystyczne, o ile okazują się pożyteczne dla uchwycenia
 kontekstu historycznego, w którym ma on rozwijać działalność pasterską, dla lepszego poznania
 prawdy;
 – badania te nie mogą jednak być uważane za wyraz zmysłu wiary” (FC 5).

W konkluzji wypada to wprowadzające rozważanie podsumować jak najcieplejszą zachętą:

Drogi Chłopcze – narzeczony, Droga Dziewczyno – Wy oboje, być może już narzeczeni! Nie bójcie się
 zawierzyć Bogu jako Miłości! Bóg człowieka oszukać nie potrafi! Gdy zdobędziecie się na rzeczywistą
 czystość serca – zgodnie z brzmieniem Bożej naglącej propozycji: „Nie będziesz cudzołożył” – właśnie
 na etapie ‘chodzenia-ze-sobą’ i intensywnie się rozwijającej waszej miłości narzeczeńsko-
oblubieńczej, na tym jedynie ... wygracie!

 Miłość zacznie się koncentrować coraz bardziej świadomie wokół waszych osób, a nie atrakcji ciała,
 które z biegiem czasu mogą się bardzo zmienić i stać ... nie-atrakcyjne. Wtedy miłość do osoby –
 szczęśliwie przetrwa.
 – Będzie to miłość obopólna, wzmacniana wciąż rozwijaną, zacieśniającą się więzią z Trójjedynym – w
 sercu jego, w sercu jej.

Taka miłość męża do żony, żony do męża, obojga jako rodziców do siebie, stanie się najpiękniejszym
 żywym skarbem i dziedzictwem, jaki będziecie mogli zostawić w spuściźnie swoim dzieciom. Wasza
 miłość będzie owocowała i radość przynosiła Chrystusowi, który was wezwał do wielkości małżeństwa –
 jako Sakramentu małżeństwa.
 – Stanie się to zarazem najpiękniejszym waszym darem dla Maryi, którą Jezus Chrystus, Jej Boski Syn,
 ustanowił jako „Matkę Pięknej Miłości”.

RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-g.
 Stadniki, 31.V.2015.
 Stadniki, 15.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 1.VIII.2017.



              

G. CZYSTOŚĆ WYSTAWIONA NA PRÓBĘ W DZIAŁANIACH U CHŁOPCÓW
Stojące przed nami zagadnienia

1. U progu zagadnienia
Włączyć się w modlitwę o nieustraszonych, wiernych Pasterzy
Ukazywanie normy etycznej w zakresie płciowości

2. Z Nauczania Kościoła o wychowaniu do miłości
Tło historyczne
Encyklika Piusa XI „Divini Illius Magistri” o wychowaniu młodzieży
Ważniejsze nowsze dokumenty Stolicy Apostolskiej o wychowaniu do czystości
‘Familiaris Consortio’ o wychowaniu do miłości i czystości
‘Familiars Consortio’: miłość-czystość-kultura życia płciowego
Tekst. Kościół w strzeżeniu miłości małżeńskiej - Miłości Boga
Tekst. Rodzice w przekazywaniu jasnego-subtelnego wychowania seksualnego
Tekst. Znajomość cielesności - czystość jako energia duchowa
Priorytetowe prawo rodziców do wychowania dzieci
Tekst. Wychowanie do czystości-cnoty
Tekst. Związek czystości i etyki
Priorytetowe prawo rodziców do wychowania dzieci
Tekst. Bezwzględnie priorytetowe prawo rodziców do wychowania
Rodzice a inne podmioty wychowawcze w „Familiaris Consortio”
Tekst. Rodzina to pierwsza, ale nie jedyna wspólnota wychowująca
Z „Karty Praw Rodziny” – Art. 5 Stolicy Apostolskiej
Duszpasterska troska o przygotowanie do małżeństwa

3. Męskie kuszenie erotyczne w roli gorącej miłości
Nawiązanie i przypomnienie wniosków
Linki do miejsc naszej strony na temat odniesień etycznych narzeczeńskich
Migawki z zachowań ‘zakochanych’ w miejscach publicznych
Czy ignorować głos sumienia
Czy przykazanie Boże skreślić

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c78. Zamach bombowy na samolot pasażerski nad Lockerbie 1988 r.
Fot7c79. Dziewczynka spoglądająca pełna zdumienia
Fot7c80. Indie - powódź z 2008 r.: chłopiec śpiący na gołej ziemi
Fot7c81. Haiti, straszne trzęsienie ziemi w lutym 2010 r.
Fot7c82. Niemal Miss Piękności: uśmiechnięta panienka otwarta na to co jest Dobrem
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4. Światła wierności w czystości

Wyrastające kwiaty czystości

Zaczęliśmy od szeregu przykładów par zakochanych – albo i narzeczonych, których zachowania
 ‘miłosne’ trudno ocenić pozytywnie. Takie pary mimo wszystko nie stanowią reguły, chociażby ich była
 nawet olbrzymia większość. Bywają pary narzeczeńskie bezwzględnie wierne miłości godnej tego miana.
 Poczytują sobie za zaszczyt, iż właśnie w tej sytuacji: swego życia narzeczeńskiego, stają z uśmiechem
 swego młodzieńczego, rozradowanego serca z całą świadomością i w swym przemyślanym samo-
stanowieniu zdecydowanie po stronie Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki Maryi.

Takich par narzeczeńskich jest zapewne niemało. A tylko – jak zwykle: to co jest dobrem, pozostaje z
 zasady w ukryciu. Dobro nie narzuca się krzykliwie: pozostaje jednocześnie skromne. Tak przecież
 powinna wyglądać ‘norma’. To, co dobre, nie potrzebuje reklamy. Głośne krzyki rozlegają się tam, gdzie
 ktoś ‘na siłę’ usiłuje okrzyknąć zło jako dobro, natomiast temu, co jest dobrem – nadać piętno ‘zła’.

O takich manipulacjach ‘dobrem’ a ‘złem’ mówi już Słowo-Boże-Pisane m.in. w Księdze proroka
 Izajasza, tzn. z czasów ok. 740 r. przed Chrystusem:

„... Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem;
 którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności,
 którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!
 Biada tym, którzy się uważają za mądrych
 i są sprytni we własnym mniemaniu! ...” (Iz 5,20n).
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Piotrek i Aga z Krucjaty Trzeźwości

Na ogół dopiero szczególniejsze okoliczności, indywidualne wyznania i rozmowy w zaufanym gronie,
 niekiedy rozmowa z kierownikiem duchownym albo i Spowiedź święta ujawnia, że mamy przed sobą
 kolejną parę, która autentycznie promieniuje świadomym rozwojem życia wewnętrznego w
 przemyślanym zjednoczeniu z Bogiem na co dzień – w pełnej czystości również we wzajemnych
 odniesieniach narzeczeńskich.

Nadarza się np. taki oto młodzieniec – przedstawia się jako ‘Piotrek’. Aktualny status życiowy:
 wybiera się właśnie do małżeństwa. Ma narzeczoną – Agatę. Kochają się bardzo. Przemyśleli już dawno
 swoją decyzję i nadal ją podtrzymują. Piotrek stwierdza w rozmowie: „Należę od 5 lat do ‘Krucjaty
 Trzeźwości’. Bogu dzięki, od tego czasu nie użyłem ani kropli alkoholu. Nie sięgnę też po papierosa. Aga
 zaakceptowała to w pełni i ucieszyła się tym, co jej o ‘Krucjacie’ opowiedziałem. Przyjęła to z wielką
 radością, może nawet z wdzięcznością.
 – Poza tym umówiliśmy się od początku naszej znajomości, że wszystko co dotyczy zakresu intymności,
 zostawiamy zapieczętowane, a ofiarujemy sobie siebie wzajemnie jako żywe dary nie naruszone dopiero
 wtedy, gdy sam Bóg zechce wprowadzić nas na teren intymności jako już małżonków, tzn. gdy staniemy
 się prawdziwym sakramentem małżeństwa”.

Na pytanie, czy im to przychodzi łatwo, czy też bywają chwile trudniejsze, gdy trzeba się zmagać ze
 swoją słabością w zakresie ‘czystości’, odpowiada ten chłopak z rozbrajającą szczerością:
„Oczywiście, że bywają chwile, gdy trzeba się bardzo pilnować, by nie ulec spontanicznie nasuwającym
 się okolicznościom w wyrażaniu sobie wzajemnej więzi, chęci przytulenia się, itd. Pomagamy sobie
 wtedy wzajemnie. Umówiliśmy się co do tego od początku – w sposób wyraźnie sformułowany.
 – Przy całowaniu staramy się naprawdę tylko złożyć pocałunek – i nic więcej. Z całą serdecznością i
 subtelnością i na pewno nie dla ‘seksu’.
 – Umówiliśmy się też, że nie będę jej dotykał na piersi. Również to zostawiamy na czas dopiero
 małżeństwa, chociaż chwilami tak bardzo by się prosiło, by w ten sposób wyrazić czułość i obopólne
 związanie. Wolimy pozostawać ostrożni: nie prowokować siebie i nie stwarzać sobie niepotrzebnych
 wątpliwości i sytuacji, które mogłyby stać się w jakimś sensie dwuznaczne.
 – Dzięki temu czujemy się wewnętrznie wolni, a na pewno nie smutni. Wręcz przeciwnie, pomaga nam to
 bardzo w umacnianiu wzajemnego szacunku i ... rozwoju tym subtelniejszej miłości na poziomie serca.
 Na pewno przyda się to bardzo na przyszłość.
 – A poza tym: może kiedyś, gdy trzeba będzie, łatwiej będzie uprosić u Boga nieco błogosławieństwa i
 prosić Go o dodanie nam sił, kiedy nadejdą nieuniknione chwile trudności, bo przecież niemożliwe, żeby
 życie mogło upływać bez kłopotów i prób”.

Ci dwoje wyznali również z całą otwartością, że starają się regularnie, raz w miesiącu – w zasadzie
 wokół pierwszego piątku miesiąca, przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej, a potem do Komunii
 świętej i przyjmować ją jak tylko okoliczności na to pozwalają, aż do następnej spowiedzi. Jeśli się tak
 składa, że znajdą się w tej samej miejscowości, przystępują do Eucharystii razem – obok siebie. Pomaga
 im to bardzo w umacnianiu wzajemnej więzi.
 – Takie dni wykorzystują również do wspólnej, narzeczeńskiej modlitwy. Postanowili sobie bowiem jako
 jedno z zasadniczych ustaleń na przyszłe małżeństwo, jeśli im Pan Bóg pozwoli szczęśliwie się pobrać,
 że będą zazdrośnie pilnowali wspólnej modlitwy małżeńskiej – oboje razem, a potem, jak to tylko będzie
 możliwe, wraz z dziećmi, jeśli ich Pan Bóg zechce obdarzyć potomstwem.



 Objaśnienie

Ania i Bartek: nowenna 90 dni Komunii świętej

A oto dla zachęty inny tego rodzaju przykład. Zgłosiła się w sam raz para pewnych dwojga: Ania i
 Bartek. Chodzą ze sobą już od czterech lat. Doszli do wniosku, że u nich obojga dojrzała już też decyzja,
 by się pobrać i stać się małżeństwem. Sądzą, że Bóg ich oboje powołuje do małżeństwa: uznają to za
 swoje powołanie życiowe i spełnienie Woli Ojca Niebieskiego.

Ona kończy pisanie pracy magisterskiej, on już po studiach, i – Bogu dzięki: znalazł też pracę po linii
 swego wykształcenia. Przez całe te lata modlą się za siebie wzajemnie o wytrwanie w nieskażonej
 czystości, by jak najdojrzalej przygotować się do małżeństwa jako sakramentu.
 – Mieli dobrego księdza katechetę, który im w gimnazjum wbijał w świadomość – i im to rzeczywiście
 utkwiło w świadomości, że małżeństwo nie jest czymś w rodzaju ‘miłości od pierwszego wejrzenia’ i
 przechodzenia jak najszybciej na ‘seks’, lecz jest to poważny sakrament. W małżeństwo angażuje się w
 pierwszym rzędzie sam Bóg, który przez małżonków kontynuuje dzieło stworzenia i obdarowywania
 dzieci takich dwojga z pokolenia na pokolenie swoim ‘Bożym Obrazem i Podobieństwem’.

Jak się potem okazało, zarówno Bartkowi, jak i Ani
 marzyło się od tych lekcji katechezy w gimnazjum, żeby
 stać się takim właśnie małżeństwem. Oboje zapragnęli z
 góry oddać całą swoją przyszłą miłość małżeńską, a
 potem rodzicielską – jak najpełniej do dyspozycji Boga
 Stworzyciela, a zarazem Kochającego Odkupiciela-z-
Krzyża – i Eucharystii. Od lat też modlili się o to, nie
 wiedząc o sobie, przez przyczynę Maryi, którą oboje na
 swój sposób ukochali i sobie obrali na Przewodniczkę
 swego życia wewnętrznego. Aż w końcu ... spotkali się ze
 sobą w przedziwnych okolicznościach, nie przypuszczając,
 że to spotkanie zaważy na ich życiu nie tylko koleżeńskim,
 ale ... jak się wydaje: przyszłym małżeństwie.

Odkąd zaczęli spotykać się coraz częściej, gdy stopniowo zaczęła pojawiać się u nich wzajemna
 miłość, a potem zaczęły pojawiać się między nimi rozmowy na temat ewentualnego małżeństwa, stawało
 się i dla niego i dla niej od samego początku rzeczą jasną, że kto jak kto, ale małżonkowie – mocą
 przyjętego i z dnia na dzień uaktywnianego sakramentu, nie mogą nie czuwać nad tym, by pozostawać
 przez cały czas małżeństwa w stanie łaski uświęcającej. Zdawali sobie doskonale sprawę, że nie ma co
 zapatrywać się na tych kolegów i koleżanki, którzy nagminnie nie liczą się z Bożym przykazaniem i
 uprawiają ‘seks’ niemal bez żadnych zahamowań. Gdy takim kolegom, koleżankom zwrócić w rozmowie
 jakąkolwiek uwagę, stają się niewyobrażalnie agresywni, obrzucając tych, którzy obstają przy wierności
 Bogu, najgorszymi i poniżającymi epitetami.

Ci dwoje: Bartek z Anią – zrozumieli dobrze, m.in. dzięki lekcjom religii owego wspomnianego
 kapłana, ich kochanego katechety, że od Szatana nikt nigdy ‘miłości’ się nie doczeka: Szatan potrafi tylko
 burzyć, skłócać i niszczyć zarówno życie, jak i samą miłość. A ‘wypłaca’ swoim ... niewolnikom hojnie
 zawsze taką samą monetą: zadeptaniem ‘miłości’ na śmierć, oraz doprowadzaniem do wielorako się
 przejawiającej śmierci.

W tej sytuacji starali się od początku swego ‘chodzenia-ze-sobą’ dbać czujnie o to, by w niczym nie
 zasmucić przebywającego w ich sercu Jezusa. Modlili się też za siebie wzajemnie o umocnienie swej

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/haiti-6ii10-7.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/haiti-6ii10-7.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/haiti-6ii10-7.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/haiti-6ii10-7.jpg


 decyzji dochowania czystości zgodnie z oczekiwaniem samego Boga. Modlitwę tę zanosili do Boga
 zawsze przez orędownictwo Matki Najświętszej. Ona przecież doskonale wie, co to znaczy okres
 narzeczeństwa, bo i sama to przeszła w oczekiwaniu na Józefa.
 Wkrótce oboje stwierdzili, że zachowanie postanowionej sobie czystości nie jest niczym trudnym.
 Wszystko zależy od umówienia się w tej sprawie na samym początku swej znajomości, a tym bardziej na
 etapie rzeczywistego ‘chodzenia-ze-sobą’.

Gdy oboje doszli do wniosku, że miłość ich dojrzała już chyba do zdecydowania się na ślub,
 postanowili uprosić sobie szczególne Boże błogosławieństwo – zarówno na kończący się stopniowo
 okres narzeczeństwa, jak i na potem – na czasy jakie nastaną niebawem po zawarciu ślubu kościelnego:
 sakramentu małżeństwa.
 – W tej sytuacji postanowili wprowadzić w czyn to, o czym gdzieś słyszeli, iż niektóre narzeczeństwa
 podejmują w fazie bezpośredniego przygotowania do dnia ślubu sakramentalnego praktykę swoistej
 ‘nowenny’ Komunii świętych w tej intencji. Ma to polegać na przystępowaniu każdego dnia bez przerwy
 do Komunii świętej przez 3 ostatnie miesiące przed ślubem, czyli przez 90 dni z rzędu przed tą datą.

Jest jasne, że wykonanie takiej nowenny 90 Komunii świętych pod rząd bez żadnego opuszczenia,
 wymaga niemało dodatkowego trudu. Jakże często trudno wygospodarować czas, by w warunkach z
 jednej strony jeszcze regularnych studiów i zajęć na uczelni, których nie można opuścić, a z drugiej
 strony on: narzeczony, jako już pracujący i wciągnięty w tryb godzin pracy w swoim zakładzie na 3
 zmiany – nie pominąć ani jednego dnia bez przystąpienia do Komunii świętej. Ponadto zaś trzeba się
 rzeczywiście dobrze pilnować, by nie dopuścić się żadnego grzechu ciężkiego.

Ostatecznie jednak obojgu się to udało, mimo iż bywały dni, w których zrealizowanie tego
 postanowienia bywało niezmiernie trudne. Oboje wytrwali w powziętej decyzji. W takich warunkach poszli
 w końcu na ‘zapowiedzi’, uzgadniając zarazem z rodziną itd. termin ślubu.

Z jakąż wewnętrzną satysfakcją – i pokornym, pełnym ufności zawierzeniem swego młodego
 małżeństwa przygotowali się do uroczystości ślubu w kościele, po zapewnieniu sobie błogosławieństwa
 ze strony swoich rodziców, których tak wiele razy prosili o wsparcie ich w modlitwie, żeby to ich
 małżeństwo mieściło się całe w promieniach łaski i błogosławieństwa!

Po staniu się małżeństwem, tzn. dokładniej: sakramentem małżeństwa, pragnęliby z wielką mocą i
 radością zachęcać każdą parę narzeczeńską do podobnego jak w ich przypadku przygotowania się do
 małżeństwa: sakramentu małżeństwa. Byłoby to wkroczeniem w małżeństwo sercem czystym, po
 radosnym okresie trwania w nietrudnej do zachowania, ukochanej cnoty czystości.

Tego przecież oczekuje od każdej pary narzeczeńskiej sam Chrystus, o tę również łaskę wytrwania w
 takim postanowieniu ponad wątpliwość modli się dla każdej pary narzeczeńskiej Niepokalana Dziewica-
Matka Maryja.
 – Najlepszym zaś sposobem uzyskania błogosławieństwa na swe przyszłe małżeństwo jako sakrament
 staje się – podobnie jak im się to z wielką radością udało – bezpośrednie przygotowaniu do dnia ślubu
 małżeńskiego poprzez ‘nowennę’ przyjmowania Komunii świętej przez 90 dni z rzędu, czyli przez 3
 miesiące.

Jeszcze inne świadectwo pielęgnowania narzeczeńskiej czystości

Ileż radości przeżywa każdorazowo kapłan-spowiednik, gdy mu dane jest pełnić – nierzadko przez
 wiele godzin non-stop, posługę w konfesjonale, np. z okazji spowiedzi Wielkopostnych, Adwentowych,
 rekolekcyjnych, w pierwsze piątki itd., a z wyznania penitenta wynika jego głębokie związanie z



 Chrystusem.

A oto do konfesjonału podchodzi np. czy to dziewczyna-narzeczona, czy młodzieniec-narzeczony.
 Jedno i drugie wyznają z pełnią szczerości, że pozostają w Obliczu Bożym z czystym sumieniem, jeśli
 chodzi o VI przykazanie. Swoją bliskość narzeczeńską przeżywają kochająco, a przecież wprowadzają z
 całą świadomością w czyn prośbę Bożą – po linii Bożego przykazania VI-go: „Nie będziesz cudzołożył”.
 Przykazania tego w żaden sposób nie uważają za wymuszone pozostawanie w negatywnie pojmowanej
 czystości, a po prostu zawierzają Bogu, który jest – miłością przecież również w tym zakresie. Owocem
 pozostawania w dziecięcej wierności Bożemu przykazaniu jest nie opuszczająca ich radość serca i
 czystość spojrzenia. Patrzą na siebie – jako na osoby. Wpatrują się głęboko w swoje oczy – i znajdują w
 nich odzwierciedlenie swych promiennie siebie wzajemnie poszukujących osób.

Kapłan prosi w tej sytuacji – dajmy na to tę dziewczynę-narzeczoną, czy wolno mu co coś zapytać.
 Gdy usłyszy: „Proszę bardzo”, zapytuje: „A kto cię tak wychował, że pozostajesz w czystości i nie
 pozwalasz sobie na jej skalanie w jakikolwiek sposób, chociaż przecież na pewno budzą się i w tobie i u
 twego narzeczonego, odruchy ciekawości oraz pragnienie zaznania przyjemności w ściślejszym
 przytuleniu czy pieszczocie?”
 – A dziewczyna odpowiada na to bez wahania: „Mama mnie tego nauczyła”. O tak: Mama! Ale ta ‘Mama’
 przejęła taką postawę z kolei ze swego osobistego, głębokiego zjednoczenia z samym Chrystusem –
 oraz ze swego świadomego pozostawania w promieniach miłości Niepokalanego Serca Maryi, gdzie
 oboje wraz ze swym małżonkiem, upraszają dla siebie i swoich dzieci dar stałego, przejrzystego serca,
 zawsze otwartego na życie łaski.

Jakież piękne świadectwo wystawia ta dziewczyna w tej sytuacji: intensywnego przeżywania okresu
 własnego narzeczeństwa i bliskiego już małżeństwa – swojej matce! I jakie piękne świadectwo z kolei o
 sobie samej wydaje ta dziewczyna – wraz ze swoim chłopcem, iż nie idą na łatwiznę ‘seksu’ w miejsce
 wypracowywania w sobie postawy miłości-daru. Oboje przyjęli za poleceniem Chrystusa postawę
 czujności. Równocześnie zaś nie dają się złamać presji środowiska swych wielu rówieśników, dla których
 stają się przez swoją wierność Bożemu przykazaniu przedmiotem kpiny i poniżenia. Jeden raz więcej
 sprawdza się wtedy: „Ten się śmieje, kto się ostatni ... śmieje” !

Każdy kapłan mógłby wymienić na podstawie swojej praktyki kapłańskiej liczne tego rodzaju
 przykłady.
 – Jeśli zaś kapłan nawiązuje tutaj do sprawowanej posługi spowiedziowej, z którą związana jest
 ‘Tajemnica Spowiedzi’, każdy rozumie, że nie zdradza on tutaj żadnej bliższej okoliczności owych – raz
 po raz zdarzających się tego rodzaju ‘spowiedzi’ : ani miejscowości, ani nazwiska kogokolwiek.
 – Kapłan przecież nigdy nie pyta o nazwisko, ani o imię penitenta! Kapłanowi zaś wolno podzielić się z
 innymi tym, co ze sprawowania sakramentu płynie pozytywnego: zachęta dla wielu ku trwaniu w
 postawie wierności Bogu i czynieniu Dobra. Kapłan nie zdradza wtedy żadnego wyznanego grzechu – a
 tego przecież dotyczy ‘Tajemnica Spowiedzi’. Natomiast uwydatnia zachęcające aspekty pozytywne, z
 jakimi ku radości swojej, Nieba i niejednych Młodych – może się podzielić, podkreślając radość jaka
 płynie z pozostawania w wierności Bożym Oczekiwaniom.
 – Kapłan zresztą i wtedy nie zdradza żadnych bliższych okoliczności: gdzie i kiedy tak się działo.
 Ogranicza się zawsze do ogólnych stwierdzeń, które mogą stać się zachętą dla wielu innych, by i oni
 odważnie stawali po stronie Chrystusa, i tak dopiero konsekwentnie i po stronie człowieka.



5. A jeśli ‘miłość’ staje się miłością dopiero poprzez ‘seks’?

‘Miłość’ czy ‘seks’?

Zdajemy sobie sprawę, że rzeczywistość wielu par narzeczeńskich rozwija się nierzadko daleko od
 ‘ideału’: od kształtowania wzajemnych odniesień narzeczeńskich zgodnie z wymogiem cnoty czystości. A
 domaga się jej – wielokrotnie w życiu przyrzeczona wierność VI-mu przykazaniu tego Boga, który JEST –
 Miłością: „Nie będziesz cudzołożył”. Zagadnieniu temu poświęciliśmy już niemało miejsca na różnych
 miejscach naszej strony (zob. wyż.: (Linki do miejsc naszej strony na temat odniesień etycznych narzeczeńskich).
 Szczególniej w cz.III omawialiśmy fakt współżycia już przed ślubem – w jednym rozdziale z
 uwzględnieniem możliwości poczęcia w następstwie podjętego stosunku (cz.III, rozdz.3), a w drugim
 rozdziale – niezależnie od tego, czy poczęcie nastąpi czy nie nastąpi (cz. III, rozdz. 4).

Nie-dochowanie wierności „słowu”, które zostało dane Bogu, później wielokrotnie ponownie
 przyrzekane, jest każdorazowo świadectwem dogłębnej NIE-ufności względem Boga i Jego zdradą. Jest
 to za każdym razem coś w rodzaju bezpośredniego oddania się do dyspozycji temu który jest Zły:

  „TOBIE, Boże, dłużej 
 ufać ... nie mogę! 

 Ty mnie NIE kochasz”! 

  Diabeł – ten dopiero mnie kocha! 
 On mnie prawdziwie rozumie! 

 On mi ‘seksu’ nie żałuje! 
 Zachęca, by go bez oporu uprawiać
i nie bać się Bożego zastraszania: 

 ‘Zaznaj sobie czegoś od życia,
ty mój wstrętny niewolniku!’

 ‘Zarabiaj sobie, zarabiaj wesoło (= gay !) :
na ‘tym lepsze’ miejsce w piekle!’

  Zaczynam rozumieć ...:

Bogu naprawdę
dłużej ufać nie mogę!

Przeto wyznaję: 

  „Szatanie, ufam TOBIE !
Tobie ufnie ... zawierzam siebie:
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w życiu
w umieraniu

 i ... po śmierci ... ”

Bóg jest zbyt poważny, by miał odebrać dar, jakim wyposażył człowieka, którego stworzył jako osobę.
 Na tym właśnie darze tak bardzo Mu zależało: uzdolnieniu człowieka do samo-stanowienia, czyli
 obdarzeniu człowieka-osoby – wolnością woli.

Pamiętamy, że przeznaczeniem tego daru jest od samego początku to jedno: żeby na świecie mogła
 zaistnieć ‘miłość’. Tej bowiem nie ma tam, gdzie jest niewola: zniewolenie (zob. wyż.: Wolność – Boży dar:
 funkcyjno-narzędny).

Również to konkretne dziecko Bożego ukochania: mężczyzna i kobieta, a jeszcze bardziej
 konkretnie: ci dwoje oboje, narzeczeni – Boga co prawda kochać mogą, ale będą mogli również ...
 odwrócić się od miłości Boga. Oczywiście tym samym odwróciliby się od miłości względem siebie
 samego oraz tego bliźniego. Ukochają zaś Boga pod warunkiem, gdy tego mocą swego samo-
stanowienia, tzn. swej wolnej woli – zechcą.

Z kolei zaś Bóg nie pozwoli sobie na to, by kogokolwiek zmusić do wyrażenia wdzięczności za dar
 wywołania-z-nie-istnienia. Ani tego, by ktoś Jemu – Bogu, który jest miłością, powiedział szczerym
 sercem: „Boże, kocham Cię” !
 – Widzimy to chociażby z Ewangelii, gdy Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych. Gdy jeden z
 uzdrowionych wrócił, by Jezusowi wyrazić wdzięczność za odzyskane zdrowie – a nie był to potomek
 Ludu Bożego Abrahama, lecz Samarytanin, tj. ‘cudzoziemiec’ w stosunku do mieszkańców pogranicza
 Galilei-Samarii, gdzie się to działo, Jezus niejako nie wytrzymał i wyraził zapewne głębię bólu ‘Serca’
 całego Trójjedynego w obliczu nieczułości i niewdzięczności Izraela, mówiąc:

„Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? ...” (Łk 17,17n).

Ponieważ przypatrujemy się w ramach bieżącej tematyki zachowaniom etycznym osób zakochanych
 w aspekcie VI-go przykazania Bożego, wypada jedynie uświadomić sobie jeszcze raz zdarzające się
 postawy sprzeczne z cnotą czystości. W zasadzie wszyscy dobrze wiedzą o stylu życia i zachowań
 etycznych u narzeczonych i zakochanych, a wielu mogłoby na ten temat dopowiedzieć niejeden dobrze
 udokumentowany komentarz. Również my nawiązywaliśmy do takich sytuacji na łamach niniejszej strony
 już na niejednym miejscu, przede wszystkim zaś we wspomnianych już odcinkach części III (cz.III, rozdz. 3 i
 4).

Mimo to spróbujemy uprzytomnić sobie w tej chwili wyraźniej sam niejako mechanizm działania
 okoliczności, które składają się na to, że ci dwoje – często nie od razu, ale stopniowo, zaczynają oddalać
 się od Boga i Bożych przykazań.
 – Konsekwentnie zaś pokazują się coraz rzadziej w kościele, a tym bardziej u sakramentów świętych.
 Wszelkie przypominanie o Bogu i Jego przykazaniach staje się dla takich ‘zakochanych’ czynnikiem
 drażliwym, bo przypominającym o Bogu, o podjętych zobowiązaniach i odpowiedzialności za działania, z
 których prędzej czy później trzeba się będzie rozliczyć. W tej sytuacji wygodniej im udawać, że „...
 jesteśmy ateistami, o Bogu nigdy nie słyszeliśmy i z Bogiem nie mamy nic wspólnego; do ‘religii’ nas
 jedynie zmuszono – wbrew naszej woli”.

Rzecz jasna: tego rodzaju wyznanie byłoby niemal równoważne z oficjalnym ... wyparciem się wiary i
 Boga!
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Pocałunek ...

Zwykle ‘on’ i ‘ona’ nie od razu przechodzą na teren ściśle intymny. Przez jakiś czas oboje po prostu
 chodzą-ze-sobą i zaznajamiają się. Mimo iż już pierwsze spotkania – na etapie jedynie lub dopiero
 ‘lubienia się’ też już najczęściej kończą się czy to przytuleniem, czy tym bardziej wymianą pocałunków.

Wcale nie tak rzadko zaczynają wtedy pojawiać się m.in. w zetknięciu z kapłanem pytania w rodzaju:
 ‘Czy pocałunek jest grzechem’. Kapłan oczywiście zdaje sobie od razu sprawę, o co chodzi. Samo w
 sobie tak sformułowane pytanie jest zbyt ogólnikowe i jest w zasadzie niewystarczające w przypadku
 przystępowania do spowiedzi świętej. Wymaga szeregu uściśleń, gdyby wątpliwości miały dotyczyć np.
 grzechu ciężkiego (zob. dokładniej cz.IV, rozdz. 3-4: omówienie warunków dobrej spowiedzi świętej).

Niezależnie od tego, czy w tym wypadku chodzi o dziewczynę, czy o chłopca, w przypadku
 wniesienia tej sprawy jako przedmiotu Sakramentu pojednania, ci dwoje zdali sobie widocznie doskonale
 sprawę, że pocałunek ten zdecydowanie odbiegał od pocałunku, jakim dotąd obdarzali się np. w chwilach
 serdeczności w łonie własnej rodziny: pocałunek z mamą, z tatą, z rodzeństwem przy przywitaniach czy
 pożegnaniach.

Jeśli chłopiec czy dziewczyna zapyta w tej sytuacji, czy to był ‘grzech’, musiał to być widocznie
 pocałunek z istoty swej odmienny. Skoro on wyzwolił niepokój sumienia, którego głos protestu stał się
 wyraźnie słyszalny, musiały tam dołączyć się okoliczności, które sprawiły, że ten, tak podjęty ‘pocałunek’
 nie był tylko samym zwyczajnym pocałunkiem. Wywołał on odczuwalne echo w ciele, które zareagowało
 podnieceniem zmysłów. Tak zaś nigdy się nie dzieje przy zwyczajnym całowaniu się w gronie rodziny.
 Co zatem stało się tu dodatkowego, że sumienie zareagowało protestem?

Młodzież widzi niemal na co dzień, jak niektórzy się ‘całują’ : niekiedy bardzo namiętnie – i długo,
 obejmując wargami ... niemal całą twarz naraz. Trudno nie zauważyć, chociażby ktoś nie miał żadnego
 zamiaru ‘podpatrywania’ takiej pary, że ich sposób całowania wzbudza u obserwatorów niesmak, jeśli nie
 wręcz odczucie obrzydzenia. Wielu takich całuje się przede wszystkim ‘głęboko’ (zob. wyż.: Pocałunki - tamże
 cały artykuł: „Spowiedź św. małżonków z grzechów popełnianych przy współżyciu”).

Takiego sposobu ‘całowania’ nie da się już w żaden sposób zakwalifikować jako ‘pocałunku’. Chociaż
 natychmiast znajdzie się cała plejada żarliwych zwolenników całowania ‘głębokiego’, którzy je będą
 gorliwie zalecali i zaciekle bronili jego pełnej etycznej ‘poprawności’.

Całowanie oznacza z samej definicji złożenie pocałunku ustami na twarzy, oczach, ustach kogoś
 bliskiego – w świadectwie najgłębszej wewnętrznej więzi i wyrazu uszanowania dla godności owej osoby.
 Pocałunek domaga się z samej swej istoty pełni subtelności i szczerej radości. Sposób całowania nie
 może być obliczony na wywołanie podniecenia seksualnego. Wsuwanie języka do buzi całowanej osoby
 wraz z wykonywaniem w jej ustach przedziwnych ruchów językiem jest wszystkim innym, ale już nie ...
 całowaniem.

Ponadto zaś: jakżeż łatwo dołącza się do owego
 całowania w takiej sytuacji dotykanie wrażliwych miejsc
 ciała, obliczone wyraźnie na to, żeby je doprowadzić do
 stadium podniecenia. Czy w tej sytuacji można się
 spodziewać cudu, by organizm nie zareagował
 proporcjonalnie do wyzwalanych na nim podniet?
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 Objaśnienie

U podłoża tych reakcji stanęło rzekomo jedynie ...
 ‘niewinne całowanie’ dziewczyny, względnie na odwrót:
 ‘ukochanego’, tzn. ‘mojego chłopaka’. Jeśli sumienie
 odezwało się wtedy głosem protestu, za którym stoi
 ostatecznie Bóg, chociażby nawet ktoś istnienia Boga nie
 uznawał (zob. DeV 43), świadczy to o tym, że granica

 wyrażania sobie ‘miłości’ i jedynie więzi została stanowczo przekroczona. Nie tędy droga!

Zdarza się oczywiście, że u obojga zakochanych, albo przynajmniej u jednej ze stron, nie pojawi się
 przy całowaniu ‘głębokim’ żadna niepokojąca reakcja organizmu. Tym samym nie pojawi się też żaden
 niepokój sumienia w związku z takim sposobem całowania. W chwili jednak szczerości osoby całujące
 się w taki sposób przyznają, że ten rodzaj całowania wyzwala jednak podniecenie.

Ostatecznie może się okazać, że całowanie ‘głębokie’ wyradza się, chociażby się to działo przy nie
 do końca przemyślanym udziale świadomości, w swoisty – perfidnie skonstruowany ‘petting’. A petting –
 zawsze jest grzechem ciężkim.

Można by tu dla podbudowania bieżącego rozważania przytoczyć jakąś żywą wypowiedź na temat
 „całowania głębokiego” i jego ocenę. Nasuwa się w sam raz wypowiedź pewnej mężatki na ten temat,
 nazwijmy tę panią imieniem Alina. Nie jest to zatem głos kogoś z młodzieży, ale już mężatki z paroletnim
 stażem małżeńskim. Oto parę fragmentów jej korespondencji:

[Alina-1] „... Może od razu odpowiem na pytanie Księdza: czy taki pocałunek ‘głęboki’ jest wyrazem
 miłości?
 Niektórym się to podoba: to ich sprawa. Ale dla mnie na pewno nie jest wyrazem miłości, tylko
 pożądania i seksu. A poza tym jest to ohydne.
 Tłumaczyłam nieraz mężowi, że tego bardzo nie lubię, ale on o tym zapominał. W końcu po
 przeczytaniu Księdza artykułu „Spowiedź małżonków ...” powiedziałam stanowczo: ‘NIE’ – i
 poskutkowało. Nie był bardzo zadowolony, ale w końcu przystał na to, bo nie miał wyjścia ...”
 (15.VI.2006).

Za parę dni dotarło od tej mężatki jeszcze dopełnienie do jej oceny ‘pocałunku głębokiego’. Warto te
 słowa wziąć pod uwagę. Zawiera się w nich m.in. głęboka refleksja i uwaga, która może dotyczyć
 niejednych Młodych – na dzień ich ślubu małżeńskiego. Posłuchajmy:

[Alina-2] „... Zadał mi Ksiądz takie pytanie, czy pocałunek głęboki może być podniecający i czy da się
 tak całować bez wywołania podniecenia?
 – Ja myślę, że dla tego, który do takiego całowania dąży, jest takie całowanie chyba podniecające. Dla
 mnie na pewno nie. Nieraz się zastanawiałam, czy ze mną jest wszystko w porządku, że mnie to nie
 ‘kręci’, ale ja to chyba jestem a-seksualna [= bardzo zimna]. A poza tym to ja jestem zbyt skrupulatna i
 najmniejszy grzech, to według mnie jest bardzo duży. Wiem, ze tak nie powinno być, ale nie umiem się
 takiego podejścia do grzechu wyzbyć.
 – Kilka miesięcy temu byliśmy z mężem na weselu. Państwo Młodzi byli bardzo młodzi: mieli 19 i 20
 lat. Oczywiście jak to na weselu: śpiewają „Sto lat” – i trzeba się wtedy pocałować. A oni zaczęli się
 całować tak, jak gdyby byli sami: strasznie namiętnie, wręcz wulgarnie. Przy stoliku siedziało nas
 jakieś 10 osób. Wszyscy byliśmy zniesmacznieni, a raczej wręcz większość była oburzona: jak można
 się tak całować w miejscu publicznym. A Młoda Para nic a nic się nie krępowała.
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 – Wniosek z tego taki, że to chyba nie jest normalne całowanie. Jeszcze gdy taki pocałunek odbywa
 się przed samym współżyciem, to można by to było jakoś zaakceptować: ja tak myślę. Ale nie na
 oczach całej publiki! ...” (19.VI.2006).

Jak wielu spośród Młodych zupełnie zatraciło poczucie wstydu i przyzwoitości ! Łudzą się, że
 ponieważ doszli do tzw. ‘pełnoletności’, mogą zrzucić z siebie wszelkie ‘hamulce’. Gdyby im ktoś dał
 odpowiedni sygnał, nie krępowaliby się zapewne, by rozebrać się na oczach publiczności i podjąć
 współżycie małżeńskie, może nawet w najbardziej wyszukany, cyrkowy sposób.
 – Tak dzieje się w sytuacji, gdy ktoś podarowany sobie w zarząd m.in. cały zakres płciowości
(zob. wyż.: Właściciel a zarządca – oraz cały ciąg dalszy; file ‘1c’ oraz cz.VI, rozdz. 9h; cz. VII, rozdz. 3a ),
 uznaje siłowo jako uzyskaną obecnie „wolność ‘od’ Prawdy” i „od Boga” (zob. VSp 34.64: Wolność ‘od’ Boga).

Zdajemy sobie sprawę, że ‘sumienie’ wspomnianych tu tych dwojga uległo widocznie już tak dalece
 świadomym manipulacjom oraz ich wzajemnemu wmawianiu sobie, że ‘to co przyjemne, w żaden sposób
 nie może być grzechem’,
(zob. wyż.: Ciało-płeć: okazja dla zaznania przyjemności – w kontekście poprzedzającym i następującym),
 iż głos sumienia zostaje u nich niemal całkowicie zmuszony do milczenia i nie-reagowania, nawet na ...
 popełniane w międzyczasie autentyczne zbrodnie (tzn. już nie tylko grzechy ciężkie). Tak dzieje się np. w
 przypadku systematycznego stosowania środków przeciw-rodzicielskich. A te są ... zawsze poronne. W
 produkcji nie istnieją środki jedynie anty-koncepcyjne [zob. do tego dokładniej z naszej strony – cz. II, rozdz.3, m.in.
 w nawiązaniu do środków plemnikobójczych oraz prezerwatywy].

Zgodnie zaś ze wskazaniami podanymi chociażby przez św. Jana Pawła II jako Następcy Piotra na
 Stolicy Apostolskiej, trzeba uwzględnić trzy kryteria, ażeby jakiś czyn (zewnętrzny albo jedynie wewnętrzny: w
 świadomej wyobraźni, woli) ocenić jako etycznie dobry względnie zły (por. już też wyż.: Przedmiot czynu - w kontekście
 poprzedzającym i następującym). Mianowicie w grę wchodzi każdorazowo:

  intencja spełnianego czynu;
  przedmiot czynu;
  okoliczności.

Ojciec święty przypomina:

„... Powodem zaś, dla którego nie wystarczy 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 dobry, jeśli jego przedmiot odpowiada dobru osoby przez to, że uwzględnia dobra, które są
 dla niej istotne z punktu widzenia moralnego ...
 – Ludzki czyn, dobry ze względu na swój przedmiot, jest zarazem przyporządkowany ostatecznemu
 celowi. Ten sam czyn osiąga następnie swą ostateczną i istotną doskonałość, gdy wola rzeczywiście
 zwraca go ku Bogu poprzez miłość ...” (VSp 78).

Wymienione przez Ojca świętego trzy aspekty-kryteria wszelkiego czynu dobrego wypada
 zastosować do praktyki pocałunku ‘głębokiego’ :

a) Intencja takich dwojga, którzy praktykują pocałunek ‘głęboki’, może być – ich zdaniem – szlachetna:
 ja ciebie kocham – ty mnie kochasz.
 b) Okoliczności – same z siebie mogą być bez zarzutu: oboje są wolni, nastawiają się na małżeństwo.
 c) Budzi się pytanie o jakość samego tego czynu: całowania ‘głębokiego’. Jak go zakwalifikować?

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie jest to już całowanie. Nie ma się co łudzić. Wielu by sobie
 życzyło, żeby takie całowanie zakwalifikować jako swoisty ‘pod’-gatunek pocałunku. To jednak jest
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 niemożliwe. Wsuwania języka do buzi, a tym bardziej manewrowania tamże językiem nie można określić
 jako pod-gatunku ‘całowania’. A i celem takiego zachowania jest wszystko inne, a nie – subtelność i
 pełnia uszanowania, wymagana przy serdecznym całowaniu.

Budzi się nieuchronne pytanie: w jaki sposób takie ‘całowanie’: ‘głębokie’ – podciągnąć pod
 kryterium, które wyraźnie wymienia Jan Paweł II w swej encyklice „Veritatis Splendor”:

„... Powodem zaś, dla którego nie wystarczy 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 dobry, jeśli jego przedmiot odpowiada dobru osoby przez to, że uwzględnia dobra, które są
 dla niej istotne z punktu widzenia moralnego ...
 – Ludzki czyn, dobry ze względu na swój przedmiot, jest zarazem przyporządkowany ostatecznemu
 celowi. Ten sam czyn osiąga następnie swą ostateczną i istotną doskonałość, gdy wola rzeczywiście
 zwraca go ku Bogu poprzez miłość ...” (VSp 78).

Pytamy zatem – w zastosowaniu do tego określonego czynu, tzn. pocałunku ‘głębokiego’: w jaki
 sposób takie całowanie miałoby być skierowane „ku Bogu ...” oraz czy w ten sposób „... prowadzi on
 osobę do doskonałości”?
 Gdzie jest dobro osoby, które winno uwzględniać jej dobra istotne z punktu widzenia moralnego?
 I wreszcie: czy takie całowanie jest zarazem „przyporządkowane ostatecznemu celowi ... osiągając
 ostateczną doskonałość, gdy wola zwraca go ku Bogu poprzez miłość”?
 – Takie zaś są słowa Jana Pawła II, które każą kwalifikować sam w sobie czyn jako dobry czy zły.

Wydaje się nasuwać jednoznaczna konkluzja: stanowczego ‘NIE’, jeśli chodzi o ocenę etyczną
 pocałunku ‘głębokiego’. Wbrew ‘opiniom’ liberalnym niektórych teologów moralistów, którzy nie zdołali
 wniknąć głębiej w Boże kryteria takiego kształtowania odniesień narzeczeńskich – a potem ...
 małżeńskich.
 Trudno podważyć rzeczywistość, w jaką – podświadomie czy w sposób na razie nie całkiem
 uświadomiony – przekształca się pocałunek ‘głęboki’, chociażby niekiedy tylko jednostronnie: jest to
 swoisty, perfidnie skonstruowany, zastępczy lub do tego wiodący ... „petting”, podejmowany na poziomie
 ust. A ocena etyczna ‘pettingu’ jest w sensie obiektywnym jednoznaczna.

Pieszczota podejmowana na piersi

Zastanawiamy się w tej części naszych rozważań nad tym, co dla chłopca-narzeczonego stanowi ze
 strony dziewczyny szczególne źródło pokuszenia i ewentualnie niewierności w zakresie cnoty czystości.
 Trudno nie poświęcić chwili zastanowienia pieszczocie podejmowanej na piersi dziewczyny, narzeczonej.
 Ktoś powiedział, że dla mężczyzny szczególną ‘atrakcję’ stanowią u kobiety jej piersi. Dopiero na drugim
 planie jego uwagi ustawiają się jej genitalia. U kobiety dzieje się z zasady odwrotnie: atrakcją dla niej
 stają się genitalia mężczyzny. Spostrzeżenia te nie muszą być regułą, ale tak bywa co najmniej często.

Bóg wyposażył człowieka-kobietę m.in. w ten przedziwny dar: kobiecych piersi. Piersi nigdy nie są
 czymś istniejącym samo dla siebie. Wchodzą one wraz z całym kobiecym ciałem w przedziwną jedność
 jej cielesno-duchowej osoby. Niezależnie od zróżnicowania ciała kobiety a mężczyzny, związanego z
 różnymi funkcjami ich obojga, kobieta jest obdarzona przez Bożą Opatrzność jednakową równością i
 taką samą godnością co mężczyzna. Jednakowe też jest wezwanie i zaproszenie obojga do życia w
 wiecznym przymierzu miłości, zaofiarowanym człowiekowi przez Trójjedynego z chwilą, gdy dobrze zda



 Objaśnienie

 egzamin z jakości swojej miłości w czasie okresu ziemskiej próby.

Piersi kobiece stworzył Bóg tak a nie inaczej w pierwszym rzędzie z
 myślą o jej potencjalnym macierzyństwie, potrzebie pielęgnowania i
 karmienia niemowlęcia. Niemowlę jest co prawda dzieckiem zarówno
 męża jak żony, ale sam tylko ON – Bóg, wszczepia w nie w chwili
 poczęcia swój Obraz i Podobieństwo.

Kobieta-matka karmi niemowlę pokarmem spływającym z jej piersi w
 odpowiedzi na ruchy ssania. Pierś jest ciepła, miękka, przytulna. Gdy
 dziecko pije pokarm matki, czuje zarazem swoją niemowlęcą
 świadomością, że tutaj mieści się najbezpieczniejsze na świecie miejsce

 dla niego, tym bardziej że tego ‘świata’ zewnętrznego na razie jeszcze nie zna.
 – Ilekroć dziecko przyklei się do piersi matki, słyszy doskonale z życia płodowego zapamiętane rytmiczne
 uderzenia serca swojej matki. Stwarza to dla niego dodatkowe poczucie ciepła, bliskości i
 bezpieczeństwa: dziecko wyczuwa na swój sposób miłość kochającej je matki.
 Tutaj zarazem uczy się ono rozpoznawać głos swego ojca, doświadczając w ramach swej szybko
 rozrastającej się wiedzy i dochodzących do niego coraz innych wrażeń, iż istnieje co prawda ono –
 dziecko-niemowlę, ale jest i mama, jest i tato, a być może są też jeszcze inni w rodzinie: bracia, siostry,
 którzy cieszą się wraz z nim miłością zarówno mamy, jak i taty, a tym bardziej samego Boga.

Te same piersi ‘służą’ dziecku, gdy jest już nakarmione do syta, do spokojnego zaśnięcia, a kiedy
 indziej ... do cudownego zabawiania się ‘mamą’ : wszystko tu miękkie, ciepłe, delikatne, pulchne, czułe,
 kochające. Tutaj czuje się dziecię ‘u siebie’ : w domu.
 – Ponadto tutaj doznaje niemowlę poczucia przyjemności w bliskości z ciałem swej matki. Na razie nie
 myśli jeszcze o tym, że niedługo nastanie proces kolejnego oddzielania się od matki: po opuszczeniu
 łona matki we wstrząsającym przeżyciu wydostawania się na Boży świat, tzn. gdy zostanie definitywnie
 odstawione od piersi mamy. Odtąd przytulenie się do piersi matki zacznie być wydarzeniem stopniowo
 coraz rzadszym, a w późniejszych latach – czymś raczej już tylko niezwykłym, szczególnie w chwilach
 bardzo dramatycznych dalszego życia. Dziecko staje się coraz bardziej samodzielne. Jego
 dotychczasowe nastawienie na ‘branie-otrzymywanie’ musi ulec coraz bardziej zdecydowanie postawie
 miłowania, czyli stawania się samemu – darem-‘dla’ innych.

Te same piersi kobiece pełnią jednak jeszcze wielorakie inne zadania w ramach życia małżeńskiego i
 rodzinnego. Stają się one m.in. szczególnie przytulnym miejscem ‘miłości’ z kolei dla męża owej kobiety,
 która być może jest już nie tylko żoną, ale i matką. Oboje małżonkowie o tym dobrze wiedzą – i czynią z
 tego użytek. Podarunek ten wręcza małżonkom sam Bóg – w chwili gdy wyrażają sobie wzajemnie
 dozgonną zgodę małżeńską, udzielając sobie nawzajem i przyjmując małżeństwo jako sakrament.

Przytulanie się męża do serca małżonki powinno być w ramach małżeństwa praktyką stałą i hojną,
 podejmowaną przede wszystkim z motywu „dla miłości Chrystusa”: modlitewnie, sakramentalnie. By
 Jezus mógł swobodnie przechodzić z serca męża do serca żony – i na odwrót. Żeby ON sam,
 Odkupiciel, Bóg żywy przebywający w ich sercu jako małżonków-sakramentu – umacniał nieustannie ich
 „dwoje-jednym-ciałem”.

Gdy żona skąpi mężowi hojnego przytulania do serca, albo z kolei gdy mąż odtrąca jej gest
 wychodzenia mu naprzeciw i upokarza ją wtedy w jej najgłębszym jestestwie kobiecym, stają się oboje
 dla siebie w coraz większym stopniu dwoma ‘kołkami’, których już nic nie łączy. Zadomowiła się między
 nimi temperatura niemal absolutnego ‘zera’. Na co dzień przeskakują pomiędzy nimi – jakoby między
 obcymi sobie ‘kołkami’, jedynie iskry, pioruny i błyskawice, którym towarzyszą przerażające grzmoty.
 Życie małżeńskie tych dwojga staje się wtedy coraz bardziej koszmarem. Przekształca się w dokładne
 przeciwieństwo tego, co tym obojgu w dniu ślubu małżeńskiego zaofiarował z najczulszą miłością
 stworzycielską Bóg.
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Wyzwolić progowe ... pożądanie

To co Bóg stworzył ku wielorakiemu dobru, Szatan – jak zwykle – usiłuje prze-interpretować za
 wszelką cenę i skierować przeciw dobru człowieka: doczesnemu i wiecznemu. Oto typowe dzieło tego,
 który – jak to określił św. Jan Paweł II, jest „geniuszem podejrzeń” (DeV 37):

„... ‘Sąd’ [J 16,11: Szatan już jest osądzony] odnosi się tylko do ‘władcy tego świata’, czyli do szatana
 – do tego, który od początku wykorzystuje dzieło stworzenia przeciw zbawieniu, przeciw przymierzu i
 zjednoczeniu człowieka z Bogiem ...” (DeV 27).

Mianowicie te same piersi kobiece, szczególny Boży podarunek dla kobiety, jej chluba i ozdoba,
 mogą stać się – i tak dzieje się niemal nagminnie – swoistą ‘kartą przetargową’, gdy kobieta dla takich
 czy innych motywów zaczyna używać swych piersi: swego biustu – dla mniej lub więcej świadomie przez
 siebie zaprogramowanego ‘zabawiania się’ wytrzymałością psychiczną i moralną mężczyzn, mianowicie
 dla wyzwalania w nich zmysłowej pożądliwości.

Samo w sobie takie określenie funkcji kobiecych piersi: jako ‘karty przetargowej’, jest okrutnie
 niegodne piękna i godności kobiety i tego daru, którym Bóg obdarzył kobietę jako jej szczególnie cennym
 klejnotem. Niestety wiele kobiet bardzo chętnie sprowadza swoje ciało, w tym przede wszystkim właśnie
 swoje piersi – do statusu jedynie ‘rzeczy’, którą jako kobieta ... ‘ma’ i z której czyni coraz bardziej
 wyrafinowany użytek. ‘Rzecz’ tę kobieta doskonale opanowała. Nauczyła się manipulować nią dowolnie –
 zależnie od aktualnie zamierzonego celu, poprzez granie na męskiej pobudliwości seksualnej, mimo iż
 widok kobiety ‘topless’ (= bez górnej części ubrania) działa podniecająco nie tylko na mężczyzn, ale też na
 same ... kobiety.

Nam w tej chwili chodzi o odniesienia pomiędzy dwojgiem zakochanych, dajmy na to: już
 narzeczonych. Dziewczyna zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak bardzo jej piersi ‘działają’ na
 wyobraźnię chłopca, również tego ... ukochanego: narzeczonego. Wystarczy, że zmieni swój strój
 chociażby tylko nieznacznie, założy nieznacznie odmienną bieliznę – i może z góry liczyć na osiągnięcie
 zamierzonego efektu: że mianowicie narzeczony będzie spoglądał na nią zupełnie inaczej. Jeśli w swej
 kobiecej, jakże łatwo ujawnić się mogącej ‘niewinnej’ przewrotności, będzie zmierzała do ‘złapania’
 chłopaka na ‘seks’, ustawi się względem niego w takiej pozycji, że może to oznaczać tylko jedno: „Dotknij
 tutaj – i spróbuj! Zaznaj trochę przyjemności, a może nawet trochę ‘ognia’. Tu wszystko czeka na ciebie!”

Czy znajdzie się wielu takich ‘chłopaków’, którzy by z tak preparowanej oferty mieli ... nie skorzystać?
 Sama taka oferta nie musiałaby nawet być ujęta w słowa. Wystarczy odpowiednio się ubrać, a potem do
 siebie wzajemnie charakterystycznie się ustawić, a reszta potoczy się ... sama.
 – Iluż narzeczonych wyznaje z całą szczerością, że pieszczota na piersi staje się z zasady dobrze
 reżyserowanym wstępem do całego dalszego ciągu przekraczania jednego progu intymności za drugim.
 Obojgu coraz trudniej proces ten zatrzymać: podniecenie narasta samo przez się i domaga się ‘coraz
 więcej’ – oraz: ... coraz ‘dalej’.

Wszystko dzieje się oczywiście z gorącej ‘miłości’. Bo: „skoro jesteśmy już narzeczeństwem, musimy
 się przecież bliżej poznać! Stąd też przysługuje nam niezbywalne ‘prawo’ do przytulenia się i
 odpowiedniej pieszczoty. Nikt nam nie będzie dyktował, jak daleko wolno nam posuwać się w wyrażaniu
 sobie – przecież ‘miłości’, chociaż byśmy – prawdę mówiąc – małżeństwem faktycznie jeszcze nie byli.
 Ale: niebawem (najprawdopodobniej ...) nim przecież będziemy”!



Narzeczeńskie przechodzenie na coraz dalszą intymność

Początkowo być może niezbyt jeszcze rozbudzona pieszczota może szybko przybierać na
 intensywności. Z łatwością dołącza się słabość etyczna zarówno u niej, jak u niego. Do głosu dochodzi
 wrodzona ciekawość. Tym bardziej zaś zaznacza się coraz mocniej zmysłowość i odczucie przyjemności
 rozbudzonego seksualizmu, podyktowanego pożądliwością ciała. Ta zaś zdąża niekiedy z niebywałą siłą
 do zaspokojenia raz rozpętanego roznamiętnienia aż do stadium „spalenia”, jak to trafnie określił autor
 biblijny w Księdze Syracha Starego Testamentu:

„... Namiętność gorąca, jak ogień płonący,
 nie zgaśnie, aż będzie zaspokojona;
 człowiek nieczysty wobec swego ciała,
 nie zazna spokoju, aż go ogień spali ...” (Syr 23,17).

Faktycznie też, szczególnie właśnie w dziedzinie intymności płciowej oraz łamania bardzo wyraziście
 tu brzmiącego Bożego przykazania, które w zamierzeniu Bożym winno chronić ‘miłość’ prawdziwą od jej
 form złudnych nie mających nic wspólnego z ‘miłością’ godną tego miana, sprawdza się typowy
 mechanizm tajemniczego związku jednego grzechu z drugim. Wszelki grzech ma to do siebie, że łatwo
 pociąga drugi i trzeci i jeszcze dalszy grzech za sobą, przeskakując ponadto z jednej dziedziny
 grzeszenia w drugą, jakby ‘koń’ przy grze w szachy: skacze nie prosto przed siebie, lecz ‘w bok’ (zob. do
 tego wyż., np.:  Przerzuty grzechów VI-go Przykazania na Przykazanie V-te).

Często bywa tak, że zaczyna się być może od zdawałoby się całkiem niewinnego dotykania
 dziewczyny-narzeczonej na jej sercu. To jednak okazuje się dla nigdy nie nasyconej zmysłowości i
 pożądliwości ciała – za mało. Dalszym etapem staje się intymność samych już narządów płciowych. A i
 tutaj przed tymi dwojgiem stają coraz dalsze progi ochronne. Stają się one za każdym razem pytaniem
 skierowanym do władzy samo-stanowienia, w jaką człowieka nieodwołalnie wyposażył Stworzyciel.

Jeśli ci dwoje nie posłuchają Bożego przykazania na szczeblu tym pierwszym, ‘progowym’, tzn.
 pieszczoty podejmowanej na razie ‘tylko’ na sercu, szachowy ‘koń’ przeskoczy dalej, być może na zakres
 już ściśle narządów płciowych. Ich zaś uruchamianie wiąże się każdorazowo już wprost z potencjalnością
 rodzicielską. Nie ma zaś wątpliwości, że pieszczota na narządach płciowych jest gatunkowo istotnie
 różna od np. samego tylko pogłaskania po głowie czy pocałowania, wyrażającego jedynie więź, a nie –
 uruchomienie swego ukierunkowania na potencjalność rodzicielską.

Szachowy ‘koń’ dokonał jednak już ‘skoku’ w bok. Zahamowanie rozbudzonej zmysłowości i zdążanie
 pożądliwości do zaspokojenia w możliwie maksymalny sposób staje się coraz bardziej niemal
 niemożliwe. Jakże wtedy łatwo ów ‘koń’ szachowy przeskakuje na dalsze, kolejno się pojawiające progi-
za-progami. Pożądliwość zdąża z niebywałą siłą do zaspokojenia rozpalonej namiętności. ‘Miłość’ –
 zdawać by się mogło początkowo tak bardzo ‘niewinna’, może obecnie już nietrudno wymusić na tych
 obojgu finał ostateczny: podjęcie stosunku płciowego.

Jeśli ktoś uważnie śledzi użytą przez piszącego tu autora terminologię, zwróci być może uwagę, że
 używa on każdorazowo bardzo świadomie raz określenia ‘stosunek-kopulacja’, a w innym wypadku
 rzeczownika ‘akt zjednoczenia płciowego-małżeńskiego’. Między jednym a drugim istnieje przepaść nie
 do przebycia. ‘Stosunek’ – to akt kopulacji niemal jak u zwierzęcia, które kieruje się wyłącznie ślepym
 instynktem. Z tym jednak zastrzeżeniem, że człowiek nie jest zdolny stać się ‘zwierzęciem’ i reagować
 jak zwierzę: człowiek pozostaje niezbywalnie ... osobą: samo-świadomy, samo-stanowiący,
 odpowiedzialny. Tych przymiotów u zwierzęcia nie znajdziesz. Jak zwierzę – nigdy nie stanie się
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 ‘człowiekiem-osobą’, tak człowiek – nigdy nie będzie ‘zwierzęciem’: nie-osobą.

Jeśli się cofnąć do pierwszego etapu, kiedy to ci dwoje ulegają łatwo przez siebie spreparowanej
 ‘pokusie’: owej zdawałoby się tak bardzo ‘niewinnej pieszczocie’ podjętej na piersi, a może jeszcze jeden
 ‘próg’ wcześniej: w postaci wymienianych między sobą pocałunków – być może wcale nie
 najniewinniejszych, winni oni oboje postawić sobie samym, ale i sobie nawzajem – zasadnicze pytanie:

Kto nam ‘pozwolił’ i kto nas upoważnił do podejmowania owych ‘niewinnych’ pieszczot?
 Stwierdziliśmy jak na dłoni, że za przekroczeniem owego ‘pierwszego’ progu sypie się już niemal
 samoistnie lawina trudnych do powstrzymania dalszych etapów. Zaczyna się od przekroczenie
 pierwszego progu. Niebawem namiętność (czy tylko ‘namiętność’? czy też ten Ktoś: ZŁY?) wymusza posuwanie
 się coraz dalej. Ci dwoje przechodzą na ‘racjonalizowanie’ już przekroczonych ‘progów’, tzn. próbują
 sobie rozumowo wytłumaczyć, że to wszystko staje się ‘samo’, że mamy ‘prawo’ tak miłość sobie
 wyrażać, a w końcu że „sami nie wiemy jak i dlaczego tak się stało”, bośmy przecież tego początkowo
 wcale nie zamierzali. Tymczasem lawina przekraczania coraz dalszych ‘progów’ intymności potoczyła się
 aż do ostatecznego finału: ci dwoje przeszli na petting, a ten zakończył się ... ‘stosunkiem’.

Czy nierzadko w takich wypadkach używane przez takich dwoje określenie wymijające:
 „... doszło (między nami do stosunku)...”, względnie: „zdarzyło się (nam uprawiać seks)” itp.
 – miałoby odzwierciedlać prawdę faktów? Czy owo „doszło” [= ono doszło; NIE ja!], ewentualnie: „zdarzyło
 się nam” itd. – miałoby oznaczać w tym wypadku jakieś bez-osobowe: ‘ono’ ... doszło? lub na odmianę:
 ‘ono’ się zdarzyło?
 – Czy też ... właśnie ‘JA’ osobiście jestem w pełni odpowiedzialny za to, do czego JA doszedłem, a nie
 jakieś bezosobowe ‘ono’?

O tym swoistym zwalaniu winy za popełniony grzech osobisty i osobistą odpowiedzialność za własny
 czyn była już wcześniej mowa w niniejszym rozdziale (zob. dokładniej: Czy tu działa ‘coś’ – czy ‘ktoś’? – wraz z
 dalszym ciągiem rozważania). Nikt i nic nie usprawiedliwi mnie od ściśle osobistej odpowiedzialności i
 poczytalności za moje czyny, ewentualnie ponadto za czyny kogoś drugiego, do których ja
 doprowadziłem, stając się winnym ‘grzechu cudzego’.

Toteż ilekroć ktoś przystępuje do sakramentu pojednania-spowiedzi, niechby przenigdy nie użył w
 swym oskarżeniu formuły tego właśnie typu: „zdarzyło mi się (pić, palić, cudzołożyć, opuszczać Mszę św.; itp.)”,
 ewentualnie np.: „pić się piło, opuszczać Mszę św. się opuszczało; przeklinać się przeklinało ...”. Tego
 typu oskarżenie może łatwo pociągnąć za sobą nieważność spowiedzi świętej – i nietrudno to zrozumieć.
 – Grzech jest zawsze sprawą ściśle osobistej odpowiedzialności. Stąd też wyznanie grzechu musi być
 ujęte w pierwszej osobie: „Ja zgrzeszyłem ...; Ja przeklinałem; Ja – tyle a tyle razy piłem do utraty
 przytomności, ja wydałem na alkohol tyle a tyle pieniędzy – z majątku małżeństwa; ...”; itd.

W świadomości brzmią nam wciąż wielokrotnie już przytaczane słowa Jana Pawła II z jego Adhortacji
 o „Pojednaniu i Pokucie” :

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

Analiza ‘miłości’ w konfrontacji z przekraczanymi progami ‘miłości’

Czy mielibyśmy jeszcze raz przytoczyć niektóre z charakterystycznych wypowiedzi byłego
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 Objaśnienie

 arcybiskupa Krakowa Karola Wojtyły, późniejszego św. Jana Pawła II, by sobie zdać jaśniej sprawę –
 tym razem w nawiązaniu chociażby do przytoczonej lawiny, jaka się przetoczyła przez sumienia tych
 dwojga w następstwie pozwoleniu sobie na tylko jedną, drobną, ‘niewinną’ pieszczotę na sercu-piersi?
 Pociągnęło to za sobą podjęcie kolejnych dalszych pieszczot, jednej po drugiej – aż do ostatecznego
 finału w postaci podjętej ... kopulacji.
 – Czy tu nie widać, że wszystkie te działania po linii ‘gorącej miłości’ nie miały nic wspólnego z ‘miłością’
 w jej prawdziwie ludzkim: osobowym znaczeniu, a tym bardziej w jej pojmowaniu zgodnie z Bożą
 pieczęcią: wyrazów ‘miłości’ jako daru siebie całego ‘ku dobru’, którego kresem winno stać się życie
 wieczne w „Domu Ojca”?

Późniejszy papież, św. Jan Paweł II, wskazuje w swym studium o ‘miłości osobowej’, zatem po linii
 personalizmu etycznego:

„... Odrębność ... płci jest momentem, który rodzi szczególny problem moralny.
 Osoba bowiem, dlatego że jest osobą, winna być przedmiotem miłości.
 Płeć natomiast, która przede wszystkim zaznacza się w ciele i jako właściwość ciała –
 podpada pod zmysły, stwarza możliwość pożądliwości.
 Pożądliwość ciała jest najściślej związana ze zmysłowością. ...
 Zmysłowość reaguje na wartości seksualne związane właśnie ‘z ciałem’ ...”(MiO 121). (Zob. też wyż.:
 „Pożądliwość wymusza chcenie” ).

Słowa te rozumiemy obecnie być może lepiej niż poprzednio. Spotkanie zakochanych w
 bezpośredniej bliskości ciała z ciałem wyzwala łatwo wrażenia zmysłowe i pożądliwość. Ta zaś
 koncentruje się nie na osobie, ale na samym ciele i płci. Słuchamy dalej słów Arcybiskupa Wojtyły:

„... Pożądliwość ciała nie zatrzymuje się w obrębie zmysłowej władzy pożądawczej..., ale udziela się
 woli i usiłuje jej narzucić właściwe sobie odniesienie do przedmiotu ...na ‘ciało i płeć’. ...
 Reakcja zmysłowości ma wyraźny charakter kierunkowy: kierunek reakcji wskazuje po pierwsze na
 ‘ciało i płeć’, a po drugie – na ‘użycie’.
 Ku temu też zmierza pożądanie zmysłowe, a wraz z nim ‘miłość cielesna’.
 Szuka ona zaspokojenia w ‘ciele i płci’ przez używanie ...
 Zmysłowość ‘wyżywa się’ w pożądaniu, ... po którym cały stosunek do przedmiotu pożądania urywa
 się ...” (MiO 122n. – Zob. też wyż.: „Zmysłowość ukierunkowana na wyżycie: u osoby problem moralny” ).

Z chwilą osiągnięcia szczytowego przeżycia – wypala
 się pożądliwość, która do tego doprowadziła.
 – Na tym urywa się działanie instynktu rozrodczego u
 zwierząt: cel został osiągnięty. samiec z samicą podjęli
 skutecznie akt kopulacji w celu podtrzymania gatunku.
 – Natomiast reakcje fizjologiczne u człowieka nie mogą
 przesłonić jego niezbywalnej wielkości i godności jego
 osoby. Uaktywnienie zmysłów nie może uchylić się od
 faktu, iż podlegają one u niego niezbywalnie i nieodstępnie
 jego życiu wewnętrznemu: jego świadomości, jego wolnej
 woli, oraz ciążącej na nim wielorakiej odpowiedzialności.
 Arcybiskup mówi dalej:

„... Pożądliwość ciała zmienia ... przedmiot miłości, którym jest osoba, na inny – mianowicie na ‘ciało i
 płeć’ .... Reakcja zmysłowości nie odnosi się ... do osoby, ale tylko do ‘ciała i płci’ ... ‘jako do
 możliwego przedmiotu użycia’.
 – ... W polu widzenia pożądania ..., osoba drugiej płci staje nie jako osoba, ale jako ‘ciało i płeć’.
 Na miejsce istotnej dla miłości wartości osobowej wysuwa się sama wartość seksualna – ona też staje
 się ośrodkiem krystalizacji całego przeżycia.
 – Ponieważ zaś przeżyciu temu towarzyszy zmysłowe uczucie miłości, przeto pożądanie nabiera
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 charakteru przeżycia miłosnego, i to mocnego, intensywnego, bo opartego mocno na reakcjach
 seksualnych ciała i na zmysłach. ...
 ‘Uczucie’ oznacza w tym wypadku stan zmysłowy wywołany najpierw pożądaniem ‘ciała i płci’ ..., a
 następnie zaspokojeniem tego pożądania przez ‘miłość cielesną’ ...” (MiO 123). – Zob. też wyż.: „Miłość
 zmysłowa jako zaspokajanie pożądania: zamiana osoby w płeć” ).

Można by się zadumać nad głębią ukazanych przez Arcybiskupa analiz wiodących do precyzyjnego
 odróżnienia miłości zmysłowej, wyrastającej z ‘użytkowego’ wykorzystania ciała i płci, a miłością godną
 osoby z jej niezbywalnymi przymiotami, wezwanej do życia wiecznego.

Słuchamy dalej acybiskupa Karola Wojtyły, starając się zastosować jego rozważania do wyżej
 przedstawionego ‘lawinowego’ przekraczania progu za progiem zakresu intymności:

„... [Pożądliwość ciała] prowadzi ... do ‘miłości’, która nie jest miłością, wyzwala bowiem przeżycia miłosne
 na kanwie samego pożądania zmysłowego oraz jego zaspokojenia – przeżycia te ... nie dorastają do
 osoby, zatrzymują się bowiem tylko na ‘ciele i płci’ jako na swojej właściwej i jedynej treści.
 – Stąd płynie dezintegracja [= rozkład] miłości. Pożądliwość ciała pcha, i to z wielką siłą, do zbliżenia
 cielesnego, do współżycia seksualnego, ale zbliżenie to i współżycie wyrosłe na samej pożądliwości
 ciała nie jednoczy ... nie ma wartości zjednoczenia osobowego, nie jest miłością w jej właściwym (tj.
 etycznym) znaczeniu.
 – Przeciwnie, ... współżycie seksualne wyrosłe z samej pożądliwości ciała jest zaprzeczeniem miłości
 osób, u podstaw jego stoi bowiem ta znamienna dla czystej zmysłowości reakcja kierunkowa – na
 ‘użycie’ ...” (MiO 123). – Zob. też wyż.: „Miłość zmysłowa – zaprzeczenie miłości osoby” ).

W przytoczonym seriale posuwania się coraz bardziej w głąb intymności płciowej przez tych dwoje
 widać jak na dłoni, że sprężyną działania nie jest tu definitywne dobro tego drugiego, lecz szukanie –
 chociażby obopólnie – przyjemności zmysłowej dla niej samej. A że przeżycia te znajdują bardzo silny
 oddźwięk w ciele i płci, uaktywnianej w kierunku maksymalnego przeżycia seksualnego, ci dwoje chętnie
 określają swoje działania jako ‘uprawianie miłości’.

Przy czym jednak rozważania nasze świadczą o tym, iż ci dwoje zdają sobie wtedy dobrze sprawę,
 że podejmowane przez nich działania nie są ‘miłością’. Głównym komponentem takiej ‘miłości’ jest
 doznawana wtedy przyjemność seksualna, która jedynie ‘każe’ woli i umysłowi uznawać ją za ... wyraz
 świadczonej i doznawanej ‘miłości’, dobrze zdając sobie sprawę, iż jest to tylko nierealnym życzeniem
 popełnianego grzechu, a nie rzeczywistością zgodną z prawdą czynu.

Jeszcze inne formy seksu narzeczeńskiego

Są jednak pary – narzeczeńskie i nie narzeczeńskie, które wspomniane ‘praktyki miłosne’ określają
 bardziej precyzyjnie. Oskarżają się np. przy użyciu formuły: „uprawialiśmy seks, uprawiałem-uprawiałam
 seks”.

W trakcie uprawiania takiego ‘seansu’ wyzwala się zwykle wielka satysfakcja seksualna, która idzie w
 parze z przeżyciem seksualnym. Z chwilą gdy moment tej satysfakcji przejdzie, pojawia się z zasady
 coraz donośniej odzywające się sumienie: poczucie osobistej przewiny moralnej, a ponadto grzechu
 ‘cudzego’, wraz z towarzyszącym mu poczuciem obrzydzenia do siebie samego.
 – Takie przeżycia nigdy nie towarzyszą człowiekowi w przypadku odniesionego nad sobą zwycięstwa – w
 postaci jednoznacznego trwania po stronie Łaski Chrystusa!

Arcybiskup Wojtyła wyjaśnił dobitnie, w jaki sposób odczuwana w przeżyciu seksualnym przyjemność
 jest doznaniem czysto subiektywnym, które uwzględnia tylko swoje egoistyczne ‘ja’.

A że ci dwoje sięgają wtedy równolegle najczęściej po środki techniczne przeciw-ciążowe, wolą
 wtedy zupełnie wyłączyć działanie rozumu, by nie musieć wziąć pod uwagę śmiercionośnej treści dobrze
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 sobie znanego określenia medycznego, iż tu chodzi o użycie ‘środka poronnego’.
 – Dziewczyny sięgają łatwo po tabletki hormonalne, które zawsze są środkami typowo poronnymi,
 chociażby występowały pod coraz innymi nazwami i formami: np. jako plastry, zastrzyki preparatu o
 długofalowym działaniu itp. (inne dziewczyny i kobiety stosują wkładkę, tzn. spiralę śródmaciczną). Stosowanie tych
 środków technicznych traktują dziewczyny-kobiety jakby chodziło o zastosowanie np. ‘Witaminy C’ w
 przypadku pojawiającej się temperatury.

Wielu zaś chłopców nagminnie używa w takiej sytuacji prezerwatywy. Jednocześnie zaś oni z kolei
 nie dopuszczają do umysłu i serca myśli na temat poronnego działania prezerwatywy. Wydaje im się, że
 gdy nie dopuszczą do zastanowienia się nad mechanizmem działania prezerwatywy (względnie tabletki, którą
 stosuje ich dziewczyna), mogą być w sumieniu całkowicie uspokojeni.

Taki ‘spokój sumienia’ jest jednak jednym wielkim złudzeniem: poczytalność w obliczu Bożym – w
 następstwie ignorancji zamierzonej (= ‘wolę nie znać mechanizmu działania prezerwatywy, czy tabletki’) jedynie się
 podwaja (zob. dokumentację odnośnie do działania tabletki-wkładki-prezerwatywy wyż.: „Działania ‘contra’: co na to medycyna”
 – cały ten rozdział, zwł. § B, E).

Sytuacja taka budzi tym bardziej niepokojące pytanie: czyżby sumienie tych dwojga nie reagowało już
 nawet w obliczu świadomie wyrażanej zgody na śmierć Poczętego-Poczętych, gdyby w następstwie
 podjętej kopulacji doszło do poczęcia? Ci dwoje dochodziliby do ‘seksu’, określanego przez nich jako
 ‘miłość’, za cenę krwi swych w chwili uprawianego seksu-‘miłości’ poczętych dzieci ...! Ze swymi tak
 poczętymi i zgładzonymi dziećmi przecież się spotkają: najpóźniej w chwili przekraczania progu
 wieczności. Nie są to ‘bajki’, a ... matematyczna, Boża rzeczywistość.

Są wreszcie pary, które w obliczu możliwości poczęcia przechodzą na jeszcze inne formy uprawiania
 ‘seksu’. Polega to zwykle na mniej lub więcej regularnym obopólnym ‘samo-zaspokajaniu się’ poprzez
 uprawianie ‘pettingu’, urozmaicanego coraz bardziej wyrafinowanymi formami zwyrodnień seksualnych,
 jakich się nie spotka w świecie ... zwierząt. Z tą oczywiście różnicą, że trzeba być człowiekiem-osobą,
 żeby móc ... zgrzeszyć. Zwierzę – nie jest w stanie ‘zgrzeszyć’.
 – Zgrzeszyć – a z kolei zostać świętym, może tylko ludzka osoba: wyposażona w władzę
 samo-świadomości, samo-stanowienia, zdolność podejmowania odpowiedzialności.

Jeszcze raz: prezerwatywa: poronna, ale i jaskrawo przekreślająca miłość

Jakież to wszystko jest poniżające dla godności ludzkiej osoby – w tym wypadku dla tych dwojga,
 którzy podobno się ... kochają! Jeśli nawet pominąć aspekt poronny użytych środków, trzeba sobie jasno
 powiedzieć, że wszelkie ‘zapobieganie’ ma jedno na celu: żeby się nie kochać, a natomiast zaznawać
 seksu-bez-zahamowania.

Mówiliśmy o tym na niejednym miejscu naszej homepage (zwięźle – zob. ponownie artykuł tutaj piszącego
 autora: „Spowiedź święta małżonków z grzechów popełnianych przy współżyciu małżeńskim”. – Zob. jednak ponadto także duże
 opracowanie: „Wierność spowiednika wierze Apostolskiej: pod Piotrem i z Piotrem” = PORTAL, kol.4, nr 10; tamże zwł. § C:
 Blokowanie potencjalności rodzicielskiej aktu).

Gdyby nawiązać jeszcze raz do stosunku płciowego (tzn.: NIE aktu zjednoczenia!) z użyciem
 prezerwatywy, to jeśli już pominąć jej potencjalne działanie poronne (co jest w końcu przerażające: zabić własne
 dziecko, poczęte podobno ... jako owoc kochania się !), chłopiec oświadcza wtedy dziewczynie – oficjalnie i
 uroczyście, a okrutnie bezhonorowo i bezwstydnie, iż absolutnie nie ma najmniejszego zamiaru stanowić
 z nią jakiegokolwiek ‘jedno-w-miłości’. Ściana prezerwatywy (chociaż bardzo porowota, jedynie złudnie nie
 przepuszczająca plemników, a tym bardziej wirusów) jest murem nie do obalenia, który ich oboje w 100% rozdziela
 i nie dopuszcza do ich stanowienia jakiegokolwiek ‘jedno’ : tego też oboje wyraźnie nie chcą, chociażby
 sobie wmawiali, że się wtedy ... ‘kochają’!

Stosowanie prezerwatywy, podobnie jak wszelkiego innego zapobiegania czy to poczęciu czy ciąży,
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 świadczy przeraźliwie jaskrawo o tym jednym:

Na co mi oddać się Tobie?
Ty mi dajesz darmo – swój ‘seks’

Trafiłaś w dziesiątkę:
tego właśnie poszukuję.

Miłości się po mnie ... nie spodziewaj!

Na to tylko na świecie się pałętają:
taka ona – taki on.

Czy ty tego jeszcze ... nie widzisz?
Czekasz na ‘miłość’!?

Jej nie ma!
Miłości nie trzeba!

Wystarczy ta ściana:
prezerwatywa!

Tudzież: ... szałowy seks!

Ot – moja ‘miłość’:
masturbować się na tobie!

Trochę bardziej to intrygujące,
niż samogwałt samotny.

Na co mi ślub?
Na co ... Przykazania?

Mam twoje ciało!
Mam się na czym ‘wyżyć’!

Czy zaś satysfakcji doznajesz Ty,
mało mnie obchodzi!

Zadowolony muszę być ...
 JA!

 Czy to brzmi zbyt ... brutalnie ...?



A kto udowodni, że rzeczywistość takich dwojga jest wtedy nie-brutalna?
Oraz: że nie kąpie się ona cała w krwi wtedy Poczętych,

 chociażby poczętych tylko potencjalnie?

Krew zgładzonych ... krzyczy o Boży Sąd!
I sąd ten ... nastąpi!

Ale Bóg ... proponuje:
„Poproś, mój w grzechu sponiewierany żywy Obrazie,

o Miłosierdzie i przebaczenie!

Ale też:
Odtąd już nie grzesz więcej!”

(zob.: Umierające Małe Dzieci – Niepełnosprawni – Każdy)

Taka sama ocena jak w odniesieniu do prezerwatywy, dotyczy uprawiania stosunku przerywanego –
 z wyjątkiem tego, że w tym wypadku nie wchodzi w grę działanie poronne.

Na swój sposób dokładnie taka sama nie-miłość jest realizowana w przypadku uprawianego pettingu;
 czy to w małżeństwie, czy w warunkach poza-małżeńskich.

6. Jeszcze raz: seks oralny

Istotne rozróżnienie

W jeszcze innych wypadkach ci dwoje, a przede wszystkim być może ‘chłopak’ (czy to ... narzeczony, czy
 też sytuacja jest być może bardzo daleka od dialogu o małżeństwie?), przechodzą na eksperymentowanie poprzez
 sięganie po formy seksu zwyrodniałego, poczynając od ‘seksu oralnego’.

Drogi Czytelnik może nietrudno natrafić na podręczniki, według których ‘seks oralny’ jest – zdawać by
 się mogło – przez ‘Kościół’ w pełni zaakceptowaną, a nawet zalecaną formą wyrażania sobie miłości –
 oczywiście z zastrzeżeniem: ‘w małżeństwie’. Podręczniki takie uchodzą za wyraz autentycznego
 Nauczania Kościoła, gdyż są – dajmy na to – zaopatrzone sygnaturą biskupiego ‘Imprimatur’. Znaczy to,
 że Rządca Diecezji, Biskup Ordynariusz, zezwala tę rzecz opublikować i bierze na siebie „osobistą
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 Objaśnienie

 odpowiedzialność” (zob. VSp 116: „... 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”) za przedstawione w książce opinie
 autora.

Praktyka jednak wykazuje, iż zdarza się, że mocno zapracowany Biskup udziela zezwolenia na druk
 jakiejś książki niejednokrotnie w jakimś sensie ‘na wyrost’, opierając się na pozytywnej recenzji teologa,
 którego opinie teologiczne nie są zgodne z autentycznym Nauczaniem Kościoła. Wcale też nie jest
 wykluczone, że zarówno określony recenzent, jak tym bardziej Biskup Diecezji, nie mieli manuskryptu
 danej książki w ręku, a udzielają swego „Nihil obstat” (= Nic nie stoi na przeszkodzie), względnie potem
 „Imprimatur” (= Niech to zostanie wydrukowane) niestety bez gruntownego zapoznania się z treścią samej
 książki.
 – Tą drogą może dojść do bardzo niezręcznej sytuacji, z której później niezmiernie trudno się wycofać,
 tzn. wycofać pochopnie udzielone zezwolenie na druk pod egidą Kościoła Nauczającego.

Piszący tu autor nie ma zamiaru podważać czyjegokolwiek autorytetu, a jedynie stwierdza fakty. Prosi
 zarazem Drogiego Czytelnika, by w takiej sytuacji nie ulegał złudzeniu, iż gorąco przez tego czy innego
 autora, chociażby i dyplomowanego teologa, zalecany ‘seks oralny’ odpowiada myśli Bożej i
 rzeczywistemu Nauczaniu Kościoła.

Trzeba wyznać, że są kapłani, którzy niezbyt dokładnie orientują się w sprawach dotyczących etyki
 małżeńskiej i narzeczeńskiej, a ogólniej: wszystkiego co dotyczy ludzkiej płciowości w aspekcie
 etycznym; podobnie jak z kolei spraw dotyczących dokładniejszej wiedzy na temat planowania poczęć w
 posłuszeństwie względem Bożego ładu odniesień małżeńskich.

Jest faktem, że gdy któryś z księży pragnie poświęcić się dokładniej studium tej właśnie dziedziny,
 może łatwo doczekać się najgorszych posądzeń i oskarżeń w nawiązaniu do podjętej specjalizacji. Z
 kolei zaś trzeba niestety wyznać, że wcale nie wszyscy kapłani są naprawdę dogłębnie zorientowani –
 nawet w kwestii dajmy na to środków poronnych zapobiegających ciąży, czy w problematyce sztucznego
 zapłodnienia w przypadku niepłodności małżeńskiej, a z kolei w kwestii bardzo dla małżonków i
 młodzieży dorastającej nieodzownej wiedzy o ‘Naturalnym Planowaniu Rodziny”.
 – Jest to najczęściej konsekwencją dokładnie tych samych powodów, o których dopiero co wspomniano,
 że mianowicie duchowny, kapłan, który zamierza studiować tę dziedzinę, jest ‘z góry potępiony za
 zagłębianie się w nie-swoją dziedzinę, bo widocznie sam pogrążony jest w seksie ...’.

Zdarza się, że niestety daleko nie każdy kapłan dysponuje głębszym rozumieniem samego z kolei
 małżeństwa jako sakramentu. Znaczy to, że dany kapłan sam nie bardzo wie, na czym by miała polegać
 godność małżeństwa w oczach Bożych jako sakramentu małżeństwa.

Powyższe uwagi są pomyślane jako wstępne wprowadzenie
 do zagadnienia drażliwego, do którego w tej chwili nawiązujemy:
 praktyki ‘seksu oralnego’ i jego czy to akceptacji, czy stanowczego
 odrzucenia w autentycznym nauczaniu Kościoła.

Jeśli pominąć inne dokumenty nauczania Kościoła, to
 szczególnie św. Jan Paweł II podaje aż nadto jasne kryterium
 oceny etycznej wyrazów świadczonej sobie miłości w ramach
 małżeństwa (pomijamy tu zatem fakt, że w niniejszym rozdziale przedmiotem
 naszych rozważań nie jest małżeństwo, ale pary narzeczeńskie, ewentualnie
 ogólnie: młodzież).

Cezurę (= granicę-przedział) przy ocenie moralnej wyrazów miłości
 w małżeństwie wyznacza fakt, czy dana pieszczota angażuje same w sobie narządy płciowe, czy nie.
 Rozróżnienie to przedstawił on jeszcze jako kardynał arcybiskup Krakowa m.in. w swym wiodącym
 referacie na Sympozjum o Etyce Małżeńskiej na dwa lata przed swym wyniesieniem na Pontyfikat.
 Wspomniany referat ówczesnego kardynała Karola Wojtyły jest łatwo osiągalny z naszej strony (zob.
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 referat: Personalistyczna koncepcja człowieka – do druku lub do czytania, w formacie WORD).

Mianowicie kard. Wojtyła sprowadza wszelkie przejawy wzajemnych odniesień czy to małżeńskich,
 czy narzeczeńskich do dopiero co wspomnianych dwóch kategorii. Rozróżnienie to zostało zresztą
 przedstawione już także w soborowej Konstytucji Duszpasterskiej, a tym bardziej w encyklice Pawła VI
 „Humanae vitae” (zob. polski tekst Encykliki: „Humanae vitae” - w formacie WORD):

  Istnieją coraz inne formy wyrażania sobie więzi wzajemnej duchowej, np. poprzez dobre słowo,
 pełne czułości spojrzenie, przebaczenie.
 – Te formy nie nawiązują wprost do odmienności płciowej małżonków.
 – Inne formy wyrażania wzajemnej miłości nawiązują już też do zróżnicowania płciowego męża i żony.
 Można tu zaliczyć przytulenie, pogłaskanie złożenie pocałunku pełnego uszanowania i serdeczności.
 Formy tej miłości nie wkraczają jednak na teren intymności płciowej.

  Natomiast jeszcze inne formy miłości małżeńskiej angażują wprost również narządy płciowe. Będą
 to zatem pieszczoty i wzajemne małżeńskie przytulanie się, a także podejmowanie zjednoczenia
 płciowego małżeńskiego.
 – W każdym razie pieszczoty te polegają również na bezpośrednim uaktywnieniu dynamizmu
 właściwego sferze genitalnej. Tego rodzaju pieszczoty angażują zatem wprost zdolność wzbudzenia
 życia ludzkiego (poprzez strukturę i dynamizm aktu płciowego). Oznacza to zatem bezpośrednie wkroczenie w
 sferę, która jest ściśle zastrzeżona samemu Bogu (zob. cytowany referat, tamże, pt. 3).

Znaczy to, że między wymienionymi, zróżnicowanymi formami świadczenia sobie miłości w
 małżeństwie istnieje istotna różnica, która nie pozwala sprowadzać jednych form miłości do drugich (zob.
 wyż., w recenzji piszącego tu autora – książki O.Knotz’a: Uw.20: Skąd naraz zastrzeżenia?).

UWAGA. – Między piszącym tu autorem, a coraz innymi osobistościami Hierarchii Kościoła w Polsce zaznaczała się na ten temat
 od końca kwietnia 2009 r. (daty opublikowania książki O.Knotza: „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających
 Boga”) niemała wymiana pism z prośbą o wycofanie pochopnie udzielonego ‘Imprimatur’ i jasną wypowiedź dla Ludu Bożego
 w tej sprawie. Korespondencja ta pozostaje jednak dotąd nadal ... bez echa [XI.2015 r.].
 – W nawiązaniu do wymienionej książki O.Ksawerego Knotz'a o seksie małżeńskim – można tu przytoczyć jedynie ocenę
 „Teologa-Moralisty”. Dołączył ją w odpowiedzi na pismo piszącego tu autora (ks. PL) – ówczesny Przewodniczący Konferencji
 Episkopatu, J.E. Ks. Arcybp Józef Michalik – dnia 11.X.2010 r. Z tym że wspomniany ‘teolog-moralista’ utajnił swoje nazwisko.
 Oto jego słowa, przytoczone w liście J.E. Ks.Arcybpa Józefa Michalika do ks. PL:

„ ... Odnosząc się natomiast do książki o.Knotza „Seks jakiego nie znacie”, sprawa wydaje się być
 całkowicie prosta i oczywista. O.Knotz prezentuje własny, niezgodny z nauczaniem Kościoła pogląd na
 sprawę seksu tzw. oralnego. Wprawdzie tłumaczy się, że chodzi mu jedynie o tzw. grę wstępną, która ma
 prowadzić później do pełnego zjednoczenia małżonków, ale i tak błądzi, gdyż po pierwsze z technicznego
 punktu widzenia jest to praktycznie niewykonalne, dochodzi bowiem często u mężczyzny do orgazmu
 wcześniej, niż planowane odbycie stosunku, a po drugie, jak Ksiądz Profesor słusznie zauważa, seks oralny,
 niezależnie od intencji osób korzystających z niego, jest sprzeczny z nauczaniem Magisterium Kościoła i
 prawem Bożym! Jest to wynaturzenie!
 – Imprimatur uzyskane dla tej pozycji książkowej wydaje się być fatalną pomyłką, za którą należy
 przeprosić czytelników, a o.Knotza możemy tylko poprosić, aby podjął się innego, bardziej pożytecznego
 zajęcia, na którym się naprawdę dobrze zna! Jest to sprawa jego władz zakonnych, które mogą i powinny
 podjąć stosowne kroki, także dla dobra duchowego o.Knotza. Myślę, że nie powinien mieć problemów z
 posłuszeństwem, które P.Bogu i przełożonym ślubował! ...”.

Seks oralny: bezpośrednie uaktywnianie narządów płciowych
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Seks oralny jest podejmowaniem działań wprost na narządach płciowych. Polega na wyzwalaniu
 przeżycia seksualnego – poprzez usta i w ustach. Ponieważ chodzi tu – zgodnie ze sformułowaniem
 późniejszego św. Jana Pawła II (a także już HV nr 13: człowiek nie jest panem ŹRÓDEŁ ŻYCIA) – o uaktywnianie
 samych narządów płciowych, trzeba przyjąć do wiadomości, że zgodnie z używaną przez późniejszego
 Jana Pawła II terminologią odnośnie do ‘struktury’ i ‘dynamizmu’ aktu płciowego, jedynym miejscem jakie
 Bóg stworzył i przeznaczył dla podjęcia i przeżycia aktu zjednoczenia małżeńskiego jest pochwa, a nie
 jakiekolwiek inne miejsce ciała ludzkiego.

Niezależnie od tego, Paweł VI podkreśla w encyklice „Humanae vitae’ – w kontynuacji wiary i
 nauczania apostolskiego, że każdorazowy akt małżeńskiego zjednoczenia winien pozostawać z Bożego
 ustanowienia w pełni otwarty na potencjalność rodzicielską – niezależnie od etapu życiowego
 kobiety-żony. Przy uprawianiu seksu oralnego jest to oczywiście z góry wykluczone.

Oto słowa Pawła VI o konieczności otwierania się każdego aktu na potencjalność rodzicielską:

„Jednakże Kościół, wzywając ludzi do przestrzegania nakazów naturalnego prawa,
 które objaśnia swoją stałą doktryną, naucza, że konieczną jest rzeczą,
 aby każdy akt małżeński zachował swoje wewnętrzne przeznaczenie
 do przekazywania życia ludzkiego” (HV 11).
 (Zob. do tego również fragment obszernego art. piszącego tu autora: Otwartość każdorazowego aktu na potencjalność
 rodzicielską).

Słowa Pawła VI są jasną, jednoznaczną wypowiedzią w omawianym temacie. Wypowiedź ta cieszy
 się charyzmatem Prawdy, jakim obdarzony jest Piotr z ustanowienia Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa,
 ilekroć wypowiada się z powołaniem na swoją powagę jako Piotra w sprawach związanych z naszym
 zbawieniem w Chrystusie .
 (Na temat charyzmatu Prawdy Objawienia każdorazowego Papieża zob. dokładniej wyż. cyt. artykuł piszącego tu autora:
 PORTAL, kol. 4, nr 10, § A: Kapłan a Magisterium Kościoła).

Każdy rozumie, że realizowanie otwartości aktu na możność rodzicielską w ustach – jest sprzeczne
 nie tylko z rozumem, ale tym bardziej z Bożym ładem przeżywania intymności małżeńskiej. W grę
 wchodzić może wyłącznie zjednoczenie płciowe podejmowane w pochwie.

Znaczy to zatem, że akt płciowy nie może być podejmowany ani w ustach, ani w odbycie, ani w
 jakiekolwiek innej części ciała. Każdorazowe wyzwolenie przeżycia płciowego poza pochwą nie może nie
 być kwalifikowane obiektywnie jako ciężkie przewinienie przeciw „mowie ciała”, do której dwoje ludzi
 doprowadza swoje narządy płciowe, gdy jednocześnie wymuszają na ciele zakłamanie tejże „mowy
 ciała”. Ta bowiem woła głośno o spełnienie w tej chwili swej potencjalności rodzicielskiej, co jednak
 możliwe jest wyłącznie przez zjednoczenie płciowe podjęte w pochwie.

W przypadku uprawiania seksu oralnego, ci dwoje zmuszają zatem swoje ‘ciało’ do mówienia fałszu-
w-prawdzie ‘mowy ciała’. Fałsz ten nie jest wynikiem jakiegoś spontanicznego działania funkcji
 fizjologicznych, ale zależy wyłącznie od wolnej woli tych dwojga. Jest on jako taki przez nich oboje
 zamierzony, a tym samym są oni za jego zwyrodniałą realizację w pełni odpowiedzialni i poczytalni.

Tutaj tkwi powód tego, że działanie to jest totalnie sprzeczne ze ślubowaną w małżeństwie miłością –
 oraz ślubowaną uczciwością małżeńską.

Niezależnie zaś od tego, działanie osób uprawiających seks oralny jest każdorazowo grzechem
 wyjątkowej pogardy w stosunku do Boga – Stworzyciela i Odkupiciela. Działanie takie zwraca się w
 pierwszym rzędzie przeciw Pierwszemu Przykazaniu Bożemu. Jest ono aroganckim rzuceniem rękawicy
 Bogu i wyzwaniem Go do pojedynku ze sobą – w domaganiu się zmiany stylu uprawiania ‘miłości’, a
 raczej ... ‘seksu-dla-seksu’.

Ponadto zaś stosunek podejmowany w ustach jest całkowicie zwyrodniałym, przewrotnym i
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 wyrafinowanym sposobem uprawiania ‘seksu’. Nie ma on nic wspólnego z podejmowaniem aktu
 zjednoczenie małżeńskiego płciowego, jakim Bóg obdarza małżonków ślubujących sobie wzajemnie
 miłość, wierność, uczciwość małżeńską.

Pojawia się pytanie: kto podsuwa młodzieży, która w niektórych środowiskach nagminnie uprawia
 ‘seks oralny’, a z kolei narzeczeństwom oraz małżeństwom, które również nierzadko sięgają po
 wyrafinowany ‘seks oralny’ – tę myśl, by oprócz ‘seksu’ utrzymywanego w jakiejś mierze w ramach
 ‘naturalnych’ – sięgać w swym nienasyceniu pożądliwości jeszcze i po tę formę ... na wskroś
 wynaturzoną? Praktykowanie ‘seksu oralnego’ jest niewątpliwie kolejnym aspektem „tajemnicy
 bezbożności-nieprawości” (2 Tes 2,7), jeśliby się posłużyć określeniem św. Pawła Apostoła.

Jeden raz więcej sprawdza się wypowiedź Słowa-Bożego-Pisanego, które wyżej przytaczaliśmy (zob.
 wyż.: Narzeczeńskie przechodzenie na coraz dalszą intymność):

„... Namiętność gorąca, jak ogień płonący, nie zgaśnie, aż będzie zaspokojona;
 człowiek nieczysty wobec swego ciała, nie zazna spokoju, aż go ogień spali ...” (Syr 23,17).

Dla rozpalonej pożądliwości nieważna jest osoba: ani własna, ani tym bardziej tego drugiego.
 Chociażby w danym wypadku chodziło o określanie kogoś w sposób uroczysty nawet już jako
 narzeczonego czy narzeczonej. Cała uwaga koncentruje się wtedy na wyżyciu się na ciele płciowym. Tak
 to przedstawione jest chociażby w dopiero co przytoczonym Słowie-Bożym-Pisanym:
 „...ogień płonący nie zgaśnie, aż [namiętność] będzie zaspokojona ..., aż go [człowieka nieczystego] ... ogień
 spali” (Syr 23,17)!

Sprężyną działającą staje się poszukiwana – i do maksimum wyzwalana przyjemność zmysłowa: za
 cenę podeptania godności – własnej, a tym bardziej ... w pierwszym rzędzie dziewczyny: kobiety. Byle
 egoistycznie – zaznać przyjemności zmysłowej, jednocześnie poniżając do ostateczności dziewczynę-
kobietę przez zmuszanie jej do ... łykania wydzieliny wytrysku.

O tym zaś, co poprzez zjednoczenie płciowe małżonków zamyślał Bóg, upoważniając dwoje ludzi do
 wkraczania na teren intymności płciowej, pod warunkiem pełnego uszanowania tak struktury, jak i
 dynamizmu aktu – ci dwoje nawet z daleka nie tylko nie myślą, ale i myśleć zdecydowanie nie chcą.

Seks oralny na pewno w najmniejszym stopniu nie służy zjednoczeniu tych dwojga ... na poziomie
 osoby: serca. Godność – własna i tego drugiego, przede wszystkim kobiety, zostaje tu poniżona i
 podeptana do ostateczności. Byle on – chłopiec-chłopak, mógł w swym seksualnym nie-nasyceniu jeden
 raz więcej zaliczyć przeżycie masturbacji, wywołane w tak wyrafinowany sposób: przez usta i w ustach ...
 dziewczyny: czy to narzeczonej, czy pierwszej lepszej ‘chętnej’, gotowej ‘smakować’ i łykać jego
 wydzielinę seksualną w takich okolicznościach.

A może z kolei on sam, równolegle, doprowadza swoją partnerkę do analogicznego przeżycia na jej
 narządach płciowych. Byłoby to typowym praktykowaniem tzw. ‘miłości-po-francusku’ – z przyjętym jej
 symbolem: ‘miłości’ w formie ‘69’.
 – Oba warianty są w Bożej wizji wewnętrznego ładu zjednoczenia płciowego niemożliwe do akceptacji i
 stanowią każdorazowo w sensie obiektywnym grzech ciężki, nacechowany ponadto dogłębnym
 wynaturzeniem w kształtowaniu odniesień płciowych ... małżeńskich, a tym bardziej poza-małżeńskich.

Można by dodać – w odpowiedzi na to: skąd tym dwojgu wpadło do głowy, by sięgnąć po aż takie
 wyrafinowanie i wynaturzenie ‘seksu’? Widocznie ci dwoje dobrze się ‘nakarmili’ przeglądaniem filmów,
 video itd. typu ‘porno’. Tam właśnie ‘seks oralny’, w parze z niewyobrażalnymi innymi zwyrodniałymi
 formami uprawiania seksu-dla-seksu, jest przedstawiany w oprawie pięknie głębią kolorów nasyconej
 grafiki cyfrowej jako najnormalniejsza forma uprawiania ‘miłości’ ...
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Pytanie o coś w rodzaju ‘małżeństwa’, narzeczeństwa itd. – nie wchodzi na stronach ‘porno’ w
 najmniejszym stopniu w rachubę. Ważne jest tylko to jedno: ‘seks’ – i chyba non-stop urządzane
 konkursy w dzikim wynajdowaniu jeszcze innych form naturalnego czy totalnie wynaturzonego
 uprawiania ‘seksu-dla-seksu’!

Dochodzi ewentualnie jeszcze ten jeden aspekt sprawy: jak uniknąć, a w najgorszym wypadku
 pozbyć się – ‘niepożądanego’ owocu uprawianego ‘seksu’: zaistniałego wtedy żywego dziecka tych
 dwojga. Bo pożądliwość zmierza do wszystkiego innego, ale nie do kochającego przyjęcia nowego
 ludzkie ‘życia’. Mimo iż ono – tak czy owak, niezmiernie łatwo się pojawia.

Na stronach internetowych ‘porno’ nie ma miejsca na wzmiankę o etyce, o Bogu, o godności
 osobowej kobiety i mężczyzny. Tam człowiek jako osoba się nie liczy. Jedyną wartością (a raczej: anty-
wartością) – to bożek ‘seksu’. Hołdy zostają mu składane w formie dzikiego, rozwydrzonego wyżywanie się
 seksualnego – w coraz inaczej uprawianych – wyszukanych, wyrafinowanych odmianach i pozycjach,
 jakich żadnych analogii nie spotka się u bezrozumnych zwierząt.

U zwierząt uaktywnia się sfera genitalna w następstwie zadziałania instynktu rozrodczego. Jego
 celem jest zatem wyraźnie samo w sobie utrzymanie gatunku. Stąd też zwierzęta podejmują kopulację z
 reguły tylko w okresie rui.

Przeciwnie zaś, u człowieka, który obdarzony jest życiem wewnętrznym ducha, stanowiącego o jego
 godności jako osoby z jej niezbywalnymi i nieodstępnymi przymiotami (samo-świadomość; samo-stanowienie;
 odpowiedzialność), współżycie płciowe spełnia rolę istotnie różną w porównaniu z światem zwierząt. U
 człowieka współżycie płciowe małżeńskie winno (powinność etyczna, nie mus: zaczyna się niezbywalny poziom jego
 życia duchowego oraz odpowiedzialność w sumieniu) być aktem miłości godnej ludzkiej osoby: aktem całkowitego
 wzajemnego przyjęcia siebie oraz obopólnego oddania sobie swych osób – jako „dar osoby dla osoby”
 (LR 11).

Tym samym zaś celem współżycia płciowego w przypadku człowieka nie jest rozród, ani coś w
 rodzaju ‘unasienienia’ samicy. Współżycie powinno być aktem zjednoczenia obojga osób męża i żony –
 ku ich obopólnemu dobru, sięgającemu ich wezwania do życia wiecznego. Czegoś podobnego nigdy nie
 będzie w świecie zwierząt.

Wspomniane rzeczywiste zjednoczenie płciowe dwojga osób w małżeństwie staje się jednak możliwe
 dopiero wtedy, gdy ci dwoje zostawiają stopniowo przebiegającemu jednoczeniu się ich obojga ciał – na
 oścież otwartą możliwość na pełny rozwój ich potencjalności rodzicielskiej – całkiem niezależnie od tego,
 czy akt zjednoczenia przypada na dzień możności, czy niemożności poczęcia od strony fizjologicznej.

Gdy wrócimy jeszcze raz do seksu ‘oralnego’, trzeba stwierdzić, że ci dwoje w żaden sposób nie
 zamierzają zjednoczyć się na poziomie swych osób. Ponad wątpliwość zaś chodzi im o świadomie
 zamierzone wyzwolenie przeżycia – za cenę istotnego zafałszowania do głosu w tej chwili dochodzącej
 „mowy” swych ciał.

Można by tu przytoczyć jeden raz więcej słowa św. Jana Pawła II. Dotyczą one co prawda
 stosowania środków zapobiegania ciąży, ale istota tych stwierdzeń dotyczy w jednakowej mierze
 uprawiania również ‘seksu oralnego’:

„Kiedy małżonkowie, uciekając się do środków antykoncepcyjnych
[= w tym wypadku, tj. przy seksie oralnym, przy pettingu, ci dwoje czynią to bez użycia środków zapobiegania ciąży],
 oddzielają od siebie dwa znaczenia, które Bóg Stwórca wpisał w naturę mężczyzny i kobiety i w
 dynamizm ich zjednoczenia płciowego, zajmują postawę ‘sędziów’ zamysłu Bożego i ‘manipulują’ oraz
 poniżają płciowość ludzką, a wraz z nią osobę własną i współmałżonka, fałszując wartość
 ‘całkowitego’ daru z siebie.
 – W ten sposób naturalnej ‘mowie’, która wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, antykoncepcja
[zob. wyż.: tutaj ci dwoje nie sięgają po środki techniczne zapobiegania ciąży; jednakże seks oralny polega na totalnym, a



 zarazem totalnie wynaturzonym rozdzieleniu miłości zjednoczenia dwojga osób – od potencjalności rodzicielskiej]
 narzuca ‘mowę’ obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu;
 – stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie
 wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru” (FC 32).

Odpowiedzialność dziewczyny za wiarę chłopca

W tej części rozdziału staramy się spojrzeć na zagadnienie czystości narzeczeńskiej głównie od
 strony chłopca. Niebawem przejdziemy do analogicznego spojrzenia na zachowania dziewcząt w okresie
 narzeczeństwa .

Nie jest wielką tajemnicą, że chłopiec bywa często o wiele bardziej pobudliwy seksualnie niż
 dziewczyna; chociaż oczywiście bywa i na odwrót (zob. niż. w tym długim rozdziale, § J: Czystość wystawiona na
 próbę w działaniach u dziewcząt). W związku z tym łatwiej zrozumieć, dlaczego tym ‘atakującym’ jest często
 właśnie on – chłopiec. On to chciałby wszystko u swojej dziewczyny jak najszybciej zobaczyć, dotknąć,
 wypróbować.

On też potrafi opowiadać swej ukochanej tak bardzo żałośliwie, ile go kosztuje trud woli, by się do niej
 nie przytulić, z nią nie popieścić, oraz ile przeżywa autentycznego ‘bólu’, a nawet ‘mąk’ w swych
 narządach płciowych jedynie dlatego, że ona nie jest skłonna udostępnić mu swej intymności. W końcu
 potrafi wmawiać, że przez swoją niedostępność jest ona ‘winna’ temu, iż nie potrafi sobie poradzić z
 odczuwanym bólem w swym podbrzuszu z powodu nie-rozładowania seksualnego, tak iż zmuszony jest
 ulżyć swemu bólowi poprzez doprowadzanie się do samogwałtu. Jedynie dlatego, że ona jest dla niego
 taka ‘bez serca’ i nie pozwala mu nawet dotknąć siebie, szczególnie zaś nie dopuszcza go do intymności
 swoich narządów płciowych.

Niejedna dziewczyna ulega w końcu swemu wciąż przy niej ‘jęczącemu’ chłopcu. Nie myśli wtedy ani
 o Bogu, ani o sumieniu własnym, ani o sumieniu tego ukochanego, któremu miała ułatwić kontakt z
 Bogiem, a nie go utrudniać. Zadaniem jej winno było być – nie przesłaniać chłopcu widoczności Boga
 właśnie w tych momentach, gdy przeżywają chwile, w których mogą być sami ze sobą.

Jeśli jej chłopiec jest niezbyt wierzący, wychowywany być może w klimacie praktycznego ateizmu,
 podczas gdy ona – jak sama stwierdza i mu to daje do zrozumienia – jest ‘głęboko wierząca’ i dobrze
 wie, co to znaczy ‘głos Boży’ w sumieniu, a zacznie obecnie ustępować w obliczu jego nalegań i
 udostępniać się jemu centymetr po centymetrze, wydaje ona tym samym przepiękne anty-świadectwo o
 swojej wierze. Jej postawa podcina w jego obliczu jako (rzeczywistego czy rzekomego) ‘ateisty’ wszelką
 wiarygodność ‘katolicyzmu’. Widzi on i doświadcza tego, że ta dziewczyna, podobno ‘głęboko wierząca’,
 zaczyna na jego naleganie odstawiać Boga bezproblemowo na dalekie peryferie. Zaczyna ona łamać
 bez zmrużenia oka Boże przykazania, żeby tylko jemu – swemu chłopcu – się przypodobać.

Tymczasem chociażby chłopiec ‘skomlał’ przed nią, zarzucając jej, że jest ‘bez serca’ dla niego, to
 przecież co najmniej podświadomie oczekiwał on bardzo z jej strony postawy zdecydowanej,
 ukształtowanej wedle jej własnych słów zgodnie z wyznawaną wiarą. Jeśli zaś ona ulega pod wpływem
 jego namowy, to on co prawda skorzysta z jej ustępstwa: ‘Czemuż by nie?’. Ale jej rzekoma ‘wiara’ staje
 się dla niego jedną wielką kpiną, skoro ona – rzekomo ‘wierząc’, wiarę tę czynami ... zadeptuje.

Jak wielka jest w tej sytuacji odpowiedzialność dziewczyny-narzeczonej za ukazywanie swym życiem
 – żywej Osoby Jezusa Chrystusa: Stworzyciela i Odkupiciela! Jest to odpowiedzialność być może na
 wiele dalszych pokoleń, jeśli wyjdzie za mąż za tego właśnie chłopca: narzeczonego, przyszłego ojca w
 ich rodzinie.



W grę wchodzi „próba wiary i charakteru” z racji przyjętego sakramentu Bierzmowania oraz
 wieloletniego – podobno – ‘praktykowania’ wyznawanej wiary. Ilekroć ona ulegnie i pozwoli na
 zabawianie się sobą w ramach ‘miłości narzeczeńskiej’, sama oczywiście bynajmniej nie pozostając
 wtedy bierną wobec jego zapędów seksualnych, tylekroć burzy u niego resztki jego wiary i poważnego
 traktowaniu Boga.

Jej aktualna postawa w obliczu Bożych przykazań teraz – będzie rzutowała na całe życie ich
 małżeństwa i rodziny. Jej styl wprowadzania w życie przykazań Bożych oraz ich bezproblemowego
 łamania, gdy tylko zaświta perspektywa zaznania smaku przyjemności zmysłowej, staje się jednym
 ciągiem – grzechów oczywiście osobistych, ale ponadto ... „grzechów cudzych” wobec Ukochanego,
 wobec społeczeństwa, a tym bardziej samego Boga!

Dziewczyna wpaja wtedy w sumienie swojego ‘ukochanego’  bezsłownie następujące przekonanie:

 „Patrz – i zapamiętaj:
TAK się bezstresowo depcze Boże przykazania.

One zresztą w naszym przypadku
nie mogą obowiązywać:

my się przecież ‘prawdziwie kochamy’ !

Bóg jest nie-realny!
On nie może wiedzieć,

co to znaczy:

MIŁOŚĆ ZAKOCHANYCH ! ”

Chłopiec niemal ze 100% pewnością skorzysta ze stopniowego odsłaniania się dziewczyny w swej
 intymności ... z pobudki ‘miłości dla swego chłopca’. Bóg ... w tej chwili definitywnie przestaje się liczyć.
 – Jej w końcu też stopniowo się spodoba coraz intensywniej doznawane przeżycie seksualne. Jeśli
 dojdzie do stosunku płciowego, ich zjednoczenie będzie dotyczyło wspólnoty w ... grzechu, a nie
 zjednoczenia na poziomie ich obojga osób jako związanych nieodwołalnym ślubem komunii życia i
 miłości.

Samo w sobie zjednoczenie osób w małżeńskim „dwoje-jedno-ciało” zakłada przejrzystość serca,
 pełnego świadomie przeżywanej obecności łączącego tych dwoje w małżeństwie jako sakramencie –
 Chrystusa, Maryi i Józefa. Małżeństwo jest naprawdę świętym sakramentem, a nie instytucją
 zalegalizowanego ‘seksowania-się’  jako wyrazu zaspokajania pożądliwości zmysłowej.
 – Uwaga skupiona na osobie – własnej i tego drugiego w małżeństwie – przy podejmowaniu
 zjednoczenia płciowego małżeńskiego jest możliwa dopiero w sytuacji czystego serca, przejrzystej
 intencji i miłości naprawdę osobowej – świadomej, że wtedy dokonuje się darowanie się sobie „osoby dla
 osoby” (LR 11).

Nie dziw wtedy, że najpierw on, a niedługo potem oboje razem – będą koncentrowali cały rozwój
 swojej ‘miłości’ wciąż tylko wokół ‘seksu’. Miłość osobowa – w swej najgłębszej istocie: jako życzenie i
 świadczenie dobra nie ograniczonego, pozostaje w takiej sytuacji zupełnie nie tknięta. Oboje dojdą może
 do ustalonego dnia ślubu małżeńskiego, a oni siebie ... nie znają, siebie w swych osobach ... nie kochają.
 Uprawiali być może hojnie – seks, nie szczędząc środków ... poronnych i prezerwatywy, wraz z wszelkimi
 formami seksu już wynaturzonego. Na razie trzyma ich razem ... wspólnota w popełnianym złu-w-oczach
 Bożych.

Na jak długo? Bo: jakie to wszystko jest dalekie od małżeństwa – sakramentu! A jak bliskie ...



 Objaśnienie

 definitywnemu roztrzaskaniu się, nie daj Boże: na zawsze.

Z wieloletniej korespondencji Radka-Detki

Dla ‘ilustracji’ omawianej sytuacji mogłaby posłużyć jedna z wieloletnich korespondencji pewnej
 dziewczyny, dajmy jej na imię: Bernadeta, prawdziwego dziecka Bożego – z kapłanem. Poznała
 wysportowanego chłopca – nazwijmy go: Radek. Bernadka go pokochała.
 – Rychło zdążyła się zorientować, jakie wielkie on wykazuje braki w poznaniu Boga. Pochodził on z
 rodziny, gdzie życie zaczynało się i kończyło na alkoholu, spijanego przede wszystkim przez ojca. Radek
 po prostu od dzieciństwa nie miał wzoru odpowiedzialnego mężczyzny i godnego ojca rodziny.
 – Bernadeta spostrzegła również, że Radek zdążył już też nabyć pewnych złych doświadczeń w
 obcowaniu z dziewczynami. Pierwszy raz jednak natrafił w Bernadecie na dziewczynę, która wiedziała
 czego chce i była świadoma swej kobiecej godności. Dla niej nie było mowy o tym, żeby Radek miał mieć
 szansę dotarcia do jej intymności przed ślubem. Intymność swą pragnęła zachować świadomie „ze
 względu na Chrystusa i Maryję”: jako dar swych pierwocin dla małżonka – na czas, gdy będzie już po
 związaniu się sakramentem małżeństwa.

Nietrudno się domyśleć, jaką dla Radka próbą jego
 wiary i świadomego pozostawania uczniem Chrystusa
 stała się Detka, którą on z kolei autentycznie polubił, a
 może i pokochał. Zależało mu bardzo na tym, żeby
 właśnie z nią się ożenić.
 – Ilekroć jednak rozmowa zaczęła schodzić na temat
 wyrazów wzajemnej miłości – na etapie obecnym:
 nastawiania się na narzeczeństwo, a może dopiero
 kiedyś nawet i na małżeństwo, a tym bardziej na temat
 wzajemnych odniesień intymnych w samym już
 przyszłym małżeństwie, Radek każdorazowo bardzo
 się denerwował i rozmowę jak najszybciej ucinał.

Może się Drogi Czytelnik nie zgorszy treścią przedrukowanych tu paru wypowiedzi i odpowiedzi ze
 strony kapłana, który próbował odpowiadać na stawiane mu pytania – tak jak umiał. Dotyczyły one
 chwilami daleko posuniętych szczegółów intymności małżeńskiej. Ale też ... kapłan ten już od
 kilkudziesięciu lat pracuje w skali światowej w zakresie poradnictwa małżeńskiego. Z kolei zaś z wielką
 wdzięcznością względem Odkupiciela służy często długimi godzinami w ... konfesjonale.

Skopiujemy tu zatem parę fragmentów jego korespondencji z panią Bernadetą. Wybierzemy
 zwłaszcza fragmenty nawiązujące m.in. do seksu ... oralnego, do którego Radek całym sobą ... zdążał:

[1 – XII.2009] „... Proszę Księdza, Radek potrafił mi powiedzieć, gdy w rozmowie zeszedł na temat ‘seksu
 oralnego’, że jeśli ja czegoś nie spróbowałam, to nie mogę wiedzieć, czy mi się to będzie podobało.
 Tymczasem to właśnie może mi się bardzo spodobać. Tak będzie z całowaniem go i ujmowaniem jego
 narządu płciowego do buzi. Na razie nie nalega na to, ale sama będę się mogła o tym przekonać.
 – Odpowiedziałam mu, że tego u nas w żaden sposób nie będzie. Ale wydaje mi się, że on myśli
 całkiem inaczej ...”

W odpowiedzi kapłan skreślił następujące słowa:

[R-1 – XII.2009] „... Uprawianie w takiej sytuacji stosunku oralnego – z wytryskiem w ustach, jest
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 obrzydliwością w oczach Bożych. Jest zwyrodnieniem przeciwnym naturze i godności osobowej –
 męża i żony; przeciw ślubowi małżeńskiej miłości i miłości do Boga.
 Jest ponadto jednym wielkim kłamstwem. Zakłamana zostaje zarówno struktura aktu (ład małżeńskiego
 zjednoczenia wymaga jego spełnienia w pochwie, a nie gdzie indziej), jak i dynamizm aktu (ciało zmuszone przez tych
 dwoje do aktywności, raduje się w swym przeżyciu szczytowym otwartością rodzicielską, tymczasem nie dzieje się to w
 pochwie, ale poza nią, gdzie nie jest ona w stanie spełnić się). Ciało – nie kłamie; kłamie natomiast człowiek: ci
 dwoje. Każą uaktywnić ciału ‘mowę ciała’ – w sposób jednak całkowicie sprzeczny z Bożym ładem
 współżycia, podarowanym im obojgu jako małżonkom.

 Tu nie może być ‘widzimisię’  tych dwojga. Nie są oni władni ustanowić sobie sami normy moralnej – w
 uniezależnieniu od nauczania Kościoła i Bożych Przykazań. Normy etyczne muszą być zawsze w pełni
 obiektywne, powszechne, niezależne od jakiejkolwiek religii, obowiązujące na mocy zapisu w sumieniu
 każdego człowieka.
 – Dlatego z góry nie do przyjęcia jest wypowiedź w rodzaju: ‘może Ci się to kiedyś spodoba ...’! Tutaj
 wymagana jest postawa zdecydowana.
 Niemniej: samo takie nastawienie jednego z partnerów świadczy o tym, że nie chce on przymierza
 miłości i życia, a spodziewa się po małżeństwie wyseksowania się (dowoli), czyli: uprawiania
 samogwałtu (= szukanie samolubnie – własnej przyjemności; przy czym będzie ona bardziej atrakcyjna poprzez ciało
 kobiece). A to już jest totalnie sprzeczne z samą rzeczywistością małżeństwa – oraz małżeństwa jako
 sakramentu: drogi do Boga we dwoje”.

Ponadto zaś nawiązał kapłan do konieczności omówienia wielu nieodzownych aspektów wzajemnej
 intymności pod kątem przyszłego małżeństwa. Jeśli te sprawy nie będą ustalone już przed ślubem w
 sposób jasny i nie podlegający dyskusji, na który będzie się można potem powołać po ślubie, można z
 góry przewidzieć klęskę przyszłego życia:

[R-1, c.d. – XII.2009] „... Nalegam ponownie na jasne postawienie tej sprawy: samego celu zdążania do
 małżeństwa. Oraz bardzo jasnego ustalenia stylu swych odniesień płciowych: ich jakości, ilości,
 uzależnienie od fazy cyklu, samopoczucia, nie-szantażowania w przypadku złego samopoczucia-
zmęczenia itd. I oczywiście: nigdy przy użyciu jakichkolwiek kombinacji przeciw-rodzicielskich, nigdy
 też poprzez stosunek przerywany, a ponadto z góry trzeba wyeliminować uprawianie pettingu.
 – Dopóki ta sprawa nie będzie domówiona w sposób jednoznaczny, nie ma co myśleć o małżeństwie.
 Stanowczo lepiej w takim przypadku wycofać się pomimo wieloletniego zaangażowania uczuciowego.
 Bo po ślubie – wszystko przepadło. Nie będzie wtedy żadnego usprawiedliwienia. Biedną będzie
 przede wszystkim kobieta! Ale też: nie będzie ona miała wtedy na obronę zupełnie nic, jeśli te sprawy
 nie zostały dogadane jaskrawo i jednoznacznie – przed ślubem.

 Do tego dochodzi, jak zwykle: sprawa alkoholu i papierosów.
 ... Jeśliby p.Radek denerwował się, gdy rozmowa będzie miała wrócić do uszczegółowienia właśnie
 tych zagadnień, znaczy to, że nie ma on czystych intencji. Jest niedojrzały psychicznie do jakiejkolwiek
 autentycznej miłości. Szuka w małżeństwie samolubnego zaspokajania swych ‘potrzeb’ seksualnych.
 Nie ma zamiaru stać się miłością-‘dla’, ku dobru – odkupieńczemu swojej małżonki, i wraz z nią –
 swoich dzieci. Miłość musi się odznaczać dynamizmem: ode mnie – ‘do’, czyli dynamiką od-środkową,
 a nie do-środkową [= egoizm: samolubstwo, a nie miłość-dar]”.

Korespondencja w tej sprawie i w kwestiach związanych z intymnością w małżeństwie toczyła się
 przez dłuższy czas dalej. Niebawem po tym dopiero co przytoczonym emailu – nadszedł kolejny:

[2 – I.2010] „... Ja to wiem: małżeństwo nie jest przykrywką do uprawiania seksu bez umiaru. To ma być
 raz na jakiś czas, a nie codzienność.
 Myślę, ze Radek też to wie, ale chyba nie przyjmuje tego zanadto do wiadomości, bo przecież tyle
 razy współżył już z niejedną kobietą. Pewnie przeżywał to na różne sposoby i było mu z tym ‘dobrze’.
 Teraz nagle pojawia się brak przyzwolenia na pewne pozycje: jemu to trudno przyjąć.
 Tym bardziej, że pewien ksiądz, który ... prowadził ‘Seminaria Życia Duchowego’ mówił, że w
 małżeństwie wszystko jest dozwolone, jeśli dwie strony dają na to przyzwolenie i istnieje między nimi



 akceptacja danego zachowania. ...
 Radek tłumaczy mi na to, że jeśli się czegoś nie spróbuje, nie można aż tak radykalnie zarzekać się,
 że się tego nie polubi ...” (dopiero co przytoczone powiedzenie tego kapłana ... jest z gruntu nie do przyjęcia. Zob. do
 tego rozważanie piszącego to autora z PORTALU naszej strony, kolumna 4, nr 3, tamże podpunkt: Małżonkom wolno wszystko,
 byle się skończyło stosunkiem).

Nastąpiła kolejna odpowiedź kapłana:

[R-2 – I.2010] „... Sprawa ‘pozycji’: niektóre mogą oczywiście okazać się pomocne, np. by oszczędzić
 matkę-żonę w okresie ciąży: ją – i rozwijające się dzieciątko.
 – Jeśli jednak pozycje są podejmowane-wyszukiwane jedynie po to, by wyżyłować maksimum seksu z
 ciała, to całym działaniem rządzi pożądliwość, a nie miłość. A przy pożądliwości celem działania jest
 ‘zagarnięcie-na-własność’, ‘aż do zużycia’. ... Tymczasem miłość – jako zjednoczenie dwojga osób-
małżonków – zmierza do zjednoczenia serc: osób obojga, a nie osób-jako-zakontraktowanej-rzeczy do
 wygniecenia z niej maksimum ‘seksu’.
 – W miarę jako osoba schodzi z horyzontu, a na czoło wkracza niepodzielnie seks, ci dwoje odchodzą
 od Boga, ale i od siebie. Zaczynają używać siebie instrumentalnie: dla seksu, a nie z miłości-daru. Tu
 mieści się każdorazowo grzech – często ciężki przeciw ślubowanej miłości”.

Po kolejnej wymianie emailów, kolejnych szczegółowych zapytaniach, kapłan poczuł się zobowiązany
 skreślić jeszcze następujący, dłuższy email-odpowiedź. Oby Drogi Czytelnik przyjął tę treść po Bożemu,
 jak i autor stara się wszystko przekazywać w sposób godny, chociaż w nawiązaniu do szczegółów
 intymności:

[R-3 – II.2010] „... Z jednej strony ja prowokuję (siłą rzeczy) do emailów o tak intymnych sprawach, a z
 drugiej strony Pani w swym emailu sprowokowała moją kolejną odpowiedź. Nie wypada mi wchodzić w
 ‘techniki’... Chciałbym ograniczyć się do przypomnienia zasad.

  1) Radek musi sobie uświadomić, że myślenie wciąż tylko o dostępie od razu do genitaliów świadczy
 o głębokiej niedojrzałości w pojmowaniu i praktykowaniu miłości. Jest to świadectwo szukania
 natychmiast przeżyć seksu. Sama w sobie miłość leży wtedy kompletnie odłogiem.

  2) Dostęp do genitaliów to naprawdę ‘święto’, a nie codzienność. Mąż musi umieć trwać przy
 małżonce z wielką miłością, subtelnością i czułością – bez jakichkolwiek pieszczot na genitaliach.
 Pieszczota na narządach płciowych działa siłą rzeczy pobudzająco i wyzwala niezmiernie
 łatwo przeżycie. Jeśli ci dwoje nie mają aktualnie zamiaru przekazywać życia, skończy się wtedy
 na pettingu – i nieuniknionych potem wyrzutach sumienia: grzechu ciężkiego. Bo oboje doprowadzili
 się do przeżycia bez stosunku.

  3) Moim zdaniem: gdybyście nawet chcieli prędko doczekać się własnego dzieciątka, byłoby ze
 wszech miar wskazane z początku nie nastawiać się na poczęcie od razu. Chodzi o to, żeby Pani jako
 już Mężatka nauczyła się ‘Billingsa’ tak dalece – już z uwzględnieniem współżycia małżeńskiego
 (wydzieliny – przesięk u kobiety), żeby móc z poczuciem pewności rozeznawać wydzielinę związaną z
 sytuacją po współżyciu (lub intensywniejszych pieszczotach) – od wydzieliny własnej dni możności-
niemożności poczęcia. Chociaż przez dobrych parę miesięcy. I oczywiście pilnie prowadzić notatki –
 mężowi dyktując, co ma każdego dnia zapisać.

  4) Mąż musi się nauczyć pozostawać długo-długo po prostu przytulony, bez sięgania po pieszczoty
 genitalne. Ta – dopiero w takim dniu, gdy oboje dojdą do wniosku, że dziś można z
 błogosławieństwem Bożym podjąć zjednoczenie małżeńskie pełne.

  5) Sprawa ‘lizania’. Wiąże się to od razu z pozycją ‘miłości francuskiej’: on jej narządy – ona jego. A
 to bardzo łatwo przeradza się w seks oralny: grzech ciężki. Przeżycie może być dopełnione wyłącznie
 w pochwie.
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  6) Lizanie łechtaczki (chyba o to chodzi) działa zapewne silnie pobudzająco. Jeszcze silniej i
 gwałtowniej – ujęcie jej wprost do ust: wiem to ze zwierzeń. A to już jest seks oralny: grzech ciężki.
 Jest to zwyrodnienie – a nie pieszczota. Bo gdy on zacznie ‘ssać’ łechtaczkę, następuje chyba niemal
 natychmiastowo silna reakcja, zapewne obustronna. Będzie wyrzut sumienia: że nie jest to zgodne z
 ładem miłości tak jak go stworzył i tym dwojgu podarował Bóg. Przeżycie szczytowe może być
 dopełnione wyłącznie w pochwie. Gdy dojdzie do jego wywołania gdziekolwiek indziej, będzie to
 każdorazowo równoznaczne z podeptaniem ‘mowy ciała’: dynamizmu przeżycia dążącego
 potencjalnie do wzbudzenia życia. To zaś ma swoje miejsce i jest uzasadnione jedynie w pochwie.

  7) Czym innym jest subtelne pocałowanie – bez ‘wygwałcania’ i usiłowania, by doprowadzić do
 maksimum przeżycia seksu-jako-seksu. To ewentualnie można by przyjąć: ale z wielkim wyczuciem.

  8) Niemniej: koncentrowanie się na łechtaczce – to typowy ‘samogwałt we dwoje’. Tymczasem Bóg
 darowuje zjednoczenie obojga osób. O drażnieniu łechtaczki i wyzwoleniu przez to silnego przeżycia
 mówi m.in. pani Dr Ingrid Trobisch (chyba o to chodzi; zob. z mojej strony: cz.II, koniec rozdziału pierwszego; wypada
 to dobrze przeczytać i może sobie dla małżeństwa przyswoić). – Zob. ten fragment wyż.: Z sugestii autorów – ku pokojowi
 chwil intymności). Dr Trobisch mówi, że jest to typowe przeżycie zewnętrzne ‘seksu’, a nie – miłości.

   9) Dojrzała płciowość małżeńska dąży do przeniesienia szczytowania z łechtaczki – do pochwy.
 Można tu skorzystać z sugestii zapisanych przez Dr Trobisch, wieloletnią doradczynię małżeńską,
 działającą wraz ze swoim małżonkiem w wielu krajach, zwłaszcza Trzeciego Świata.
 Mianowicie gdy się uda doprowadzić do zjednoczenia, niech on się całkiem wyciszy, aż małżonka
 sama dojrzeje do pełnego przeżycia. A potem dopiero – on sobą-w-niej lekko uciska raz jeden bok, raz
 drugi, przy czym ona go sobą wtedy aktywnie tuli.

  Jest rzeczą bardzo nie-wskazaną wykonywanie gwałtownych ruchów wsuwania-wysuwania. Takie
 zachowanie świadczy o typowo ‘seksualnym’ przeżywaniu aktu przez mężczyznę, który szuka swojej
 własnej przyjemności i maksimum przeżycia, a nie ... zjednoczenia z małżonką. To bowiem powinno
 być pełne pokoju i łaski – łaski Sakramentu: łaski uświęcającej.
 – Po zjednoczeniu wypada długo-długo-długo trwać w sobie i cieszyć się osiągniętą jednością, a także
 Bożym oraz ludzkim pokojem serca. Trzeba też wtedy wyraźnie podziękować Bogu za to, że ‘możemy
 być tak bardzo kochającym jedno-w-miłości.

  10) Miłość bowiem nie szuka swojej przyjemności, i nie ona (ta przyjemność) jest tu najważniejsza.
 Ważne jest jedno-w-miłości, pełnej Bożej obecności w swych sercach – czystych, bo działających nie z
 pożądliwości, lecz prawdziwej miłości, która chciałaby tego drugiego (a wtórnie dopiero siebie też) obdarzyć
 niebem: życiem wiecznym w Domu Ojca.

  11) Ponieważ w małżeństwie wcale nie każdego dnia będzie można podjąć aż zjednoczenie, dlatego
 podejmowanie pieszczot na samych genitaliach będzie musiało bardzo często po prostu zupełnie
 odpaść. Pieszczenie genitaliów siłą rzeczy zmierza do wyzwolenia przeżycia. A ono ma sens (‘mowa
 ciała’) jedynie w formie pełnego zjednoczenia – z otwartością na potencjalność rodzicielską
 każdorazowo na oścież.

  12) Przepraszam że piszę tak bardzo jaskrawo. Chciałbym ponownie zaapelować: małżeństwo to
 ‘komunia osób’! Radek zdaje się o ‘komunii osób’ kompletnie nie myśleć i nie przyjmować jej do swej
 świadomości. On cały żyje dostępem do ... łechtaczki, czy czegoś w tym rodzaju. Myśli o swojej
 przyjemności.

  13) Miłość odznacza się dynamizmem totalnie odwrotnym: zmierza ode mnie do tego drugiego. On
 wciąż żyje dynamizmem anty-miłości: ‘kobieta dla mojego seksu, tzn.: dla mojej przyjemności’. I to
 nazywa, albo i nie nazywa – ‘miłością’. Tymczasem to jest wówczas zadeptywaniem miłości;
 zadeptywaniem i Boga”.

Kapłan zakończył list ogólnym podsumowaniem i przypomnieniem, iż małżeństwo jest w pierwszym
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 rzędzie ... sakramentem świętym: świętym i uświęcającym. Wymaga przeżywania go na co dzień w
 stanie łaski uświęcającej:

[R-3, c.d: – II.2010] „Małżeństwo jest naprawdę – w pierwszym rzędzie świętym sakramentem:
 rzeczywistością ku uświęceniu, a nie seksowaniu się ile tylko sił i ile da się z ciała wycisnąć.
 Małżeństwo na co dzień to nieustannie tworzenie-budowanie ‘komunii dwojga osób’ : jedności w życiu
 i jedności w miłości wciąż otwartej na Boga, wsłuchanej w Wolę Bożą, i nieustannie się dostosującą do
 wewnętrznego ładu miłości, tak jak go małżonkom podarował sam Stworzyciel.

  Innymi słowy wciąż aktualne jest stwierdzenie początkowe: dostęp w małżeństwie do samych
 narządów płciowych musi pozostawać ‘świętem’, a nie prymitywną codziennością, która musi być
 spełniona, bo tak chce seksualizm ... jego!

  Wypada natomiast nie szczędzić sobie wzajemnie tulenia się do siebie – nie obliczanego na
 podniecenie genitaliów. Jeśliby w takiej sytuacji doszło niechcąco do podniecenia, a na było ono
 zamierzone, nie liczy się to za grzech (ciężki), chociażby przy okazji doszło do szczytowania. Na pewno
 jednak będzie wtedy towarzyszyło takiemu przeżyciu poczucie niesmaku ...

  Dla małżonków – dokładnie tak samo, jak dla każdego innego, aktualne pozostaje słowo Chrystusa:
 ‘Kto pożądliwie patrzy na niewiastę ... już się dopuścił cudzołóstwa z nią w swym sercu’ (Mt 5,28). Czyli:
 poszukiwanie własnej przyjemności nie może stać się celem podejmowanych pieszczot. Przyjemność
 przyjdzie sama. Ale za cenę  pełnego, radosnego podporządkowania się ładowi miłości w jego Bożym
 stylu. Ważne ma być nie moje ‘ja’, ale ten drugi – na ile to moje odniesienie do niego może stać się
 drogą do ‘Domu Ojca’, a nie odwrotem z tej drogi ...”

Na tym ciągu emailów zakończymy rozważania nawiązujące przede wszystkim do dążeń,
 wewnętrznych trudności i pokus, jakie mogą towarzyszyć w okresie poszukiwania małżonki pod kątem
 małżeństwa – młodzieńcom, mężczyznom.
 – Wypada przejść obecnie odrębnie do świata dziewcząt na tym samym etapie życia przed
 małżeństwem. Niejedna dopiero co przedstawiona i omówiona myśl nawiązująca do przeżyć ich obojga,
 ich trudności i szans – będzie w pełni aktualna zapewne i dla świata dziewcząt – i na odwrót.

RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-h.
 Stadniki, 2.VI.2015.
 Stadniki, 15.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 2.VIII.2017.

              

4. Światła wierności w czystości
Wyrastające kwiaty czystości
Piotrek i Aga z Krucjaty Trzeźwości
Ania i Bartek: nowenna 90 dni Komunii świętej
Jeszcze inne świadectwo pielęgnowania narzeczeńskiej czystości



5. A jeśli ‘miłość’ staje się miłością dopiero poprzez ‘seks’?
‘Miłość’ czy ‘seks’?
Tabela. Zarabiaj na ‘lepsze’ piekło”!
Pocałunek ...
List. Wyznanie Aliny: pocałunek głęboki
Tekst: Przedmiot czynu (VSp 78)
Pieszczota podejmowana na piersi
Wyzwolić progowe ... pożądanie
Narzeczeńskie przechodzenie na coraz dalszą intymność
Analiza ‘miłości’ w konfrontacji z przekraczanymi progami ‘miłości’
Jeszcze inne formy seksu narzeczeńskiego
Jeszcze raz: prezerwatywa: poronna, ale i jaskrawe przekreślenie miłości
Tabela. Jest seks, na co mi ślub ...?
Tabela: Rzeczywistość brutalna, ale rzeczywistość

6. Jeszcze raz: seks oralny
Istotne rozróżnienie
Uwaga: Z korespondencji Arcybpa Michalika z ks.PL w sprawie książki O.Knotz’a
Seks oralny: bezpośrednie uaktywnianie narządów płciowych
Odpowiedzialność dziewczyny za wiarę chłopca
Tabela. Bóg jest nie-realny ...
Z wieloletniej korespondencji Radka-Detki

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c83. Haiti, trzęsienie ziemi: luty 2010 r. W ruinach kościoła
Fot7c84. Filipiny - wrzesień 2009 r.: matka w nieutulonym płaczu po utracie wszystkiego i wszystkich
Fot7c85. Matka karmiąca - i modląca się wtedy: zasadnicze uaktywnienie Sakramentu Małżeństwa
Fot7c86. Filipiny. Kilometry zalane wodą: duże osiedla pod wodą
Fot7c87. Dziewczyna w chwili załamania psychicznego
Fot7c88. Samolot odrzutowy przechodzi w szybkość ponad-dźwiękową
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H.   WYBRANE PROBLEMY DZIEWCZĘCOŚCI
I KOBIECOŚCI

Stojące przed nami zagadnienia

Stajemy przed kolejnym etapem rozważań obecnego rozdziału: „Młodzi w drodze do małżeństwa:
 sakramentu małżeństwa”. Przedmiotem dotychczasowych rozważań bieżącego rozdziału było już wiele
 różnych aspektów owej ‘Młodzieńczości w obliczu małżeństwa: sakramentu małżeństwa’. Dopiero co
 ukończyliśmy etap zatytułowany: „Czystość wystawiona na próbę w działaniach u chłopców”. Wypada
 poświęcić nieco uwagi identycznej próbie na czystość z kolei w odniesieniu do dziewcząt.

Okres narzeczeństwa jako próba na jakość czystości w znaczeniu VI-go przykazania Bożego w
 odniesieniu do dziewcząt – niesie niemało szczegółowych kolejnych aspektów, nad którymi nie sposób
 przejść obojętnie. Poruszenie niektórych z nich staje się dla każdego kapłana, w tym również dla
 piszącego tu autora jako kapłana, zagadnieniem szczególnie niezręcznym do podjęcia, a przecież
 domagającym się tym bardziej zajęcia wyraźnego stanowiska.

Wśród zagadnień, jakie należałoby tutaj uwzględnić, wysuwają się m.in. następujące kwestie:

1. Rodzice odpowiedzialni za dramat egzystencjalny dziecka: dziewczyny
2. Brak akceptacji siebie jako problem własny
3. Atak Złego na Boże ustalenia etyczne w przypadku dziewcząt i kobiet
4. Z relacji Starego Testamentu o grzechach i zbrodniach na tle seksualnym
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1. Rodzice odpowiedzialni za dramat egzystencjalny
dziecka: dziewczyny

Dziewczyna: kobieta

Jeśli mamy przejść do zastanawiania się w bieżącym paragrafie nad osobowością dziewczyny-
kobiety na etapie narzeczeństwa, a potem małżeństwa, wypada stanąć najpierw obiema nogami na
 twardym gruncie rzeczywistości: kobiety – w odróżnieniu od mężczyzny.
 – Zastrzegamy się jeden raz więcej, że podobnie jak przy omawianiu zachowań narzeczeńskich w
 przypadku chłopców, nie mamy zamiaru przeprowadzać dogłębnych analiz naukowych na temat
 przedstawianych tu zachowań u dziewcząt, kobiet. Pragniemy jedynie przyjrzeć się pewnym wybranym,
 bardziej charakterystycznym aspektom, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia, a z kolei do
 bardziej uzasadnionej oceny etycznej zachowań – w tym wypadku głównie dziewcząt w okresie
 ‘chodzenia-ze-sobą’ i przeżywania etapu narzeczeństwa w przygotowaniu do związania się ślubem
 małżeństwa: sakramentu małżeństwa.

Dziewczyna niewątpliwie inaczej niż chłopiec przeżywa zarówno swoją płciowość, jak i okres samego
 narzeczeństwa. Różnice między kobietą a mężczyzną dotyczą nie tylko ukształtowania i wyglądu
 fizycznego, lecz tym bardziej jej złożonej psychiki. Czynnikiem decydującym o istotnych różnicach
 między dziewczyną a chłopcem, kobietą a mężczyzną, jest zapewne jej bardzo złożona fizjologia – w
 odróżnieniu od znacznie prostszej fizjologii mężczyzny. Ona to jest podłożem trudnej do ogarnięcia
 złożoności psychiki kobiety i jej osobowości, której nawet tak bliska osoba jak mąż, nieraz po latach
 wspólnego życia, nie jest w stanie w pełni rozszyfrować. Nie dziw, że również okres zawiązywania się
 przyjaźni, a z kolei narzeczeństwa – może kształtować się w przeżyciach i zachowaniach dziewczyny
 zdecydowanie odmiennie, aniżeli się to dzieje w podobnej fazie życia w przeżyciach chłopca-młodzieńca.

Jako wstępny aspekt, warunkujący podejmowanie dalszych rozważań, może u niejednej dziewczyny,
 a nawet już dorosłej kobiety pojawić się zagadnienie jej postawy wobec siebie samej jako kobiety i
 samego swojego istnienia. Bywa, że wiąże się to z winą rodziców, a w innym wypadku jest to problemem
 samego danego dziecka: dziewczyny czy chłopca. Kwestia akceptacji swojego istnienia, a z kolei swojej
 tożsamości jako mężczyzny czy kobiety dotyczy co prawda również chłopców: mężczyzn. Częściej
 jednak wysuwa się ona jako niekiedy poważny problem psychiczny, a nawet fizyczny u dziewcząt i
 kobiet.



 Objaśnienie

Miało cię ... nie być

Brak akceptowania siebie w swej kobiecości, albo może w ogóle jako człowieka – może wyrastać do
 rangi niezwykle bolesnego, uporczywie przez długie lata powracającego problemu. Składa się na to
 zwykle szereg przyczyn. Rozmowy z dziewczynami i kobietami (a to samo dotyczy i chłopców), u których brak
 akceptacji siebie samej oraz własnej kobiecości, bywają trudne. Nie-przyjmowanie siebie w swym
 istnieniu, a w następnej kolejności w swej tożsamości kobiecej może być u danej osoby tak mocno
 zafiksowane, że trudno tego człowieka odwieść od ciągłego tkwienia w nie ustającym niezadowoleniu z
 samego faktu swego zaistnienia, a zaraz potem ze swego bycia kobietą – a nie mężczyzną.

Zdarzają się też przypadki, że ktoś wolałby ... w ogóle nie istnieć: nie żyć. Tak bywa zwłaszcza w
 sytuacji, gdy dziecko od poczęcia jest nie chciane przez własnych rodziców. Rozwój takiego dziecka w
 okresie przedporodowym jest wtedy siłą rzeczy wciąż zakłócony. Niemożliwe, żeby przeżycia matki i jej
 niechęć względem Poczętego miały nie wyrazić się fatalnie na wykształcającym się wtedy jego ciele, ale i
 psychice – przecież człowieczej. Dziecko to od początku chłonie każdą reakcję organizmu i osoby swojej
 matki, a na swój sposób swego ojca: tak pozytywną, jak tym bardziej negatywną. Konsekwencją tego
 może stać się jego osłabiony rozwój fizyczny i psychiczny.

 Wyrazi się to kiedyś w jego podatności na zachorowania, w niskiej odporności fizycznej i
 psychicznej. Dziecko będzie być może znerwicowane i bardzo drażliwe. Będzie łatwo ulegało wybuchom
 gniewu. Reakcje jego niezadowolenia mogą być u niego nieproporcjonalnie ostre. Jego niegrzeczne
 odpowiedzi względem rodziców i całego otoczenia trzeba będzie niekiedy scharakteryzować trafnym
 określeniem, jakim posługują się same dzieci i młodzież: jako ‘pyskówka’. Dzieci nierzadko same się
 oskarżają przy użyciu tego właśnie określenia: ‘PYSK-owałem, PYSK-owałam ...’. Trudno o bardziej
 dosadne określenie wszelkiego niegodnego wyrażania się na co dzień.

Jak jednak dziecko takie ma nie uprawiać
 ‘pyskówek’, skoro psychika matki, najprawdopodobniej
 za czynną współpracą ojca, tak kształtowała jego ciało
 i duszę na etapie życia płodowego? Matka bardzo
 prawdopodobnie odrzucała to dziecko przez cały czas,
 gdy je nosiła w swym łonie.

Przyjęła jego zaistnienie być może z najwyższym
 grymasem niezadowolenia. Ciąży tej stanowczo nie
 chciała. Nie jest wykluczone, że długimi dniami i
 tygodniami zastanawiała się nad tym, jak się dziecka ...
 pozbyć. Jeśli ostatecznie dotarła do etapu wydania go

 na świat, uczyniła to chyba z obawy przed powikłaniami zdrowotnymi dla siebie samej, nie umiejąc się
 decydować na przerwanie ciąży na etapach wcześniejszych.

W końcu zatem dziecko urodziła, ale karmiła je i pielęgnowała ze złością, biła z byle powodu, rzucała
 nim i odtrącała fizycznie i psychicznie. A dziecko ... jakoś przeżyło. Dorastało stopniowo. Obecnie jednak
 reaguje dokładnie tak, jak jego psychikę i ciało przez miesiące ciąży i po porodzie ... profilowała matka –
 przy czynnej, a co najmniej biernej postawie męża.

Czy się dziwić, że dziecko będzie wypatrywało jakiejś pierwszej lepszej okazji, by z tego domu:
 absolutnego braku ciepła i miłości rodzicielskiej – się ulotnić? W miarę dorastania mogą coraz częściej
 powtarzać się sytuacje, gdy dziecko po prostu ucieknie z domu. Trzeba je będzie poszukiwać przez
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 policję i znajomych.

Może się zdarzyć, że takie dziecko trafi w ręce doskonale w swoim ‘fachu’ obeznanych,
 psychologicznie dobrze wyszkolonych stręczycieli, którzy błąkające się dziecko natychmiast rozpoznają i
 porywają. Skorzystają z niego, by nim ‘handlować’. Jeśli to będzie dziewczynka, oddadzą je do
 odpowiednich agencji, gdzie dziecku najpierw odbiorą wszystkie papiery i dokumenty, by zmusić je do
 dobrze płatnych usług i dorobić się na nim ... niezłej fortuny.

Dziewczynka która dostała się do ‘agencji towarzyskiej’ dobrze czuje, że stała się ofiarą stręczycieli.
 Uświadamia sobie bardzo dobrze, że spadła do roli niewolnicy – do usług nie swojego, ale czyjegoś
 bogactwa. Pozostaje pod nieustanną inwigilacją. Nie wolno jej nigdzie się ruszyć: jest całkowicie
 zniewolona. Jest pozbawiona jakichkolwiek osobistych dokumentów.

Jeśli w tej sytuacji nosi się z uporczywie ją nachodzącymi myślami samobójczymi, nietrudno to
 zrozumieć. W rzadkich chwilach, gdy jej pozostało nieco czasu na refleksję, uświadamia sobie, że
 wolałaby nie istnieć. Nienawidzi matki, nienawidzi ojca, którzy jej nigdy nie kochali, nigdy jej nie
 akceptowali: nie okazali jej nigdy czułości. Jej postawa ‘pyskowania’ staje się odreagowaniem stylu, z
 jakim ją przez wszystkie poprzednie lata traktowano.

Czy znajdzie się dla niej jakiś ... wybawca, który by jej dopomógł zmartwychpowstać z dna zgnilizny
 moralnej i koszmarnej świadomości, iż życie jej jest od poczęcia przegrane i że nie ma po co dalej żyć?

A przecież i dla niej jest – może bardziej niż dla wielu innych – Chrystus: Odkupiciel, Bóg-Człowiek
 Zbawiciel. On na nią czeka! Jest i Maryja, jej Anioł Stróż. Oby się zaczęła ... modlić i nawiązała w swej
 egzystencjalnej rozpaczy – kontakt modlitewny z Bogiem. Stałoby się to dla niej – a może i wielu innych,
 drogą do odzyskania sensu swego istnienia; sensu i modlitwy za tych wszystkich, którzy ją dotąd
 systematycznie krzywdzili i traktowali jako przedmiot-niewolnika: źródło rozkoszy i zarobku.

Oto skutki lekkiego traktowania swego czasu podjętego powołania do małżeństwa i rodzicielstwa
 takich dwojga. Oni co prawda się pobierają, ale nie podejmują niemal żadnych starań, by to powołanie
 doprowadzić do zaowocowania zgodnie z Bożymi oczekiwaniami, jakie Bóg proponuje każdej kolejnej
 parze młodych ludzi: małżonków – i rodziców.

Masz być chłopcem, a nie dziewczyną!

Zdarzają się inne sytuacje związane z przynależnością płciową – w tym wypadku młodzieńca, czy
 panny. W coraz to innych krajach utrwala się ‘moda’ na wymuszanie przez małżonków płci swego
 potomstwa. Zmierza to w kierunku osławionej, zbrodniczej ‘selekcji płci’ poczętego dziecka.

Pomijamy tu Chiny Ludowe, gdzie od ok. 1980 r. ‘dozwoloną normą państwową’ dla małżonków jest
 posiadanie tylko jednego dziecka (od roku 2015: posiadanie ewentualnie maksimum dwójki dzieci). Wszelkie
 następne dzieci zostają bezpardonowo zabijane – kobiety, a i mężczyzn poddawane są administracyjnie
 sterylizacji. Na kobietach wymusza się stosowanie środków przeciwciążowych hormonalnych, względnie
 zakłada się im spirale. Zgodnie z tradycją kultury, w Chinach preferowani są chłopcy, a dziewczynki ...
 zabijane na wszelkie dostępne sposoby techniczne (tu i ówdzie w Chinach, na Tajlandii itd. sprzedawane są w
 restauracjach dobrze już rozwinięte, w przezroczystych pojemnikach zakonserwowane płody ludzkie. Przyrządza się je jako
 kurczaki, które klienci przerzynają przy jedzeniu na kawałki i powoli ze smakiem zjadają jako szczególnie ceniony ‘przysmak’.
 Krążą filmy-prezentacje slajdów, na których można te szokujące zwyczaje oglądać ...). Spowodowało to tam znaczne
 zachwianie równowagi między populacją męską a (mniej cenioną, choć dobrze wykorzystywaną populacją) żeńską.
 Mimo to ustalenia państwowe nadal są obowiązujące, a za śmiałość posiadania drugiego dziecka grożą



 surowe sankcje.

Odwrotnie działo się z Hebrajczykami w okresie ich niewoli w Egipcie (pobyt Hebrajczyków, potomstwa
 Abrahama-Izaaka-Jakuba; aż do ok. połowy 13 w. przed Chr.). Faraon świadom szybkiego przyrostu naturalnego u
 Hebrajczyków, zadekretował zabijanie przy porodzie chłopców i wrzucanie ich do Nilu na pożarcie
 krokodylom, natomiast należało zachować dziewczynki – dla wiadomych celów (Wj 1,16). Hebrajczycy
 kierowali się jednak z narażeniem życia – własnymi zasadami etycznymi ze względu na tradycję wiary w
 Boga, który objawił się ich przodkom: Abrahamowi-Izaakowi-Jakubowi. Stąd ich sprzeciw sumienia
 przeciw rozporządzeniu demograficznemu króla Egiptu. Autor biblijny relacjonuje to następująco:

„Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowo
 narodzonych chłopców.
 I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: ‘Czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców
 przy życiu?’
 One odpowiedziały faraonowi: ‘Kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek, one są zdrowe,
 toteż rodzą wcześniej, zanim zdoła do nich przybyć położna’ ...” (tamże, Wj 1,18).

Jesteśmy tu świadkami, jak ci zdawałoby się prymitywni koczownicy: Hebrajczycy, kierują się głosem
 sumienia, chociaż działo się to jeszcze przed otrzymaniem Dekalogu na Górze Synaj, które miało
 miejsce dopiero po wyjściu całego narodu Hebrajczyków z Egiptu (Wj 20,1-17; miało to miejsce ok. połowy 13 w.
 przed Chr.). Autor biblijny dodaje jeszcze z naciskiem – po przedstawieniu zastosowanego „sprzeciwu
 sumienia” w obliczu prawa państwowego (zob. do tego encyklika: EV 62.73n.89) przez dwie z nazwiska
 wymienione położne: „Bóg dobrze czynił położnym, a lud Izraelski stawał się coraz liczniejszy i
 potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On potomstwo ...” (Wj1,20n).

W naszym środowisku kulturowym, gdy wiele ludzi mniej lub więcej ostentacyjnie szczyci się swym
 odchodzeniem od Boga i od Kościoła i nie przejmuje się żadną etyką, zdarzają się małżonkowie, którym
 się wydaje, iż stali się już panami nad swą zdolnością rozrodczą i osiągnęli władzę autonomicznego
 stanowienia o „dobru i złu” (por. Rdz 2,17; 3,5.22; VSp 35). W poczuciu pewności siebie usiłują decydować w
 uniezależnieniu od Boga o płci własnego potomstwa. Gdy dawniej kobieta przeżywała czas stanu
 ‘błogosławionego’ – tak z całą pokorą, radością, ale i w posłuszeństwie Bogu obdarzającemu darem
 życia określano miesiące oczekiwania na dziecko, rodzice nie wiedzieli, czy im się urodzi chłopiec, czy
 dziewczyna. Siłą rzeczy przygotowywali dla oczekiwanego potomstwa na wszelki wypadek dwa imiona.
 Obecnie małżonkowie dowiadują się dzięki rozwojowi techniki już na długo przed rozwiązaniem, czy
 mają się spodziewać chłopca, czy dziewczynki. Niektórzy zamawiają sobie nawet migawki filmu z
 badania ‘USG’. Gdy dziecko dorośnie, pokażą mu ten film, żeby mogło przyjrzeć się swemu obrazowi z
 okresu przedporodowego.

Bywają jednak małżonkowie tak bardzo zadufani we własne ‘ja’, że gdy się im urodzi np. dziewczynka
 – podczas gdy oni nastawiali się na chłopca, podejmują po wydaniu dziecka na świat wszelkie możliwe
 starania, by siłowo zmienić dziecku płeć wedle własnego kaprysu. A że w świecie medycznym bywają
 różni lekarze: jedni którzy się z Bogiem liczą, podczas gdy inni Bogiem się przejmują, znajdzie się przy
 odrobinie rozglądania się po świecie zawsze też taki ‘lekarz’, który na zamówienie małżonków, za
 ‘drobną opłatą’ – podejmie się odpowiedniej terapii hormonalnej i wykona konieczne zabiegi chirurgiczne,
 by z dziewczynki ... spreparować chłopca, albo na odwrót. Czego to się nie zrobi, jak ktoś należycie ...
 podpłaci! I faktycznie, lekarzowi udaje się z sukcesem przekształcić dotychczasową dziewczynkę – w
 jakiejś mierze w chłopczyka. Matka cieszy się, że ma obecnie to co chciała: chłopca, a nie ...
 dziewczynę! Nic to, że dla wykonania związanych z tym zabiegów trzeba było znaleźć klinikę na drugim
 krańcu świata! Co się to nie robi ‘dla idei’!

Tymczasem dziecko ... szybko dorasta, jak każde inne dziecko. Dziecko przez długi czas nie
 wiedziało, co to właściwie z nim wyprawiają. Niemniej – płeć ma swój wyraz fizyczny, fizjologiczny,
 genetyczny, i psychiczny. W parze z tym rozwija się świadomość przynależności płciowej – biologicznej i
 psychicznej. Można zaingerować w tym czy innym wymiarze somatycznym, podjąć szereg operacji
 plastycznych, ale wraz ze wzrastaniem dziecko dochodzi stopniowo do jaśniejszego rozeznania, że



 zrobiono z niego – w tym wypadku: z dziewczyny – chłopaka (ewentualnie w innym wypadku: na odwrót).

Z chwilą gdy cała ta historia dojdzie do jego pełnej świadomości, dziecko zacznie się buntować
 przeciw swym rodzicom. Wiele zaistniałych zmian fizycznych i fizjologicznych trudno będzie przywrócić
 do pierwotnego kształtu. Dziecko znienawidzi rodziców, znienawidzi lekarza i klinikę, gdzie wbrew jego
 woli sprowadzono go do ‘materiału-przedmiotu’ biologicznego.

Gdy dziecko dojdzie do wieku młodzieńczości, nie znajdzie poszukiwanego kogoś drugiego pod
 kątem upragnionego małżeństwa. Rodzice zrobili z niego przecież coś całkowicie sprzecznego z
 najgłębszą rzeczywistością: nie jest w tej chwili ani prawdziwą dziewczyną, ani prawdziwym mężczyzną.
 Ciało jego, a nawet i psychika, zostały wskutek podejmowanych zabiegów fizycznych i hormonalnych
 zupełnie zdeformowane.

Widzimisię’ matki czy ojca wbrew Woli Boga Stworzyciela przyniosło im jakiś stopień samo-
zadowolenia z ‘postawienia na swoim’. Dokonało się to jednak za cenę całkowitej klęski życiowej
 własnego dziecka. Oni dziecka nie kochali: w swych zachciankach kochali siebie, a nie dziecko! Oto
 owoc próby zagarnięcia Bożej władzy – za namową Złego: szatana, którego pycha chciała być ponad
 Boga, i który obecnie podjudza człowieka, by on z kolei stał się „podobnym jak Bóg”:

„... Wtedy wąż rzekł do niewiasty: ‘Wcale nie musicie umrzeć!
 A tylko Elohím jest sobie świadom. że z chwilą gdy spożyjecie z niego, otworzą się wam oczy
 i staniecie się jak Elohím, zdolni poznawać, co jest dobrem, a co złem’ ...” (Rdz 3,4n; przekład własny z
 hebr.).

Dla przypomnienia: kto zdolny jest coś ‘poznać’, stoi tym samym ‘wyżej’ aniżeli rzecz poznawana.
 Rzecz ‘poznana’ musi siłą rzeczy pokornie przyjąć nadane jej przez kogoś wyżej stojącego ‘imię-nazwę’.
 W tym wypadku: zdolność sprawowania ‘władzy’ nad tym, co jest – względnie winno być ‘dobrem-złem’
 jest wyrazem suwerennego panowania i stanowienia o ‘dobru’ czy ‘złu’. Bóg zaś jest Miłością: czyli
 niezdolny nazwać ‘zło’ – ‘dobrem’ – ani na odwrót.

Może te słowa dotrą do kogoś z Ludzi Młodych – dziewczyny czy chłopca na etapie przed ślubem.
 Oby tak nigdy się nie stało w Twoim przypadku, Droga Dziewczyno, Drogi Chłopcze! Jak to niekiedy
 trudne do przyjęcia – sercem i postawą, o czym na łamach naszej strony już niejednokrotnie pisano: że
 nikt nie jest właścicielem nawet siebie samego. Nikt też nie może stać się właścicielem drugiego
 człowieka, a tym bardziej jego płciowości. Dziecko nigdy nie było i nie stanie się własnością matki i ojca.
 Jest ono matce i ojcu jedynie czasowo wypożyczone i zawierzone: żeby ci dwoje współdziałali z Bogiem
 Stworzycielem w jego dalszym ukształtowaniu według „miary wieku pełni Chrystusa” (por. Ef 4,13. Przekład
 Biblii Tysiąclecia jest tu niedokładny. Powinien brzmieć: „aż dojdziemy ... do miary wieku pełni Chrystusa” = gr.: eis métron
 helikías tóu plerómatos tou Christóu), wezwanego finalnie do życia – wiecznego. Jego jedynym Panem i
 Właścicielem, pełnym miłości i czułości, jest sam tylko Bóg!

Sam zaś Bóg nigdy „nie chce” człowieka dla siebie (jako Boga)! Bóg stwarza każdą ludzką osobę „dla
 niej samej” (zob. GS 24). Tę, tak sformułowaną wypowiedź Soboru Watykańskiego II (1962-1965),
 przytaczaliśmy na łamach naszej strony już szereg razy. Można by do odnośnych miejsc powrócić
 ponownie – zapewne z pożytkiem (zob. np. wyż.: Znaleźć siebie poprzez DAR – oraz np.: Zamierzony-stworzony ‘dla
 niego samego’).
 – Mimo wszystko przytoczymy odnośny fragment Soboru jeszcze raz. Słowa te – trudne i głębokie,
 podsunięte zostały Soborowi bardzo prawdopodobnie przez uczestnika prac Soborowych, Arcybiskupa
 Karola Wojtyły, późniejszego św. Jana Pawła II:

„... Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego,
 nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego ...” (GS
 24).

Znaczy to, że małżonkom nie wolno ‘chcieć’ dziecka w sposób ‘instrumentalny’ : dla swego
 osobistego zadowolenia, względnie samo-zadowolenia. Małżonkowie nie kochaliby w takim przypadku
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 Objaśnienie

 samego w sobie dziecka, lecz siebie samych. Dziecko spadłoby wtedy do roli ‘środka i tylko rzeczy’,
 której celem i zadaniem byłoby to jedno: poprawić egoistyczną satysfakcję matki czy ojca, że (wreszcie)
 ‘mam’ dziecko: MOJE dziecko!

Tymczasem Boży styl kochania jest całkiem odwrotny. Bóg pierwszy odnosi się do każdego
 człowieka – jako osoby, z dystansem uszanowania. Stąd też kocha i chce człowieka nie dla swojej
 ‘satysfakcji’, lecz „dla niego samego” : dla samego owego człowieka-osoby. Bóg nie ma z nas właściwie
 zupełnie ‘nic’. Nikt Bogu nie doda – ani nie ujmie czy to Jego Chwały, czy doskonałości. Człowiek
 najwyżej przysporzy Bogu kłopot-za-kłopotem i ból-za-bólem. A jednak Bóg nadal kocha każdego „dla
 niego samego”, pragnąc jednego: żeby ten człowiek, „Boży Obraz i Podobieństwo”, mógł być szczęśliwy
 w sposób godny jego wolności Dziecka Bożego, a nie jako ‘niewolnik szatana’ ...

Jan Paweł II poświęcił temu – zdawać by się mogło drobnemu, ubocznemu aspektowi: iż każdy z nas
 jest „chciany przez Boga dla niego samego” (tzn.: nie dla siebie jako Boga, lecz dla tego właśnie człowieka jako „dla
 niego samego) – cenne, dłuższe rozważanie w swym „Liście do Rodzin” (1994 r.). Tekst „Listu do Rodzin”,
 podobnie jak tylu innych ważnych dokumentów Stolicy Apostolskiej, jest łatwo dostępny chociażby z
 naszej strony internetowej (zob. dokładniej:  List do Rodzin). Przytoczymy tutaj ponownie słowa Papieskie
 skierowane w owym rozważaniu do samych już małżonków-rodziców:

„Małżonkowie chcą dzieci dla siebie ...
 W miłość małżeńską i rodzicielską wpisuje się ta prawda o człowieku, którą tak zwięźle, a tak
 dogłębnie zarazem wyraził Sobór mówiąc, że Bóg ‘chce człowieka dla niego samego’.
 Trzeba, ażeby w to chcenie Boga – włączyło się ludzkie chcenie rodziców: aby oni chcieli nowego
 człowieka, tak jak go chce Stwórca ...” (LR 9 – pod koniec tego nr).

Jak nie-łatwo niekiedy kochać dziecko „dla niego samego”! Jak trudno naprowadzić chwilami matkę,
 albo i ojca, na lepsze myślenie i podejście do własnego dziecka, gdy ona np. uporczywie wyznaje: „Ja
 żyję już tylko ... dla dziecka” ! Tymczasem to życie ‘już tylko dla dziecka” jest być może subtelnie
 maskowanym ... egoizmem jej jako matki, która przestała kochać męża, i znajduje w zaangażowaniu w
 ‘miłość-do-dziecka’ namiastkę utraconej miłości małżeńskiej. Z tym jednak, że owa jej miłość już tylko dla
 ‘dziecka’ staje się jednak – z daleka co prawda bardzo wzniośle się prezentującą, ale tylko kochaniem-
siebie-samej, a nie „dziecka dla niego samego”! – Do tej sprawy przyjdzie nam jeszcze niebawem
 powrócić. Dziecko przecież zacznie niebawem ... coraz bardziej i coraz boleśniej odrywać się od matki,
 czy na odwrót: od ojca!

W wyżej przedstawionej, zupełnie zwyrodniałej,
 zaborczej ‘miłości-samej-siebie’ takiej kobiety-matki, gdy
 dla zaspokojenia swojej własnej ambicji doprowadziła
 ona siłowo do zmiany płci swego dziecka, widać jak na
 dłoni, co to znaczy dopuścić się totalnego
 sprzeniewierzenia się uzdolnieniu, jakim Bóg obdarza w
 chwili zawierania małżeństwa, Sakramentu małżeństwa
 dwoje ludzi – małżonków. Bóg uzdalnia ich wtedy do
 przekazania życia, którego jednak Właścicielem jest
 sam tylko On, Bóg.

On też, ten Bóg-Miłość, proponuje w tej chwili tym
 dwojgu nie niszczenie owocu ich miłości małżeńskiej,
 lecz wzywa ich do twórczej współpracy ze sobą, zawierzając im wielorakie pielęgnowanie dziecka,
 wychowanie i doprowadzenie do jak najlepszej pełni talentów, jakimi ubogacił to ich potomstwo, by mogli
 kiedyś z radością zwrócić je Bogu jako w pełni rozwinięty kwiat-osobę:

„...Miłość małżeńska, prowadząc małżonków do wzajemnego ‘poznania’, które czyni z nich ‘jedno
 ciało’, nie wyczerpuje się wśród nich dwojga, gdyż uzdalnia ich do największego oddania, dzięki
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 któremu stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej.
 – W ten sposób małżonkowie, oddając się sobie, wydają z siebie nową rzeczywistość-dziecko, żywe
 odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i
 macierzyństwa. (FC 14).

Być wezwanym do godności „współpracownika” samego Boga-Stworzyciela i Odkupiciela – a stać się
 samozwańczym ‘panem’ nad źródłami życia i miłości, które nigdy nie staną się własnością kogokolwiek
 ze stworzeń (ani Aniołów, ani tym bardziej ludzi i małżonków), to nieprzebyta przepaść. Grzechy tak daleko
 posuniętej ingerencji w zawierzone małżonkom potomstwo – są typu grzechu upadłego przywódcy
 zbuntowanych Aniołów; wraz z całą poczytalnością i odpowiedzialnością w Obliczu Boga.

Pozostaje pytanie: Jak taka matka, taki ojciec – zdołają naprawić dziecku wyrządzoną mu,
 niepowetowaną krzywdę? Zniszczyli dziecku zupełnie sens jego istnienia. Jakiemu diabłu ulegli w tym
 swoim zboczonym pomyśle, że dla zaspokojenia swojej ‘idei-fix’ ośmielili się podjąć próbę wkroczenia w
 kompetencje ściśle Boże?

I jak z kolei wynagrodzą Bogu wyrządzoną Mu zniewagę: próby zdetronizowania Boga, a zasiadania
 na Boskim tronie jako samozwańczy dawcy życia i śmierci?

Oczywiście: jeśli jeszcze żyją, Bóg daje im szansę przeproszenia Boga i pojednania z Nim.
 – Ale: wstępnym warunkiem wszelkiego zwrócenia się o Boże Miłosierdzie dla siebie – jest zawsze
 spełnienie piątego warunku dobrej, ważnej spowiedzi: zadośćuczynienie Bogu – i bliźniemu ... :
 zniszczonemu przez nich ... dziecku.

Miałaś być ... chłopcem

Kolejną odmianą przyczyn przeżywanej egzystencjalnej katastrofy zwłaszcza przypadku młodej
 dziewczyny, to przypominane jej przy każdej sposobności, że urodziła się im nie tak jak tego sobie
 życzyli jako rodzice, lecz ‘na opak’. Planowali ją jako chłopca, a nie jako dziewczynę.

Uświadamianie tego faktu córce-dziewczynie pojawia się na ustach matki – właściwie niemal nigdy
 ojca, zwłaszcza w sytuacjach bardziej napiętych, gdy dochodzi do typowych ‘nerwówek’ między matką a
 dzieckiem. Matka wylewa wtedy z siebie całą żółć swoich własnych frustracji i klęsk swego życia w
 małżeństwie, zwalając winę za to na nią, córkę, która z problemami małżeńskimi matki nie ma nic
 wspólnego. Matka co prawda wmawia córce, że ją bardzo kocha, a przecież nie przestaje jej dawać do
 zrozumienia, że miała być ... chłopcem, a nie dziewczynką.

Tego rodzaju słowa matki w stosunku do swego dziecka są niewątpliwie szczytem
 nieodpowiedzialności owej kobiety-matki względem własnego dziecka. Świadczą o braku podstawowego
 taktu wobec dziecka. Kobieta ta ujawnia swoją kompletną niedojrzałość to bycia żoną i matką:
 niedojrzałość do zawarcia ślubu małżeńskiego i założenia rodziny.

Nie ma ona pojęcia o pracy nad sobą i swym własnym charakterem. Swymi wypowiedziami – wobec
 dziecka, i ich uporczywym wtłaczaniem w jego świadomość świadczy o tym, że weszła na drogę
 małżeństwa nie przyjmując do wiadomości podstawowego sensu i celu małżeństwa.

Małżeństwo miało stać się podstawą do utworzenia komunii miłości i życia, czyli życia nie dla siebie i
 swoich upodobań, lecz żeby stawać się jednym ciągłym życiem-‘dla’ tego drugiego i tych drugich, gdy
 małżeństwo przekształci się stopniowo w rodzinę. Ona swoje powołanie do małżeństwa – rzekomo
 dobrowolnie przyjęła. Małżeństwo miało stać się zalążkiem komórki społecznej, z której będzie się



 wywodziła rodzina. Oraz że stanie się małżonką, a potem matką, czyli że przyjmuje w pełni dobrowolnie
 postawę służby względem kolejno się pojawiających dzieci – tak jak im obojgu jako małżonkom-rodzicom
 zawierzała je będzie Boża Opatrzność.

Bóg im zaufał, że wprowadzenie ich na teren intymności małżeńskiej w chwili wyrażania zgody
 małżeńskiej będzie owocowało miłością oddania – już nie tylko sobie wzajemnie jako małżonkom, lecz w
 coraz większym stopniu kolejno pojawiającym się ich dzieciom. Dzieci te będą stanowiły – jak to z całą
 głębią i prawdą Bożego Objawienia wyraził św. Jan Paweł II, „... żywe odbicie ich miłości [= małżeńskiej],
 trwały znak jedności małżeńskiej oraz żywą i nierozłączną syntezę ojcostwa i macierzyństwa” (FC 14).

Tymczasem ta kobieta-matka daje swej córce raz po raz do zrozumienia, że przeżywa ciągły gniew z
 powodu jej przyjścia na świat ... jako właśnie dziewczynki. Chciała zapewne poszczycić się przed swym
 mężem, że wydała na świat – ku jego chlubie – chłopca, a nie dziewczynkę. Wobec stopniowo
 rozwijającej się i dorastającej dziewczynki nie krępuje się stwierdzać w swych ostrych wypowiedziach, że
 „spodziewaliśmy się ... chłopca. Na nieszczęście dla nas ... przyszłaś na świat ty, dziewczynka. Miałaś
 być chłopcem, tak planowaliśmy z twym ojcem. Tato tak bardzo na to czekał! Zgodziliśmy się na ciebie
 ciężkim sercem, bo: co było innego robić!

Dziewczynka jest w takiej sytuacji zupełnie bezbronna. Nie wie, co ma ze sobą zrobić i czego sobie
 matka właściwie życzy. Czyżby słowa matki miały znaczyć, że powinna ona przestać ... żyć? Tzn. matka
 dąży wyraźnie do tego, żeby ona – jej dziecko, popełniła samobójstwo? Czy też ma czym prędzej
 wynieść się z domu, żeby jej matka więcej na oczy nie widziała?

Przypadki takie zdarzają się częściej, niż by się można było tego spodziewać. Oto zbiera się – dajmy
 na to, wieleset licząca grupa młodzieży i osób starszych na pielgrzymkę pieszą do Sanktuarium
 Maryjnego: jest miesiąc sierpień, miesiąc pielgrzymkowy. Któregoś dnia podchodzi do jednego z kilku
 księży z tej grupy pielgrzymkowej dziewczyna – klasa maturalna. Pyta, czy mogłaby porozmawiać.
 Przedstawia swój bolesny problem:
 – „Matka od wielu lat daje mi systematycznie do zrozumienia, że miałam być chłopcem, a nie
 dziewczyną. Że moje przyjście na świat było dla nich jako małżonków-rodziców wielką pomyłką i
 rozczarowaniem: czekali na ... chłopca, a wyszłam ... ja: dziewczyna.
 – Co ja mam zrobić ze sobą? W czym mamie, w czym tacie – zawiniłam, że się urodziłam dziewczyną,
 a nie chłopcem? Co ja mam zrobić? Czy się powiesić? Ilekroć mama mi to wytyka, ulatniam się w jakiś
 kąt i milczę, bo co mam mamie odpowiedzieć na jej słowa? I płaczę cicho – i błagam Boga, żeby mi
 dodał sił przetrwania tego latami całymi ciągnącego się kłucia mnie tymi słowami i postawą mamy,
 skierowanymi prosto w moje serce”.
 – Co w takiej sytuacji ma odpowiedzieć ... kapłan? On ... z matką tej dziewczyny nie ma żadnego
 kontaktu: dziewczyna pochodzi z daleko położonej, innej miejscowości i innego województwa. Gdyby
 nawet zdobył adres rodziców tej dziewczyny i do nich napisał, ich reakcja mogłaby nasilić się i
 dopełnić tragedii tej dziewczyny.
 – Kapłan znajdzie oczywiście dla dziewczyny jakieś twórcze słowo i twórczą sugestię. Nie na darmo
 powołuje Chrystus, Dobry Pasterz, kapłana na swojego sługę i nie na darmo obdarza go odpowiednimi
 darami w Duchu Świętym, by mógł sprawować zgodnie z Chrystusowymi oczekiwaniami posługę
 przewodnika duchowego i lekarza dla zbolałej duszy.
 – Kapłan zasugeruje m.in., żeby i ta znękana dziewczyna, tak dojmująco unicestwiana przez swą
 własną matkę, przyjęła tę bolesną sytuację jako swoją twórczą misję względem rodziców. Zasugeruje
 być może, żeby ukochała to Słowo-Boże-Pisane z św. Pawła Apostoła, które zaadaptował przede
 wszystkim błog. ks. Jerzy Popiełuszko:
 „Nie daj się zwyciężyć ZŁU (= temu który jest Zły: szatanowi),
 ale ZŁO (= Złego: szatana) dobrem (= tym większą miłością) zwyciężaj” (Rz 12,21).

Ileż już razy przytaczaliśmy to Słowo Boże na łamach naszej strony internetowej! W tym wypadku – w
 zastosowaniu do tej gorzkiej, tak bardzo u matki zafiksowanej, chyba w samych głębinach jej
 świadomości i podświadomości tkwiącej goryczy wskutek chyba klęski własnego małżeństwa, mogłaby ta
 dziewczyna – po przemodleniu sobie wszystkiego w obliczu Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej,



 zdobyć się być może na wyznanie w rozmowie z matką czegoś np. w tym rodzaju:

„Ja wiem, Mamo, że mnie za bardzo nie kochasz: wolałabyś, żebym była
 chłopcem. Jestem jednak ... dziewczyną.
 Ale ja i tak bardzo-bardzo cię kocham, Mamo! Tyś mnie przecież urodziła,
 karmiłaś mnie, przewijałaś jako niemowlę, a może czasem ... całowałaś.
 Mamo, ja naprawdę cię kocham! I nie wiem, jak Ci za wszystko co było i jest
 dobrego – dziękować.
 Chociaż tyle razy w życiu sprawiałam ci ból, byłam niegrzeczna, pyskowałam
 – Tyś mnie zawsze na nowo przyjmowała i mi przebaczałaś.

Mamo, ja naprawdę Cię bardzo kocham! Modlę się codziennie, żebyś i Ty
 była choć trochę szczęśliwa. Mimo że cię tak bardzo rozczarowałam –
 począwszy od mojego przyjścia na świat.

Chciałabym, Mamo, żeby cię Maryja przytuliła do swojego Serca – i Ci
 tysiąckroć wynagrodziła miłość, jaką mnie przecież od mojego poczęcia
 otaczałaś – i nadal otaczasz.

 Mamusiu, a czy Ty ... za mnie się pomodlisz? Czy Ty mi mimo wszystko
 pobłogosławisz?

A gdybym kiedyś miała wyjść za mąż, czy będziesz się modliła dla mnie o
 dobrego męża? Oraz żebym i ja – stała się kiedyś dobrą jako matka?

Mamusiu, czy pozwolisz, że Cię bardzo ukocham – i wycałuję?”

Tego rodzaju słowa mogłyby się stać – być może, i dla tej dziewczyny, i dla jej matki, punktem
 wyjścia do pojednania, balsamem ułatwiającym wzajemnie sobie przebaczenia, zaofiarowania całej
 dotychczasowej goryczy i rozczarowań – do dyspozycji Odkupiciela i Matki Odkupiciela, jako zadatek
 pod szczególniejsze błogosławieństwo na dalszy ciąg życia. Obecnie już – pojednanego, Bożego. Byłoby
 to owocem zachwycenia się widokiem Chrystusa, a raczej całego Trójjedynego, który pierwszy „nie daje
 się zwyciężyć Złu (= Złemu: szatanowi), ale Zło (= Złego, szatana) dobrem (= tym większą miłością: Bożą Miłością)
 zwycięża.

Jak wielką w takich wypadkach wieloraką odpowiedzialność bierze na siebie taka matka! Wydając to
 dziecko na świat, nie chciała go „dla niego samego’, lecz dla swego własnego, egoistycznie rozumianego
 samo-zadowolenia. Całkiem inaczej traktuje nas sam Bóg-Stworzyciel i Odkupiciel! On każdego z nas
 miłuje „dla niego samego” (zob. do tego dogłębne rozważania Jana Pawła II z jego ‘Listu do Rodzin’: LR 9).

Jako zaś wniosek z przytoczonego, rzeczywistego zdarzenia (nie jest to przypadek odosobniony) można by
 tylko dopowiedzieć: Dziewczyno, chłopcze, którzy wybieracie się do ślubu małżeńskiego: zawarcia
 sakramentu małżeństwa! Małżeństwo to naprawdę nie zabawa. Wymaga niezwykle wysokiego stopnia
 odpowiedzialności. Ale i wzięcia sobie w sensie dosłownym do serca treści samego w sobie sakramentu
 oraz słów małżeńskiego ślubu: „Ślubuję ci miłość, wierność ... i że cię nie opuszczę aż do śmierci”.
 Małżeństwo to odpowiedzialność za wielkie słowo dane Bogu, ale dane też ludziom!

Ponadto zaś postawa takich rodziców, nie akceptujących w pełni swego dziecka, byłaby
 zaprzeczeniem słowa, jakie oboje dali Bogu i ludziom w chwili zawierania sakramentu małżeństwa.
 Kapłan postawił im wtedy m.in. to zasadnicze pytanie: „Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku
 wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?” Zarówno samo w sobie to pytania, jak i odpowiedź
 pozytywna tych dwojga wchodzących w małżeństwo-sakrament, są wszystkim innym, a nie ... słowem
 rzuconym ‘na wiatr’, tzn. z góry przyjętym zadaniem kłamu treści w tej chwili danemu uroczystemu słowu
 (zob. LR 8: pod sam koniec tego fragmentu).



2. Brak akceptacji siebie jako problem własny

Życie w nie-akceptowanej kobiecości

Zdarza się, że któraś dziewczyna wolałaby być chłopcem i jest niezadowolona ze swej kobiecości.
 – Samo takie pragnienie: żeby być chłopcem, nie byłoby jeszcze niczym szczególnie zdrożnym. Mogłoby
 to być przejawem pewności siebie owej dziewczyny i chęci dystansowania świata chłopców i
 młodzieńców we wszystkim, co tylko możliwe. Ale bywają dziewczyny, które nie poprzestają na samym
 jedynie ‘zazdroszczeniu’ rodzajowi męskiemu, że są właśnie mężczyznami, a nie kobietami, lecz
 wyraźnie wstydzą się swojej kobiecości, a nawet gardzą sobą jako właśnie dziewczyną-kobietą.

Nie jest to w tym przypadku kwestią samej jedynie kobiecej ambicji w stosunku do chłopców, lecz
 wyraźnego kompleksu niższości z powodu bycia dziewczyną-kobietą – w zestawieniu z światem męskim.
 Niechęć do siebie samej jako dziewczyny-kobiety może być tak duża, że staje się to chwilami jej obsesją,
 której właściwie sama owa dziewczyna nie jest w stanie sobie wytłumaczyć.

Obsesja ta i swoista pogarda sobą samą jako dziewczyną-kobietą ma w takich wypadkach jakieś
 głębokie korzenie w przeżyciach w okresie jej dzieciństwa i jakości jej traktowania w domu i rodzinie.
 Sytuacja ta wymagałaby cierpliwej rozmowy, a może i wiele sesji rozmów z dobrym psychologiem, który
 by zdołał dotrzeć do korzeni nagromadzonych u tej dziewczyny czy już dorosłej kobiety kompleksów.
 Swoiście zaś nadaje się taki przypadek do rozwiązania zapewne i na poziomie wiary; może właśnie
 przede wszystkim na poziomie wiary ...

W życiu na co dzień i w swych zachowaniach – w domu, w szkole, wśród ludzi, czyni taka
 dziewczyna zwykle wszystko, żeby dorównać, a nawet za wszelką cenę zdystansować chłopców pod
 każdym względem. Prawie nigdy nie pokazuje się ona w ubraniu typowo kobiecym. Nie wdzieje na siebie
 sukni, nigdy nie użyje spódnicy. Fryzury używa typowo męskiej, tak iż z daleka trudno rozróżnić, czy to
 chłopak czy dziewczyna. W sporcie uprawia specjalizacje typowo męskie i nie boi się żadnego trudu,
 żeby i w tym zakresie zdobywać laury zwycięstwa w zestawieniu z chłopcami. Z natury lubi przebywać
 wśród chłopców, nie gardząc w sposobie bycia ich manierami: w zachowaniu, w słownictwie i gestach.
 – Jednocześnie zaś niemal się wstydzi swojej kobiecości. Ukrywa ją na ile to tylko możliwe i denerwuje
 się, gdy do niej mówią jako do dziewczyny.

W wieku młodzieńczym potrafi się oczywiście w końcu i zakochać, tym bardziej że nietrudno
 zaimponować jej niejednemu chłopakowi. Gdy jednak wyjdzie za mąż, nadal krępuje się swoją
 kobiecością i ukrywa ją, na ile to możliwe. W małżeństwie pojawi się w końcu również dziecko, a jednak
 pozostaje ona wiecznie niezadowolona z faktu, iż jest kobietą, a nie mężczyzną. Myśli te powracają w jej
 psychice raz po raz i stają się mniej lub więcej uświadomionym tłem przy podejmowaniu wielu decyzji.



 Objaśnienie

 Przy przeżywaniu wzajemnej bliskości małżeńskiej cechuje taką kobietę nierzadko w dużym stopieniu
 oziębłość.

Z dłuższej korespondencji p. Danuty

Żeby nie być całkiem gołosłownym, można by przytoczyć nieco fragmentów z dłuższej
 korespondencji pewnej stosunkowo młodej mężatki – dajmy jej na imię Danuta. Po szeregu
 początkowych emailach, pani Danka zaczęła nabywać zaufania do odpisującego na jej pytania kapłana.
 Zaczęła ujawniać stopniowo coraz inne swoje głębokie opory, kompleksy niższości i problemy, z którymi
 dotąd z nikim się nie dzieliła.
 – Nietrudno było wyznać się niemal od zaraz w jej wielorakich kompleksach, m.in. kompleksie
 związanym z samym faktem bycia kobietą oraz niszczącym jej odniesienia do otoczenia poczuciem o
 swojej niskiej wartości. Oto wybór fragmentów jej listów. Jak zwykle, niejedne szczegóły, imiona i daty
 zostały tu dla zrozumiałych względów zmienione.

[Danka-1] „... Muszę przyznać, że ksiądz zna się na psychologii. Słowa
 księdza są dla mnie krzepiące.
 – Zawsze miałam i mam nadal poczucie mniejszej wartości, choć byłam
 jedynaczką, ale nigdy nie czułam się kochana przez moją mamę.
 Cokolwiek bym nie zrobiła wszystko było i jest nadal ‘nie tak’. A tak
 bardzo się starałam.
 Nigdy nie chodziłam na dyskoteki ani zabawy bo uważałam, że i tak
 żaden chłopak mnie nie zechce, bo jestem taka nijaka. Gdy byłam
 blisko matury, zostałam sama: rodzice wyjechali za granicę. Zaczęłam
 się przyzwyczajać do swojej samotności, kiedy całkiem
 niespodziewanie poznałam mojego męża.
 – Jak dla mnie – był za ładny i bardzo przystojny. Chodził za mną parę
 lat, zanim zgodziłam się na małżeństwo. Do dziś nie mogę zrozumieć,
 co on we mnie widział. Nigdy nie darzyłam go wielką miłością, ale coś
 tam do niego czułam. Nigdy mnie nie prosił przed ślubem, żebym mu
 się oddała i to mi się najbardziej spodobało. Papierosy palił, ale po ślubie przestał. Ciągoty do alkoholu
 ma, a nawet zdarzyło mu się kilka razy po ślubie upić – przed ślubem nie. Zawsze potem bardzo mnie
 przepraszał.
 – Boję się jak jest pijany, bo wtedy ma ogromną ochotę na współżycie. Ale ja nigdy mu nie ulegam i
 jest wtedy nieprzyjemnie. Jest wtedy bardzo zły i nie odzywa się, ale nigdy się nie awanturuje.
 – Proszę księdza, moje dziecko jest największą moją miłością i nic na to nie poradzę. Mąż jest dla
 niego wspaniałym ojcem. Jak jest w domu to staramy się razem modlić i razem z dzieckiem
 uczestniczymy we Mszy świętej. Powinnam się cieszyć, a ja czuję zupełnie co innego ... – Danka”
 (21.XI.2007).

Po tym wstępnym, chociaż nie pierwszym emailu, nastąpiło wiele, wiele innych. Ujawniały one coraz
 inne, nierzadko dotąd przed innymi skrzętnie ukrywane jej wewnętrzne zahamowania. Oto wybór jej
 bardziej charakterystycznych wypowiedzi. Drogi Czytelnik zechce wybaczyć, że przy okazji przewija się
 przez nie wielość coraz innych aspektów ‘żywego’ życia na co dzień. Wszystkie jednak obracają się w
 jakiejś mierze wokół trudnego do przezwyciężenia poczucia swej niskiej wartości wyrastającej z faktu
 bycia kobietą:

[Danka-2] „... Pyta również ksiądz: skąd wiem, że jestem nieładna? Bo widzę swoje odbicie w lustrze.
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 Tak... staram się ładnie ubrać, mieć ładną fryzurę, dbam o higienę, ale niestety urody przez to nie
 zyskam, bo albo się ją ma albo nie; ja akurat nie mam. A w dodatku jeszcze po ciąży moje ciało jest
 brzydkie.
 – Ja nawet przed swoim mężem nie mogłabym się rozebrać w biały dzień, bo bym się bała, że się do
 mnie zrazi i nie będzie mnie chciał. Choć dużo czasu poświęcam pracy, to zawsze staram się, żeby
 był obiad i żeby dom był zadbany. Lubię męża i syna ładnie ubrać.
 – Tak , ksiądz ma rację; za bardzo syna rozpieszczam, mam do niego ogromną słabość i wystarczy,
 że tak ładnie na mnie spojrzy, to ja spełniam jego zachciankę. To jest mój błąd, ale pracuję nad tym.
 Ale tylko do niego mam taką słabość, bo tak to jestem bardzo zimna i bezuczuciowa (tak twierdzi mój
 mąż).
 – Jeśli chodzi o to przytulenie męża do serca, nie jest to takie proste, ponieważ mnie blokuje moje
 ciało, które po ciąży i porodzie stało się brzydkie (rozstępy i blizna po cesarce), choć mąż twierdzi, że
 mu to nie przeszkadza. Ale ja wiem, że on tak mówi, bo jest delikatny i nie chce mnie urazić ...”
 (21.XI.2007).

[Danka-3] „... Słowa księdza nawet z największego dołu potrafią podnieść. ...
 – Co do mojej kobiecości – to ja jej nigdy nie akceptowałam. Muszę żyć jako kobieta, ale gdybym
 miała wybrać, to wolałabym być mężczyzną. W dzieciństwie zawsze bawiłam się z chłopakami w
 chłopięce zabawy. Żadnych sukien nie akceptowałam, a i dziś mój styl ubierania się jest trochę na
 wzór męskiego. Prawie zawsze noszę spodnie.
 – Ale niestety Pan Bóg obdarzył mnie hojnie atrybutami kobiecymi i tak już musi być. Mąż jest z tego
 zadowolony, koleżanki zazdroszczą (np. duży biust, który staram się dobrze osłaniać), ale ja zmuszam
 się tylko, żeby to jakoś znosić ...” (11.XII.2007).

[Danka-4] „... Ja tak poważnie o tych kosmetykach, a ksiądz się śmieje. Mnie nie chodzi o ‘tapetowanie’
 się, tylko o takie delikatne podkreślenie pomadką do ust i tuszem do rzęs. Woda toaletowa i krem też
 powinien być.
 Jeżeli jakaś dziewczyna czy kobieta mówi, że maluje się dla siebie, to nie mówi prawdy. Bo zawsze to
 robi, żeby się komuś podobać. Ksiądz powie, że najważniejsze jest serce człowieka, a nie wygląd. Ale
 dzisiaj chłopaki niestety wybierają dziewczyny podobne do lalki i wcale im nie przeszkadza, że one
 palą, piją, a nawet przeklinają. Ważne żeby była piękna.
 – Ksiądz pewnie tego zrozumieć nie może, zresztą ja też. Takie brutalne jest dla nas kobiet życie.
 Ciągle trzeba coś poprawiać, katować się dietami, żeby nie przytyć, bo mężczyźni tego nie lubią.
 Nawet maszynki do golenia trzeba używać. Gdybym mogła, to najchętniej zmieniłabym sobie płeć na
 męską. Przepraszam, że to powiem, ale feministki to trochę racji mają.
 – Cieszę się, że mam syna, a nie córkę, bo kobieta to jest raczej płeć gorsza, nawet w Kościele to
 widać, w małżeństwie zresztą też. Jak byłam w technikum, to ksiądz katecheta tak do nas dziewczyn
 powiedział: ‘Po co się uczycie, jak wy i tak jesteście przeznaczone do garów i do niańczenia dzieci.
 Jak będziecie mniej wiedzieć, to tym lepiej’ – i wcale nie żartował ...” (27.I.2008).

[Danka-5]] „... Mieszkamy razem tylko dla dziecka, ale nie śpimy już razem. Ja już taka jestem, że
 czego się dotknę, to wszystko niszczę – i tak już mam od dzieciństwa. Moja mama ciągle mi
 powtarzała, że ze mnie to już nic dobrego nie będzie – i miała rację ...” (20.II.2008).

Zauważamy, że poczucie własnej niskiej wartości odbija się raz po raz bardzo negatywnie na
 odniesieniach tej mężatki do męża, którego ona z kolei ceni za jego spokój i opanowanie. Zdaje ona
 sobie sprawę z tego, że on ją naprawdę kocha, i zawsze jej wiele przebacza. Że jednak ciągłe krążenie
 wokół subiektywnego poczucia własnej niskiej wartości wpływa bardzo negatywnie na jej psychikę, nic
 dziwnego, że korespondencja ujawnia nie ustającą huśtawkę jej nastrojów: od pozytywnych, po bardzo
 negatywne. Stąd i swemu mężowi mówi raz, że go bardzo kocha, a drugim razem potrafi mu powiedzieć
 w oczy, że go nie kocha, po czym swych słów bardzo żałuje, i oboje znów się jednają. Stąd dalszy ciąg
 wyznań jej korespondencji:

[Danka-6] „... Dzisiaj zrozumiałam, jak duuużo dla mnie znaczy mój kochany Małżonek. A ja taka byłam



 głupia! Dobrze, że Drogi Księżulek mi oczy otworzył ...” (20.III.2008).

[Danka-7] „... Zawsze chciałam być chłopcem. Ale teraz nie mam innego wyjścia i muszę tę swoją
 kobiecość akceptować.
 – Ale jedno Księdzu powiem. W wychowywaniu dziewczynki bardzo ważny jest mądry ojciec. Ja
 właśnie takiego mam i nigdy nie szukałam jakby na siłę chłopaka, który by mnie podziwiał. Bo jak
 dziewczynkę ojciec bardzo poważnie traktuje i ją podziwia i jest z niej dumny, to ona nie potrzebuje
 innego ‘pocieszyciela’.
 – Bo wiadomo, dziewczynka szuka jakiegoś wsparcia, podziwu, a chłopcy, czy nawet dorośli
 mężczyźni, mogą to wykorzystać.
 – Ja zawsze miałam lepszy kontakt z ojcem niż z mamą. Tata nigdy mi nie prawił jakichś moralnych
 kazań, raz mi tylko powiedział, czego można się spodziewać po pewnych zachowaniach chłopców – i
 to mi wystarczyło, bo ja mu wierzyłam. Jak słyszę, że gdzieś tam ojciec molestuje córkę, to nie mogę
 tego zrozumieć, jak tak można.
 – Dziewczęta, czy nawet dojrzałe kobiety, ubierają i malują się bardzo wyzywająco nie dlatego, że jest
 taka moda, ale dla chłopaków. Bo chcą, żeby chłopcy je podziwiali. Tymczasem ich ubiór jest taki,
 jakoby nie wiedziały, że chłopcy je wtedy nie podziwiają, lecz ... pożądają. Po prostu są naiwne.
 – Z drugiej strony czytają te ‘piśmidła’ młodzieżowe typu „Bravo”, „Dziewczyna”. A tam lansowana jest
 moda bardzo wyzywająca i zachęta do jak najwcześniejszego rozpoczynania współżycia. Dziewictwo i
 skromność jest wyśmiewana i zaliczana do ciemnogrodu i zacofania. Może większość dziewcząt chce
 inaczej, ale boją się, że zostaną wyśmiane i nie zaakceptowane.
 – Ale chciałam powiedzieć, że te wszystkie zabiegi i starania dziewcząt są po to, bo chcą być
 akceptowane i podziwiane, a nie dla seksu. Choć z drugiej strony to trzeba mieć odwagę, żeby
 publicznie pokazać goły brzuch, biust i nogi aż po samo krocze. Ja je podziwiam, nie wiem czy ja bym
 się odważyła, no chyba żebym miała super figurę ...” (25.IV.2008).

[Danka-8] „... U mnie wszystko się sypie. Żeby było dobrze, to musiałby się stać cud. Bo nic innego tu
 już nie pomoże. Nawet z synem nie radzę sobie zbyt dobrze. Kiepska ze mnie matka, a żona – to już
 do niczego.
 – ... Bóg oceni, czy jestem dobrą żoną i matką, czy złą. Ale wtedy będzie już za późno, żeby coś
 naprawić. A ja gubię się w tym wszystkim. Mnie to wszystko przerasta. Bycie dobrą matką, to jest
 strasznie trudne. Chyba nie dorosłam do tej roli. Teraz to już za późno, żeby żałować, czasu już nie
 cofnę, życia już nie zmienię ...” (20.V.2008).

[Danka-9] „... jak już nieraz pisałam to ja jestem pod tym względem zbyt oziębła. Myślę, że jak bym
 została zbadana przez jakiego seksuologa, albo nawet psychologa, to by mnie zaliczyli do tych poniżej
 granicy przeciętnych. Nawet mąż mi powiedział, żebym się leczyła, bo on przeze mnie musi żyć w
 większej wstrzemięźliwości, niż niejeden kawaler. To jednak musi być coś ze mną nie tak ...”
 (19.VI.2008).

[Danka-10] „... Mąż jest bardzo przystojny i wiem, że się dziewczynom podoba, a nawet moim
 koleżankom. Ja jakby nie patrzeć, jestem dla niego za brzydka i zupełnie do niego nie pasuję
 wizualnie. Bardzo często zadaję sobie to pytanie: co on takiego we mnie widział, że się ze mną ożenił.
 I tu nie chodzi o wewnętrzne piękno, bo mężczyzn pociąga piękno zewnętrzne ...” (11.VII.2008).

[Danka-11] „... Jeśli chodzi o tę moją niższość, to Ksiądz trafił w mój bardzo czuły punkt. Ja mam
 świadomość swojej niższości, bo to jest prawda i tego nikt nie zmieni, nawet sam Bóg. Nawet byłam z
 tym u psychologa, bo mnie to też bardzo męczy. Kazał mi wypisać i zestawić obok siebie to, co jest we
 mnie dobrego i ładnego – i nie było ani jednej pozytywnej cechy. Stwierdziłam, że taka terapia jest bez
 sensu i zrezygnowałam z niej. Ja najlepiej czuję się, jak jestem sama, i dlatego bardzo rzadko
 wychodzę gdzieś z mężem. Staram się omijać z daleka wszelkie imprezy zakładowe, a nawet
 rodzinne.
 – Ja wiem, gdzie leży problem, ale nie będę tego Księdzu pisać, bo bym musiała źle pisać o swojej
 mamie, a o zmarłych się źle nie mówi. Pomimo tego bardzo ją kocham. Ta moja niższość niszczy moje



 małżeństwo, bo nie umiem się cieszyć – nawet bliskością mojego męża. Bardzo nie lubię współżycia,
 bo to wiąże się z dotykaniem, a dla kogoś kto nie akceptuje swojego ciała, wręcz się go brzydzi, to jest
 bardzo niemiłe. Przepraszam ...” (11.VII.2008).

[Danka-12] „... Ale to zdanie Księdza że: ‘mąż mi nie smakuje’, to mnie bardzo rozbawiło. Ksiądz to ma
 poczucie humoru. Zapewniam Księdza, że postaram się w mężu rozsmakować ...” (23.VII.2008).

[Danka-13] „... Zaczęłam coraz bardziej tęsknić za mężem i czuję, że jest mi bardzo bliski. Cieszę się z
 każdego jego telefonu do mnie [= rodzaj pracy zmusza go do regularnych wyjazdów na całe tygodnie], mamy
 wspólne plany i marzenia. No i bardzo za nim tęsknię. Przez to doświadczenie stwierdziłam, że żaden
 inny mężczyzna do mnie nie pasuje, tylko mój mąż. I ma Ksiądz rację, że te wszystkie czarne myśli są
 dziełem szatana, a nie Boga. Nie mogłam się od nich uwolnić, bo walczyłam z nimi sama. Teraz wiem,
 że bez Bożej pomocy nic udać się nie może ...” (27.VII.2008).

[Danka-14] „... syn mi powiedział: że jestem najfajniejszą mamą na świecie i tak mocno mnie pocałował.
 I to jest chyba najpiękniejsze, co może usłyszeć matka od swojego dziecka ...” (27.VII.2008).

[Danka-15] „... Jestem osobą bardzo nieśmiałą i małomówną (w bezpośrednim spotkaniu bym tego
 Księdzu nie wyznała). Pewnie trochę sympatyczną, bo jednak trochę koleżanek w pracy mam. A
 najciekawsze jest to, że większość dziewczyn uważa mnie za osobę szczęśliwą i bez problemów. Bo
 staram się być miła i uśmiechnięta. I żadna nie domyśla się, że jest inaczej.
 – Koleżanki to dopiero mają problemy: mężów pijaków, brutali. Ja pod tym względem to mam dobrze.
 Mój mąż jest bardzo spokojny, opanowany – i co jest dla mnie ważne: nie przeklina (a to mnie
 strasznie razi). Nawet jak był pijany (zdarzyło się to kilka razy) to był spokojny. Tylko mnie tak trudno
 jest Go pokochać, a tak bardzo bym chciała, żeby w moim sercu był na pierwszym miejscu. Niestety
 ciągle jest na drugim (syn na pierwszym!). Tak, ma Ksiądz rację: moja dusza jest chora, a psychika
 jeszcze bardziej. I choćby dlatego więcej dzieci mieć nie mogę. Nie chcę, żeby moje dzieci
 dziedziczyły po mnie to, co jest we mnie chore ...” (16.IX.2008).

[Danka-16] „... przez tę moją niepłodność, tzn. brak następnego dziecka, czuję się zupełnie mało
 wartościowym człowiekiem. Mam pecha: jak jedno się układa, to drugie się psuje ...” (20.IX.2008).

[Danka-17] „... Tak, ma Ksiądz rację. Szatan mną rządzi. We mnie nie ma żadnej wiary, nadziei, ani
 miłości. Nie umiem kochać samej siebie, a tym bardziej moich bliskich. Zamiast serca mam bryłę lodu.
 Ja nawet płakać nie potrafię, bo jestem zimna i bezuczuciowa. Moi bliscy mnie denerwują.
 – W niedzielę mąż zapytał mnie, czy ja go kocham. Odpowiedziałam mu zgodnie z prawdą, że NIE!
 Było mu bardzo przykro, ale mnie ulżyło, bo nie muszę już nic udawać. Dlatego chcę, żeby był wolny
 ode mnie. Stać go na kogoś lepszego, kto go pokocha. A syn ... dorośnie, pójdzie swoją drogą. Nie
 chcę być przeszkodą w jego rozwoju. Najprościej byłoby zasnąć i nigdy się nie obudzić. Miłość, o
 której Ksiądz mówi, to nic innego tylko wykorzystywanie kobiety przez mężczyzn ...” (27.IX.2008).

Sugestie dla przyszłych rodziców

Jesteśmy w tej korespondencji świadkami być może częściej niż by się zdawać mogło zdarzających
 się osób, które są bardzo zakompleksiałe. Osoby te noszą się wciąż z poczuciem swojej wielorakiej
 niskiej wartości jako człowieka, m.in. z racji samego bycia kobietą. Tego rodzaju przeżycia psychiczne
 mają niewątpliwie jakieś swoje głębokie przyczyny. Wiążą się one z reguły ze stylem wychowania od
 niemowlęctwa, stosowanym przez rodziców, ewentualnych pozostałych członków rodziny.



Gdyby pojawiające się w tej chwili słowa autora tworzącego niniejszą stronę internetową wpadły do
 rąk komuś z młodzieży względnie małżonków na etapie rozwojowym ich rodziny, byłoby dobrze wziąć
 sobie do serca to, co p.Danuta pisze o sobie i swoich przeżyciach. Kto powyższym wyznaniom przyjrzy
 się uważniej, dostrzeże m.in. subtelnie zaznaczone, głęboko w psychice p. Danuty wyryte
 niezaspokojenie jej zapotrzebowania na miłość, może i czułość ze strony przede wszystkim matki. Jakże
 pozytywnie wyraża się ona o swoim ojcu, co niezbyt często zdarza się w rodzinach i małżeństwach.
 Słowa te mocno kontrastują w zestawieniu z jej tu i ówdzie przybijającej oceny jej kontaktów z matką.

Z kolei zaś matka niewątpliwie kochała swoją córkę. Okazuje się to z niejednych innych, tutaj nie
 przytoczonych fragmentów korespondencji p. Danuty. Danka była jedynaczką w rodzinie. Matka jej,
 wychowana sama widocznie w klimacie raczej surowości i nieokazywania uczuć na zewnątrz,
 wychowywała swoją córkę tak, by jej nie rozgrymaszać, i z reguły nie obdarzała jej żadnymi
 szczególnymi formami czułości. Tymczasem wrażliwe na taką żywotnie oczekiwaną czułość serce córki
 oczekiwało i potrzebowało znacznie więcej ciepła miłości, aniżeli być może dzieci innych rodzin,
 cechujące się charakterem znacznie bardziej odpornym i psychiką o wiele mocniejszą.

Innymi słowy rodzice powinni przede wszystkim utrzymywać w stosunku do dziecka czy dzieci –
 jeden, jednakowy ‘front’. Małżonkowie którzy chcą wychowywać dzieci w sposób odpowiedzialny, muszą
 z sobą na ten temat rozmawiać i nieustannie przystosowywać sposób swoich odniesień do dzieci w
 miarę jak zdarzają się coraz inne sytuacje. Nie można dopuścić do tego – chociaż to się raz po raz
 zdarza, że małżonkowie między sobą na temat wychowywania nie rozmawiają, tłumacząc się tym, że
 „brak czasu na takie sprawy”. Dziecko od niemowlęctwa doskonale wychwytuje różnice w podejściu do
 niego z jednej strony ojca, a z drugiej matki, i potrafi zdumiewająco łatwo wygrywać ojca przeciw matce i
 na odwrót.

Z drugiej zaś strony małżonkowie nie mogą zadowolić się oceną dziecka i jego psychicznych potrzeb
 w oparciu o swoje własne przeżycia i być może nie zanadto cudowne wzajemne odniesienia psychiczne.
 Szczególnie matka powinna swoją kobiecą intuicją umieć się domyślać – w oparciu o nawet najbardziej
 subtelne sygnały, czego dziecku potrzeba, czego ono od niej i ich obojga jako małżonków-rodziców
 oczekuje i ma prawo oczekiwać. Matka, a na swój sposób ojciec, muszą wobec dziecka zachować
 nieodzowny dystans, ale i spoglądać na nie stale perspektywicznie, widząc je już jednocześnie jako
 kiedyś dorosłych, których wewnętrzne i zewnętrzne potrzeby będą nieco odmienne, a przecież ich
 oczekiwania wewnętrzne pozostaną bardzo prawdopodobnie niemal identyczne jak w okresie
 dzieciństwa i wczesnej młodzieńczości.

Nade wszystko zaś tak matka, jak ojciec, świadomi iż sami stali się komunią małżeńską jako swego
 powołania życiowego przypieczętowanego przyjętą przez samego Trójjedynego ich zgodą małżeńską,
 powinni na co dzień z całą mocą, ale i ufnością uruchomiać łaski sakramentu małżeństwa pod kątem
 pracy wychowawczej.

Małżeństwo jest nie na darmo sakramentem świętym. Kto wytrwale modli się – zwłaszcza do Maryi,
 która w Duchu Świętym wychowała małego Jezusa ‘na Odkupiciela’ i ‘Oblubieńca-z-Krzyża’ dla Kościoła
 i każdego z nas z osobna, otrzyma też nieodzowne łaski, które doprowadzą do hojnego rozkwitu
 charyzmaty, otrzymane w chwili wyrażania zgody małżeńskiej oraz w trakcie rozwoju i przekształcania
 się małżeństwa w rodzinę.

Mocą tych charyzmatów, m.in. w nawiązaniu do wszystkiego, co dotyczy stopniowego wykształcania
 się serca, charakteru i całej psychiki dziecka, charyzmatów owocujących dzięki przesycaniu całokształtu
 życia małżeńskiego i rodzinnego przyjmowaniem Eucharystii i stałym korzystaniem z sakramentu
 Pojednania – wraz z całą rodziną oraz ufną modlitwą do Trójjedynego przez wstawiennictwo Maryi, będą
 zarówno matka, jak i ojciec, wiedzieli na bieżąco, jak się odnosić do dziecka w jego własnych, niekiedy
 bardzo trudnych etapach dojrzewania i dorastania.

Przesycanie życia małżeńskiego i rodzinnego głębokim związaniem z Bogiem nie jest niczym
 nadzwyczajnym, a po prostu przyjmowaniem na co dzień z całą odpowiedzialnością łaski sakramentu



 Objaśnienie

 małżeństwa i jej z dnia na dzień się dokonującym uaktywnianiem.

Nastawienie na od-środkowy dynamizm miłości

Pozostaje zagadnienie, jak dopomóc takiemu dziecko, a może już i młodzieńcowi czy pannie w
 okresie postępującej młodzieńczości, a z kolei już dorosłym osobom, które wyniosły z dzieciństwa trudne
 przeżycia – czy to poczucia osamotnienia, nie-dokochania, może praktycznego odrzucenia przez któreś
 z rodziców, albo i otoczenie.

Jeśliby takie dziecko Boże trafiło do kapłana, ten pomoże czy to dziewczynie-kobiecie, czy też
 chłopcu, może już i mężowi i ojcu, w rozwiązywaniu wyniesionego z niemowlęctwa lub dzieciństwa
 niedosytu miłości i czułości – poprzez cierpliwe wyjaśnianie mu istoty ‘miłości’ : zarówno siebie samego,
 jak i bliźniego.

Jednym z podstawowych wymogów jakiejkolwiek ‘miłości’ jest związana z nią dynamika wyrastania-
poza-siebie, czyli stałego przełamywania ciągle powracającego koncentrowania się na sobie samym i
 swoich przeżyciach, zwłaszcza tych negatywnych. A na tym polega ciążenie do tkwienia wciąż tylko w
 swoim kompleksie niższości, niezadowoleniu z siebie we wszystkich wymiarach, uważanie siebie za
 niezdarę i poczucie, że wszystko czego się dotknę, sprowadza wciąż tylko klęskę.

Jednym z prostych sposobów na ciągłe zasklepianie się w sobie i
 swoich przeżyciach jest ukierunkowanie nieco schorzałej psychiki – na
 Boga, który z najwyższą troskliwością i serdecznością obdarzył i to
 skompleksiałe ‘stworzenie’ wieloma pozytywnymi cechami, za które aż się
 prosi, żeby wciąż i wciąż Bogu ... dziękować. Jak człowiek wcale się
 przecież nie gniewa, gdy mu ktoś za coś podziękuje, tak również Bóg nie
 tylko nie pogniewa się, gdy Mu człowiek, dziecko Jego umiłowania –
 chociażby z nieco wymuszonym – ale przecież uśmiechem wdzięczności
 podziękuje za każdy najmniejszy drobiazg, który przynosi ze sobą każdy
 dzień.

Wystarczy otworzyć oczy – i chcieć wciąż docierające dobro widzieć i
 je dostrzec. Tego rodzaju prze-kierowanie uwagi, chociażby wymagało
 wiele cierpliwości i czasu, staje się nieocenioną pomocą w odwracaniu
 uwagi od zasklepiania się w sobie samym, czyli od zdawałoby się w pełni
 uzasadnionego, ale przecież ‘egoizmu’, będącego typowym
 ukierunkowaniem negatywnym, o dynamice do-środkowej – by zacząć
 przestawiać siebie samego i swoją uwagę na dostrzeganie innych (Boga i bliźnich). To zaś leżałoby już
 zdecydowanie na pozytywnym aspekcie wewnętrznego wzrastania oraz nabywaniu ukierunkowania
 charakterystycznego dla wszelkiej miłości, z wysuwającym się jej ukierunkowaniem od-środkowym (dla
 przypomnienia, zob. grafikę: Miłość i anty-miłość: ich odwrotne dynamiki).

Rady te wiążą się jak najgłębiej z oczekiwaniami samego Boga. A On – wciąż pierwszy dając swemu
 żywemu Obrazowi przykład w swym działaniu stworzycielskim i jako Odkupiciela, zaproponował z kolei
 człowiekowi „przykazanie – pierwsze i najważniejsze”, w postaci przykazania miłości Boga oraz
 bliźniego:

„On (= Jezus – uczonemu w Prawie) mu odpowiedział:
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą
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 i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego:
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22,37-40).

W przytoczonych słowach Chrystusa, będących zresztą powtórką i przytoczeniem identycznego
 przykazania sformułowanego już też w Starym Testamencie, Bóg ukazuje człowiekowi, że jeśli
 przykazaniem jest miłość w stosunku do Boga – oraz jej wprowadzenie w czyn poprzez miłości bliźniego,
 z którym Bóg, a osobiście Jezus Chrystus, Druga Boża Osoba „jakoś” (zob. GS 22: „... Syn Boży, przez
 Wcielenie zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem”) się utożsamia, to przecież punktem wyjścia wszelkiej
 miłości bliźniego, tzn. dynamizmu od-środkowego względem bliźnich, powinna być „miłość siebie
 samego”.

Ale i ta właśnie miłość: siebie samego, winna być nieustannym wychodzeniem niejako poza siebie,
 by tak dopiero świadczyć sobie samemu to, co winno być dobrem dla siebie samego. Bo i względem
 siebie samego miarodajnym znakiem będzie dynamizm od-środkowy, właściwy wszelkiej ‘miłości’:
 wychodzenia niejako poza siebie, by tak dopiero stać się „darem-dla” siebie – jakoby kogoś bytującego
 poza moją osobą.

3. Atak Złego na Boże ustalenia etyczne w przypadku
dziewcząt i kobiet

Mroczne tło ulegania kuszeniu do odstępstwa od Boga

W naszym zastanawianiu się nad „młodzieńczością w obliczu małżeństwa: sakramentu małżeństwa”
 wypada objąć refleksją również zagadnienie ustosunkowania się dużej części dziewcząt do podarowanej
 im przez Stworzyciela płciowości oraz bardzo szczególnego daru, jakim jest intymność dziewictwa.

Zauważamy oczywiście zaraz, że kwestia samej w sobie kobiecej płciowości oraz wyposażenie
 kobiety w pieczęć ‘dziewictwa’ jest tylko jednym z przejawów o wiele szerszego zagadnienia –
 alternatywy, jaką siłowo zdaje się narzucać współczesność: czy nadal trwać w wiernym związaniu z
 Bogiem, czy też zrywać coraz bardziej z Bogiem, by na to miejsce zaprowadzić autonomię etyczną na
 miarę anty-wymogów, jakiej zwykle z krzykiem domaga się kultura dzisiejszych czasów.

W skali światowej obserwuje się, że duża część młodzieży – zresztą w ‘sztafetowym’
 naśladownictwie zachowań pokolenia starszego, daje się porwać burzliwej fali swoistego ‘tsunami’
 współczesnej neo-kultury. Jej podstawową cechą jest uzurpacja władzy będącej nieodstępną własnością
 samego tylko Boga: orzekania o „dobru-złu”  i równolegle o „życiu-śmierci”.



Tymczasem „Imieniem”, tzn. Istotą Boga jest „Miłość” (1 J 4,8.16) Znaczy to, że Bóg nie jest zdolny
 wyrządzić człowiekowi jakiejkolwiek krzywdy, w tym również poprzez zaproponowane mu przykazania.
 Jezus zaś, Syn Boży, wyraził się w rozmowie z bogatym młodzieńcem o Bogu w sposób równoważny
 następująco: „Jeden tylko (= sam tylko) jest Dobry” (Mt 19,17).

Bóg naprawdę nie potrafi wyrządzić krzywdę stworzeniu swojego umiłowania: mężczyźnie i kobiecie.
 Jeśli proponuje człowiekowi przykazania, które wypisuje w ludzkie serce w chwili poczęcia, dzieje się tak
 tylko dlatego, że wyłącznie On jest zdolny orzekać wiążąco o tym, co prawdziwie jest ‘dobrem’ i ‘złem’, a
 z kolei ‘życiem’ czy ‘śmiercią’. Są to dwie wielkości, które składają się niejako na rzeczywistość ‘krzyża’
 jako jego belka pionowa i pozioma (zob. wyż. grafikę, która to w jakiejś mierze ilustruje: „Tragizm pierwszego grzechu
 Człowieka – i każdego grzechu” – oraz zob. zaraz dalej następną grafikę: „Sprawiedliwość bo Miłosierdzie”).

Nietrudno zaś dostrzec, kim jest – jako przewrotna „inteligencja” ten, który steruje wyzwalaniem
 postawy buntu przeciw Bogu, temu jedynemu „Dobremu”. Nietrudno rozeznać, kim jest ten, który zwodzi
 człowieka do występowania przeciw Bożemu ładowi prawa moralnego naturalnego, tzn.
 proporcjonalnego do statusu człowieka jako osoby. Osobę zaś stworzył Trójjedyny jako swój żywy
 „Obraz i Podobieństwo” (Rdz 1,26n).

Tym buntującym człowieka przeciw Bogu jest zawsze Szatan, ów ZŁY „... od początku” (J 8,44). On to
 kryje się pod wspomnianym ‘uzurpowaniem’ przymiotów ściśle Bożych. On buntuje człowieka przeciw
 Bogu. Tym samym jednak wiedzie człowieka do samo-zniszczenia: do „aktu samobójczego” (RP 15).
 – Swoją przewrotną inteligencją czyni to jednak w taki sposób, że człowiek początkowo nawet się nie
 spostrzega, iż daje się zwabić na zastawioną na siebie śmiertelną pułapkę (zob. do tego wyż.: Dwuetapowa
 metoda Złego – i ciąg dalszy tego rozważania).

Stajemy w obliczu „geniusza podejrzeń”, jak św. Jan Paweł II określił Szatana (DeV 37); tego, którego z
 kolei Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus – wielokrotnie nazwał rzeczownikiem „ZŁY” (Mt 5,13; 6,13; 13,19;
 J 17,15).
 – Oto znamienne słowa Jana Pawła II z jego „Reconciliatio et Poenitentia – O Pojednaniu i Pokucie”
 (1984):

„... możemy wydobyć cenne elementy do uświadomienia sobie ‘tajemnicy grzechu’ [2 Tes 2,7].
 Wyrażenie to, będące echem słów św. Pawła o ‘tajemnicy bezbożności’ [2 Tes 2,7: łac.: ‘mysterium ...
 iniquitatis’ – gr.: ‘mystérion ... tys anomías], ułatwia nam zrozumienie tego, co tai się w grzechu, co jest
 mroczne i nieuchwytne.
 – Grzech jest bez wątpienia aktem wolności człowieka; ale pod jego warstwą ludzką działają czynniki,
 które stawiają go poza człowiekiem, na pograniczu, tam gdzie ludzka świadomość, wola i wrażliwość
 stykają się z siłami ciemności, które według św. Pawła działają w świecie i niemal go opanowują [Rz
 7,7-25; Ef 2,2; 6,12] ... – ...
 – W tym, co się wydarzyło w Raju, występuje w całej swej powadze i dramatyczności to, co stanowi
 najbardziej wewnętrzną i mroczną istotę grzechu: nieposłuszeństwo wobec Boga, wobec Jego prawa,
 normy moralnej, którą dał człowiekowi, wpisując ją w ludzkie serce i potwierdzając oraz udoskonalając
 przez Objawienie.
 – Wyłączenie Boga, zerwanie z Bogiem, nieposłuszeństwo wobec Boga: w ciągu całej ludzkiej historii
 było zawsze i jest grzechem – przejawiając się w różnych formach – który może dojść aż do
 zaprzeczenia Boga i Jego istnienia; jest to zjawisko ateizmu.
 – Grzech jest nieposłuszeństwem człowieka, który nie uznaje – aktem swej wolności – panowania
 Boga w swym życiu, przynajmniej w określonym momencie, kiedy przekracza Jego prawo” (RP 14).
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Warunki przyjmowanie względnie nie-przyjmowanie Oblubieńca-z-Krzyża

Wydaje się, że w punkcie wyjścia naszej refleksji nad postawą – tym razem świata dziewcząt w
 obliczu małżeństwa: sakramentu małżeństwa, należy podjąć jeszcze raz wielokrotnie już podejmowane
 rozważania nad strategią tego, który „od początku” zastawia na człowieka pułapki pokusy, by go
 doprowadzić do przeciwstawienia się Bogu i zniszczenia w ten sposób zarówno Boga, jak i człowieka – w
 tym przypadku dziewczyny-kobiety.

Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że Zły jedynie ... kusi. Upada zaś nie on, Szatan-zamiast-
człowieka, lecz ten konkretny człowiek, który słucha jego – Złego i jemu zawierza, zamiast pozostawać
 konsekwentnie w zawierzeniu Bogu, temu „Jedynemu Dobremu: Miłości”.
 – Tu mieści się cały dramat m.in. dziewcząt na etapie młodzieńczości w obliczu wyboru kogoś drugiego
 pod kątem małżeństwa: sakramentu małżeństwa.

Jak łatwo udaje się temu który jest „Zły”: szatanowi, niestrudzenie „zwodzącemu całą zamieszkałą
 ziemię” (Ap 12,9), całkowicie zafałszować w świadomości człowieka: mężczyzny i kobiety – obraz tego
 Boga, który jako Osoba-Miłość nie jest zdolny wyrządzić człowiekowi jakiegokolwiek zła. Chodzi
 oczywiście o ‘zło’ czy ‘dobro’ w tym znaczeniu, w jakim go rozumie i w swym Słowie-Bożym-Zapisanym
 proponuje, a także autorytatywnie wyjaśnia sam Bóg.

‘Złem-dobrem’ w oczach Bożych – ale tym samym w odniesieniu do człowieka jako żywego „Obrazu
 Boga” wobec kosmosu – jest to, co służy, względnie odwrotnie: uniemożliwia przyjęcie życia wiecznego
 w Oblubieńczej Miłości z Bogiem na zawsze (zob. 2 P 1,4; 1 Tes 4,17). Trójjedyny nie potrafi proponować
 stworzeniu swojego Umiłowania: mężczyźnie i kobiecie – innego, jeszcze wyższego ‘dobra’, poza
 Oblubieńczością ze sobą, w najściślejszym zjednoczeniu z Sobą na zawsze: w „Domu Ojca”.

Dla przekonania człowieka o tym swoim zdumiewającym, kochanym zamyśle – Trójjedyny stał się w
 Synu Bożym, tzn. Drugiej Osobie Trójcy, „... Ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, lecz również za
 grzechy całego świata” (1 J 2,2). Tak oto Syn Boży, będący jednocześnie Bogiem-Słowem, stał się – na
 swój, nas całkowicie przerastający sposób – w Bożym znaczeniu tego słowa „Oblubieńcem-z-Krzyża” dla
 każdego człowieka.
 – Jednocześnie zaś Syn Boży na pewno nie pozwoli sobie zmusić kogokolwiek do ‘Oblubieńczości’ ze
 sobą.

Istotnie, niemało ludzi: mężczyzn i kobiet, nie chce przyjąć tej Bożej propozycji. Odrzucają ją aktem
 swej wolnej woli – niestety na swoje ... wieczne nieszczęście. Nie chcą oni „poznać” Oblubieńca-z-
Krzyża, ani tym bardziej przyjąć Go do siebie:

„Na świecie było SŁOWO, a świat stał się przez Nie,
 lecz świat Go nie poznał [= nie chciał ‘poznać = ukochać’].
 Przyszło [= Bóg-SŁOWO] do swojej własności,
 a swoi Go nie przyjęli” (J 1,10n).

 „... A sąd polega na tym, że Światło przyszło na świat,
 lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli Światło:
 bo złe były ich uczynki” (J 3,19).

Jednakże inna część ludzi, która tym samym znalazła się w promieniach Chrystusowych
 Błogosławieństw (zob. Mt 5,3-12), otwiera swe serce na Boga: na Bożego Syna, na Boga-SŁOWO.
 Dosłyszeli oni u drzwi swego serca subtelne „pukanie” Syna Człowieczego – sponiewieranego,
 systematycznie przez wielu innych wyrzucanego, a w końcu ukrzyżowanego (zob. DiM 8; oraz zob. wyż.: Jako
 Ukrzyżowany – Jezus ‘stoi u drzwi i puka’). Ulitowali się i okazali ‘miłosierdzie’ Jemu – Bogu Wzgardzonemu i
 przez ‘swoich’ ... „Przebitemu” (por. DiM 8; Za 12,10; J 19,37):

„Oto stoję u drzwi i kołaczę:
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jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy,
 wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
 a on ze Mną” (Ap 3,20).

Propozycja ‘Oblubieńcza’ ze strony Odkupiciela dotyczy zawsze każdego człowieka bez wyjątku:
 czasów zarówno przed-Chrystusowych, jak i po-Chrystusowych. Nie może tu jednak być mowy o
 jakimkolwiek przymusie. Do nieba dostaje się wyłącznie ten, kto tego wyraźnie aktem swojej wolnej woli
 ... tego chce i konsekwentnie przyjmie i wprowadzi w życie warunki, bez których nie może być mowy o
 komunii miłości i życia z Oblubieńcem-z-Krzyża. Jezus wyraźnie najpierw pyta – i nigdy nie przymusza:
 „A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj Przykazania ...” (Mt 19,17).

Przyjęcie zaszczytu oblubieńczości z Oblubieńcem-z-Krzyża jest zatem uwarunkowane
 wprowadzaniem w czyn Jego Słowa – Jego przykazań. Jezus potwierdzi ten warunek jeszcze tuż przed
 swoją odkupieńczą męką. Działo się to w czasie Jego ‘mowy pożegnalnej’ z uczniami po Ostatniej
 Wieczerzy – na ok. 2-3 godziny przed Jego pojmaniem w Ogrodzie Oliwnym:

„Kto ma przykazanie Moje i zachowuje je,
ten Mnie miłuje.
 Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego,
 a również Ja będę go miłował – i objawię mu siebie” (J 14,21).

Tak więc ci wszyscy – i tylko ci, którzy otwierają się na Niego i Jego przyjmują, dostępują
 jednocześnie zaszczytu stania się Chrystusową „oblubienicą”. Oblubienicą zaś Chrystusa jest Jego
 Kościół (por. Ef 5,23.32; Kol 1,18.24). Jezus go nabył za cenę nieprawdopodobnie wysoką:

„Wiecie bowiem, że z waszego ... złego postępowania
 zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem,
 ale drogocenną krwią Chrystusa, jako Baranka niepokalanego i bez zmazy.
 Wyście przez Niego uwierzyli w Boga ..., tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu” (1 P
 1,18.21).

W Duchu Świętym, Bożym ‘Mistrzu’ od łączenia-w-jedno tego, co zdawałoby się jest niemożliwe do
 zjednoczenia, wielość osób przyjmujących Syna Bożego – staje się „kimś jednym” (Ga 3,28: gr.).
 Jednocześnie zaś żadna z osób nie dozna jakiegokolwiek uszczerbku na swej ściśle indywidualnej
 osobowości. Jest to jedna z tajemnic i zarazem jeden z owoców działania Ducha Świętego, którego
 Jezus udzielił swemu Kościołowi „jakby w ranach swojego Ukrzyżowania” (DeV 24).

Radosną rzeczywistość wezwania każdego człowieka do „Oblubieńczości” z Jezusem Chrystusem,
 który w jeden tylko sposób stał się Bożym „Oblubieńcem-z-Krzyża”: mianowicie przez swą ofiarę na
 krzyżu jako Odkupiciela człowieka, omawialiśmy na łamach niniejszej strony internetowej już parokrotnie
 (J 1,12. – Zob. wyż., cz.IV, rozdz. 1; cz. V, rozdz. 1-6. – Oraz szczególniej w cz.VII, rozdz. 1: „Boży Oblubieniec w oddaniu
 Oblubienicy na Krzyżu - siebie ... do końca”).

Wykorzystanie płciowości przeciw człowiekowi i Bogu

‘Zły’ nie zna, co to zmęczenie, czy zwolnienie tempa w swym przewrotnym działaniu. Świadom tego,
 iż – według zapisu Apokalipsy – „... mało ma czasu” (Ap 12,12), przyspiesza swoje przewrotne wysiłki, by
 ludzi masowo odwodzić od „zbawienia, przymierza i zjednoczenia z Bogiem” (DeV 27). W ten sposób
 udaje mu się zarazem zadać „niejako Sercu nieogarnionej Trójcy” (DeV 39) tym bardziej dojmującą ‘ranę’.
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 Objaśnienie

A ponieważ Zły nie jest Stworzycielem, lecz tylko jednym z pozostałych stworzeń, nie dysponuje
 innym sposobem odciągania mężczyzny i kobiety od Bożej Oblubieńczej propozycji, jak tylko przez
 wykorzystanie w tym celu stworzycielskiego dzieła znienawidzonego przez siebie Boga. „Zły”
 wykorzystuje je przewrotnie, wsączając w wyobraźnię człowieka swoją przewrotną re-interpretację tegoż
 Bożego dzieła. Zwróci je przez to jednocześnie przeciw Bogu, ale tym samym przeciw samemu
 człowiekowi: żywemu „Obrazowi” tegoż Boga.

Przytoczymy jeden raz więcej wielokrotnie już przypominane słowa św. Jana Pawła II z jego encykliki
 o „Duchu Świętym”:

„... ‘Sąd’ [= nad Szatanem: ‘Władca tego świata został osądzony’ – J 16,11]
 odnosi się tylko do ‘władcy tego świata’, czyli do szatana – do tego,
 który od początku wykorzystuje dzieło stworzenia przeciw zbawieniu,
 przeciw przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem ...” (DeV 27).

Jak łatwo Szatanowi wykorzystywać przeciw Bogu i
 człowiekowi przede wszystkim jedynie w zarząd
 człowiekowi przez Boga oddaną jego płciowość ! Zły
 wykorzystuje ją przeciw dobru człowieka, a tym samym
 przeciw Przymierzu Boga z człowiekiem. Czyni to
 zwykle bez większego trudu, tym bardziej że
 uaktywnianie sfery płciowości wiąże się z Bożego
 ustanowienia (docelowo: dla małżeństwa) z doznaniem
 przyjemności.

Ta jednak winna towarzyszyć dokonującemu się
 zjednoczeniu dwojga osób: męża i żony – w ramach

 zawartego przez nich przymierza małżeńskiego. Tym to darem ubogaca Trójjedyny wezwanie dwojga
 osób do przeżywania nie dwóch ‘seksów’, lecz swych obojga osób – w sakramencie małżeństwa.

Za namową ‘Złego’ człowiek buntuje się z racji tego, że Bóg zastrzegł uaktywnianie płciowości oraz
 doznawanie wspomnianej przyjemności dla samego tylko małżeństwa: sakramentu małżeństwa.
 – ‘Zły’ wmawia człowiekowi, że Bóg nie ma żadnego prawa bronić mu tej przyjemności w sytuacji
 niezależnej od małżeństwa. Co więcej, gdy tylko Zły zauważy odpowiednią podatność u danego
 człowieka, podburza go do rzucenia Bogu prosto w twarz bezczelnego oskarżenia, iż również każdemu
 innemu człowiekowi, przede wszystkim zaś dwojgu zakochanych, przysługuje niezbywalne prawo do
 zaznawania owej przyjemności – w miarę jak im się nadarza sposobność do przeżywania bliskości-z-
sobą oraz wyrażania sobie żaru swej obopólnej miłości. A wtedy samorzutnie uaktywnia się żywiołowo o
 sobie znać dająca reakcja wyzwalającego się pobudzenia, bez którego niemożliwe jest ‘pokochanie się’.

W tej sytuacji nietrudno Złemu przedstawić świadomości ‘zakochanych’, że Bóg to najgorszy ‘wróg’
 wszelkiej ‘miłości’. Grając na człowieczej słabości i skłonności do grzechu, Zły wykazuje człowiekowi, że
 Bóg ‘nie ma serca’, nie zna litości, że przez swe szóste i dziewiąte przykazanie stał się tyranem, który
 wyżywa się na biednym i bezbronnym człowieku.

W końcu Zły wyzwala u człowieka, przede wszystkim zaś u dwojga zakochanych, agresję przeciw
 temu nie-dobremu Bogu. Wykazuje im, że w zaistniałej sytuacji nie pozostaje im nic innego, jak
 sprzeciwić się zdecydowanie takiemu ‘Bogu’ i wyzwać Go ... do pojedynku ze sobą (zob. dokładniej:  „Szatan:
 kłamca-morderca wstawiający Boga w stan oskarżenia”).

Nie ma przecież innego ‘sposobu’ na tak ‘nie-ludzkiego’ Boga, jak wyeliminować Go przez walkę
 wręcz. Trzeba z Nim „zrobić porządek”, mianowicie zdetronizować go, a jeszcze lepiej: Boga ... po prostu
 zabić. Pozwoliłoby to człowiekowi stać się panem siebie samego, czyli stać się wreszcie wolnym – bez
 ciągłego oglądania się na ‘Boże Przykazania’.
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Człowiek – w tym wypadku zakochani, przystąpią wtedy do ustalania według ‘lepszego’ niż Bóg
 rozeznania, co w ich przypadku jest ‘dobrem’, a co ‘złem’, oraz co konsekwentnie winno być: ‘życiem’,
 czy też ‘śmiercią’ (zob. do tego: DeV 37n.56nn).

4. Z relacji Starego Testamentu o grzechach i zbrodniach
na tle seksualnym

Grzechy i zbrodnie seksualne w Starym Testamencie

Zdajemy sobie sprawę, że słabość moralna, wyrażająca się ciężkimi upadkami mężczyzny i kobiety w
 dziedzinie seksualizmu, a nierzadko dodatkowo zbrodniami zabójstwa na tle seksualnym, towarzyszy
 człowiekowi od zarania jego pojawienia się na ziemi. Grzech pierworodny w Raju pociągnął za sobą
 daleko idące skutki szczególnie właśnie w tej dziedzinie: jego płciowości. Jak bardzo nietrudno budzi się
 u człowieka – zarówno mężczyzny, jak swoją drogą kobiety – pożądliwość ciała, która nie zważa na
 godność osoby, jej wzniosłe powołanie i cel ostateczny, ignorując z kolei jakąkolwiek odpowiedzialność
 za siebie i tego drugiego, by zatrzymać się na intrygujących znamionach płciowości.

Wszelkiemu zaś wtedy wyzwalanemu, ich użytkowemu, egoistycznemu wykorzystaniu usiłuje
 człowiek pożądliwości nadać całkowicie zakłamane określenie: iż tu chodzi o wyrażanie sobie ‘miłości’.
 W rzeczywistości bowiem chodzi wtedy często, jeśli nie najczęściej – o przeżycie masturbacji: w
 pojedynkę, lub obopólnie – pod szczytnym mianem ‘uprawiania miłości’.

Na niniejszej stronie internetowej przytaczamy często fragmenty Pisma świętego – tak Starego, jak
 Nowego Testamentu. Nietrudno znaleźć w relacjach z czasów Starego Testamentu opisy tak pozytywne,
 jak bardzo negatywne wydarzeń i z omawianego zakresu ludzkich zachowań: w dziedzinie płciowości.
 Przedstawimy tutaj kilka tego rodzaju opowiadań. Zauważymy w nich niemal zwierciadlane odbicie
 wydarzeń czasów dzisiejszych. Potwierdza się tylko stwierdzenie, że ... upadła ludzka ‘natura’ jest w
 zasadzie taka sama: zarówno dawniej, jak i dzisiaj. Człowiek wciąż bardzo potrzebuje ... odkupienia!

Zdziczenie obyczajów przed potopem i zagładą Sodomy-Gomory

Wypada wspomnieć o nieprawdopodobnych zwyrodnieniach w dziedzinie seksualizmu, które według



 teologicznej interpretacji autora biblijnego wyzwoliły u Boga, stającego wobec wolnej woli człowieka,
 ukierunkowanej w sposób niemal utrwalony (= stan grzechu, zatwardziałość trwania w złu-dla-zła) już tylko na
 popełnianie zwyrodniałego zła moralnego w straszliwym zdziczeniu obyczajowym, do zdumiewające
 wyznania:

„Kiedy zaś Jahwéh widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż
 złe,
żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Jahwéh rzekł:
 ‘Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, zwierzęta naziemne i ptaki powietrzne,
 bo żal mi, że ich stworzyłem’.
 Tylko Noe znalazł upodobanie w oczach Boga” (Rdz 6,6nn; zob. do tego: DeV 39).

Zwyrodnienia seksualne dosięgły widocznie trudnego do dalszego przekraczania zenitu. One to
 stanęły u podstaw Bożego dopustu: zagłady niemal całej ludzkości w wodach potopu (Rdz 6-9). Jeden raz
 więcej sprawdziło się w znaczeniu dosłownym – chociaż zarazem niejako ‘piętrowym’, Boże ostrzeżenie
 z Raju:

„Jednakże z drzewa poznania tego, co dobre, i tego, co złe, nie wolno ci spożywać.
 Wiedz dobrze, że z chwilą, gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2,17).

Na swój sposób wyrazi to kiedyś św. Paweł, Apostoł Narodów:

„Albowiem zapłatą za grzech ... jest śmierć,
 a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23).

Chodzi o ‘życie’ czy ‘śmierć’ w znaczeniu, jakie doskonale wyczuwali w swym sumieniu już pra-
rodzice, a które Apokalipsa św. Jana nazwie kiedyś jako „śmierć pierwsza”, tzn. śmierć tylko biologiczna,
 w odróżnieniu od „śmierci drugiej’: potępienia wiecznego, tj. utraty życia wiecznego (zob. Ap 20,6.14; 21,8).

Podobne przyczyny stanęły u podłoża teologicznej interpretacji straszliwej zagłady Sodomy i Gomory.
 Miasta te rozwijały się hucznie w okolicach dzisiejszego Morza Martwego. W parze z bogactwem i
 przepychem rozpanoszył się tam m.in. powszechnie uprawiany homoseksualizm, a zapewne także
 miłość ‘lesbijska’. Zdziczenie obyczajów przekroczyło wszelkie wyobrażalne rozmiary. Bóg nie mógł w tej
 sytuacji dłużej nie ingerować (Rdz 18-19).

Dina córka Jakuba zhańbiona przez Sychema

Z dalszych dziejów – już bezpośrednich przodków późniejszego Izraela, można by przytoczyć parę
 typowych przypadków z zakresu moralności seksualnej. Nasuwa się relacja biblijna o córce Jakuba –
 Dinie, do której rozgorzał pożądaniem Sychem, syn Chamora, księcia Sychem. Autor biblijny przedstawia
 to wielorako grzeszne i zarazem zbrodnicze, a po ludzku zarazem bardzo nieprzyjemne wydarzenie
 następująco:

„Pewnego razu Dina, córka Jakuba, ... wyszła, aby popatrzeć na kobiety tego kraju.
 – A gdy ją zobaczył Sychem, syn Chamora Chiwwity, księcia tego kraju, porwał ją
 i położywszy się z nią zadał jej gwałt. I całym sercem pokochał Dinę córkę Jakuba, i czule do niej
 przemawiał.
 Potem zaś Sychem prosił swego ojca Chamora: ‘Weź tę dzieweczkę dla mnie za żonę!’ ...” (Rdz 34,1-4).

Sprawa przybrała dramatyczny obrót. Gdy rodzeństwo dowiedziało się o zhańbieniu ich siostry,



 „ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodził za
 zbrodnię; zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością” (Rdz 34,7). Użyli podstępu, wymusili
 obrzezanie miejscowych mężczyzn, po czym „dwaj synowie Jakuba: Symeon i Lewi, bracia Diny,
 porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wymordowali wszystkich
 mężczyzn ... i odeszli” (Rdz 34,25n).

Zauważamy, że wspomniana tu Dina była w tym wypadku niewinna, a zapewne nikogo nie
 prowokowała swoim wyglądem. Jej widok wzbudził natomiast nienasyconą pożądliwość u młodzieńca
 Sychema, który wmusił na niej stosunek. Przy tym wszystkim był on ostatecznie na tyle rzetelny, że prosił
 i niemal błagał zarówno swojego ojca, jak i Jakuba, ojca Diny, o jej rękę. Sprawa zakończyła się ... rzezią
 mieszkańców Sychem.

Żona Putifara – a Józef syn Jakuba

Mamy przed sobą opis innego przypadku – tym razem żony Putifara w Egipcie, która pogrążona w
 swym nienasyconym seksie, chciała za wszelką cenę przeżyć ‘przygodę miłosną’ z Józefem, synem
 Jakuba. Chodzi o szczególnie przez Jakuba umiłowanego syna – Józefa, którego jego zazdrośni bracia
 sprzedali jako niewolnika do Egiptu, niewiele na tym ‘zarabiając’ (Rdz 39).

Jesteśmy świadkami wyrafinowanej perfidii kobiety zamężnej, żony wysokiego urzędnika na dworze
 faraona. Zapałała ona żądzą do Józefa – niewolnika. Jej mąż Putifar zwrócił uwagę na jego zdolności i
 uczynił go „zarządcą swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek” (Rdz 39,4).

Tymczasem żona Putifara zaczęła go nieustępliwie nękać wyraźnymi propozycjami seksualnymi.
 Lecz „... mimo że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią
 żyć” (Rdz 39,10). Józef wybraniał się każdorazowo, dając jej do zrozumienia m.in. motyw religijny:
 „... Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” (Rdz 39,9).
 – Któregoś dnia owa kobieta zamężna wykorzystała chwilę, że w sam raz nie było nikogo w pobliżu, by
 swoje rozseksualizowanie wreszcie zaspokoić, chociaż miała swojego męża:

„Pewnego dnia ... uchwyciła go ona za płaszcz i powiedziała: ‘Połóż się ze mną!’
 Lecz on wyrwał się, zostawił płaszcz w jej ręku i wybiegł na dwór.
 A wtedy ona, widząc, że zostawił swój płaszcz i że wybiegł na dwór,
 zawołała domowników i powiedziała im tak:
 ‘Patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on chce tu u nas swawolić ... i zaczęłam głośno
 krzyczeć’ ...” (Rdz 39,11-14).

Wszyscy uwierzyli jej zakłamanym słowom. Józef został za ‘karę’ wtrącony na parę lat do ‘lochu’. Aż
 wreszcie sam Bóg zainterweniował i doprowadził do jego uwolnienia, gdy w Bożym imieniu
 zinterpretował proroczy sen faraona (Rdz 41,14-46).

W tym wypadku ujawnia się jak na dłoni niepohamowaną żądza tej kobiety, która widocznie nabyła
 już dobrej wprawy w prowokowaniu i usidlaniu coraz innych mężczyzn-ofiar.

Dodatkowo jesteśmy jeden raz więcej świadkami tego, jak jeden grzech – w tym wypadku popełniony
 dopiero i jedynie w myśli i pragnieniu, pociąga za sobą cały splot niezwykle trudnych skutków dla ‘ofiary’
 – w tym wypadku absolutnie niewinnego młodzieńca: Józefa.
 – Wybrał on wierne trwanie za wszelką cenę przy Bożym przykazaniu w jego zapisie w ludzkim sumieniu.
 Działo się to przecież na kilka wieków przed Mojżeszem, któremu Bóg objawił Dziesięcioro Przykazań na
 Górze Synaj (zob. Wj 20,1.17; połowa 13 w. przed Chr.).



 Objaśnienie

Możemy szczerze podziwiać wierność tego młodzieńca – Józefa, systematycznie namawianego
 przez tę wysoko w hierarchii Egiptu postawioną mężatkę. Józef nie poszedł na żadne ustępstwa, ani re-
interpretacje Bożego Głosu mówiącego w sumieniu: „Nie będziesz cudzołożył”. Pozostał temu głosowi
 bezwzględnie wierny, pomimo iż zdawał sobie sprawę z konsekwencji, na jakie narazi się z racji
 odrzucenia jej przewrotnych propozycji.

Kazirodcze zhańbienie Tamary przez Amnona

I jeszcze jedna ‘próbka’ z omawianego zakresu, tym razem z dziejów dotyczących najbliższej rodziny
 króla Dawida. Autor biblijny opisuje wśród wydarzeń, które Dawidowi przyniosły wiele bólu i upokorzenia,
 m.in. fakt gwałtu, jaki jeden z jego synów – Amnon, zadał swojej przyrodniej siostrze Tamarze, która była
 rodzoną siostrą umiłowanego przez Dawida Absaloma. Oboje byli dziećmi Dawida, ale mieli różne matki
 (2 Sm 13).

Autor biblijny wyraża się o Tamarze, że była „piękna” (2
 Sm 13,1). W niej to zakochał się „na życie i na śmierć”
 Amnon. Była ona jednak jeszcze młoda i tym samym
 przebywała niemal stale w domu przeznaczonym dla
 samych tylko kobiet. Tym samym zaś Amnon „nie widział
 możliwości uczynienia jej czegokolwiek” (2 Sm 13,2). Chłopcy
 i dziewczęta nie mogli się na tym etapie życia kontaktować.
 W końcu Amnonowi udało się przy użyciu podstępu
 sprowadzić Tamarę do swojego pokoju, gdzie udawał
 chorego. Gdy znalazła się w jego pomieszczeniu, odezwał
 się Amnon do Tamary:

„... ’Przynieś [Tamaro] posiłek do sypialni, abym przyjął go z twojej ręki’ ...
 Gdy je [= placki] przed nim położyła, aby jadł, schwycił ją i rzekł: ‘Chodź, połóż się ze mną, siostro moja’.
 Odpowiedziała mu: ‘Nie, mój bracie. Nie gwałć mnie, bo tak się w Izraelu nie postępuje.
 Zaniechaj tego bezeceństwa.
 Dokąd się udam z moją zniewagą? A ty, ty stałbyś się jednym z przestępców w Izraelu! ...’
 On jednak nie posłuchał jej głosu, lecz zadał jej gwałt, zbezcześcił i obcował z nią.
 – Potem Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść.
 Nienawiść ta była większa niż miłość, którą ku niej odczuwał.
 Rzekł do niej Amnon: ‘Wstań i odejdź stąd’.
 Odpowiedziała mu: ‘Nie czyń mi, wypędzając mnie od siebie,
 jeszcze większej krzywdy od tej, jaką mi wyrządziłeś’.
 On jednak nie chciał jej posłuchać. Zawołał swego pachołka, który mu usługiwał, i rzekł:
 ‘Wypędź tę ode mnie na ulicę i zamknij za nią drzwi’ ...” (2 Sm 13,10-17).

Autor biblijny przedstawia scenę w całej jej drastyczności.
 – Widzimy przede wszystkim tę dziewczynę – Tamarę. Była ona na pewno nieskalana i zdawała sobie
 sprawę ze swej godności dziewczęcej i kobiecej. Strzegła też skarbu swego dziewictwa.
 – Możemy zarazem podziwiać jej motywację moralną, którą w zdecydowanych słowach wyznała wobec
 haniebnych propozycji swego przyrodniego brata Amnona.

Przeciwnie zaś, jej brat Amnon, rozpalony rozsadzającą go żądzą seksualną, ma na myśli tylko
 jedno: wyżyć się seksualnie. Rozpalony namiętnością zatracił zupełnie rozum. W obliczu żądzy
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 seksualnej, nic nie znaczy dla niego fakt, iż ma przed sobą swoją rodzoną siostrę, chociaż pochodzącą z
 innej matki. W tej chwili żaden już argument do niego nie przemawia:

Niczym dla niego jest sama norma moralna.
 Niczym staje się świadomość, iż jego ojciec jest królem Izraela.
 Niczym staje się fakt, że zadany dziewczynie gwałt seksualny będzie musiał
 doczekać się szczególnie surowej oceny ze względu na swą kwalifikację
 jako kazirodztwa.
 Nic dla niego nie znaczy, że cała ta historia stanie się niemal natychmiast
 ‘publiczną tajemnicą’.
 Nie przemawia do niego fakt, że niemal cudu by trzeba, żeby owocem
 zaistniałego stosunku – miało nie być dziecko ich obojga.
 Nie przemawia do niego fakt, że z Tamarą i tak nie będzie mógł się ożenić,
 mimo iż Tamara wspominała o takiej możliwości – za szczególnym, zupełnie
 wyjątkowym, ewentualnym zezwoleniem ich wspólnego ojca Dawida
(2 Sm 13,13; mimo iż Prawo Mojżeszowe taki związek wyraźnie odrzucało: Kpł 18,9; 20,17;
 Pwt 27,22).

Oto typowe dzieje grzechu: zgody na działania po linii żądzy cielesnej. Jak zwykle w podobnych
 wypadkach, również tutaj popełniony grzech podstawowy wyzwala całą lawinę dalszych grzechów, o
 których sprawca początkowo nigdy by nie pomyślał. Sam zaś grzech zatacza coraz szerzej i coraz
 bardziej oblicze krwawego okrucieństwa, które nie może nie pochodzić rodem z piekła – jako na razie
 tylko wstępne ‘wynagrodzenie’ i „zapłata” (por. Rz 6,23) za posłuchanie Złego, a nie Boga:

 U samego Amnona – nasycenie żądzy przez wyżycie się seksualne na broniącej się
 przed tą nieprawością siostrze, wyzwala diametralny zwrot jego dotychczasowych
 ‘uczuć’.
 Wielka dotychczasowa ‘miłość’, która od początku była typową ‘anty-miłością’,
 obraca się nagle w śmiertelną nienawiść do Tamary.
 Amnon zgwałconej przez siebie siostry nie tylko nie przeprasza za wyrządzoną jej
 niepowetowaną krzywdę, łącznie z pozbawieniem jej skarbu dziewictwa, ale w
 jednej chwili całym sobą ją znienawidził.
 Zamiast jej okazać jakikolwiek gest pocieszenia i zadośćuczynienia za
 sponiewieranie jej godności dziewczęcej i zniszczenie jej skarbu dziewictwa,
 wyrzuca ją siłowo ze swojego pokoju.
 A że w takim stanie, do ostateczności zhańbiona przez własnego brata, zanosząc
 się płaczem, nie potrafi ona wyjść z tego mieszkania i pokazać się przed światem,
 zostaje ona w końcu na polecenie Amnona brutalnie wyrzucona na ‘bruk’ przez
 specjalnego na to przywołanego służącego Amnona.

Nienawiść jest innym imieniem ‘zabójstwa’ człowieka. Wiedział o tym dobrze już cały Stary
 Testament. Ale dopiero w Nowym Testamencie ujął tę rzeczywistość w jasno sformułowane słowa św.
 Jan, Apostoł i Ewangelista. Podkreśla on jednoznacznie, że wszelka nienawiść jest grzechem ...
 zabójstwa, dokonanego na bratu (zob. też wyż., w odniesieniu do dzieciobójstwa: „Grzech ‘nienawiści brata swego’ ...”):

„My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia,
bo miłujemy braci.
 Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,
 a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego” (1 J 3,14n).
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Wcześniejsze omówienia tematu o ‘pożądliwym spoglądaniu’ z naszej homepage

Na tych paru migawkach zachowań młodzieży żeńskiej i męskiej w obliczu grzechu w zakresie
 seksualizmu zakończymy przegląd opisów Słowa-Bożego-Pisanego, zaczerpniętych ze Starego
 Testamentu. Zauważamy, że ani Pismo świętego Starego Testamentu, ani Nowego Testamentu nie
 uchyla się od przedstawiania również najgłębszych nizin ludzkiej nędzy moralnej, ludzkich grzechów i
 zbrodni, ani wielu chwilami niezwykle żenujących grzechów i zbrodni, dokonanych również przez tych,
 którzy postawieni byli w hierarchii Ludu Bożego na najwyższych szczeblach władzy religijnej i narodowo-
państwowej.
 – Wszystko to jedynie wzmacnia na swój sposób wiarygodność opisów biblijnych.

Wypada jedynie zwrócić jeszcze uwagę, że już też wcześniej przedstawialiśmy na naszej strony
 pewne fakty z Ksiąg Biblijnych związane z pożądliwością ciała, zwłaszcza w nawiązaniu do wypowiedzi
 Jezusa o „pożądliwym spoglądaniu” na kobietę. Było to tematem szczególniej części VI, rozdz. 8 – w
 jego podpunktach: § E, 4-d-e.
 – Bardziej szczegółowo został tamże omówiony zbrodniczy czyn cudzołóstwa Dawida z Batszebą oraz
 grzeszne działania dwóch „starców zastarzałych w złych dniach” z Księgi Daniela (zob. wyż.: Pożądliwość
 wzbudzona widokiem Batszeby (2 Sm 11n); oraz: Grzech pożądliwości oczu dwóch starców w Księdze Daniela (Dn 13).
 – Również tam zwróciliśmy uwagę na dalekosiężne skutki przedstawianych grzesznych zachowań
 moralnych, łącznie z niemal z reguły idącym ścisłym powiązaniem wtedy przykazania VI-go i V-go:
 grzechów przeciw czystości – a bezpośrednio potem zbrodni przeciw ‘życiu’.

Wypada dopowiedzieć, że przypomniane z opisów Biblijnych grzechy z zakresu obecnie omawianej
 problematyki: ‘Młodzieńczości w obliczu małżeństwa – sakramentu małżeństwa’, stają się z Bożego
 punktu widzenia jednym wielkim wołaniem o ekspiację za grzechy i zbrodnie, ale tym bardziej wołaniem
 o uwolnienie Bożego żywego Obrazu spod zniewolenia przez „Złego” poprzez Syna Bożego. Wszyscy
 bowiem:

„... dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski,
 poprzez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie.
 Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania –
 przez wiarę, mocą Jego Krwi” (Rz 3,23nn).

RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-i.
 Stadniki, 4.VI.2015.
 Stadniki, 16.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 2.VIII.2017.
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H. WYBRANE PROBLEMY DZIEWCZĘCOŚCI I KOBIECOŚCI
Stojące przed nami zagadnienia

1. Rodzice odpowiedzialni za dramat egzystencjalny dziecka: dziewczyny
Dziewczyna: kobieta
Miało cię ... nie być
Masz być chłopcem, a nie dziewczyną!
Tabela. Ja wiem Mamo, że mnie nie za bardzo kochasz ...
Tekst. Miłość dziecka ‘dla niego samego’ (LR 9)
Miałaś być ... chłopcem

2. Brak akceptacji siebie jako problem własny
Życie w nie-akceptowanej kobiecości
Z dłuższej korespondencji p. Danuty
Korespondencja Danki: 1-5
Korespondencja Danki: 6-17
Sugestie dla przyszłych rodziców
Nastawienie na od-środkowy dynamizm miłości

3. Atak Złego na Boże ustalenia etyczne w przypadku dziewcząt i kobiet
Mroczne tło ulegania kuszeniu do odstępstwa od Boga
Warunki przyjmowanie względnie nie-przyjmowanie Oblubieńca-z-Krzyża
Wykorzystanie płciowości przeciw człowiekowi i Bogu

4. Z relacji Starego Testamentu o grzechach i zbrodniach na tle seksualnym
Z relacji Starego Testamentu o grzechach i zbrodniach na tle seksualnym
Zdziczenie obyczajów przed Potopem i zagładą Sodomy-Gomory
Dina córka Jakuba zhańbiona przez Sychema
Żona Putifara – a Józef syn Jakuba
Kazirodcze zhańbienie Tamary przez Amnona
Tabela. Amnon a Tamara
Tabela. Lawina skutków po zgwałceniu Tamary przez Amnona
Wcześniejsze omówienia tematu o ‘pożądliwym spoglądaniu’ z naszej homepage

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c89. Powódź ma Filipinach: wrzesień 2009. Rozpacz zalewanych
Fot7c90. Etiopia - klęska głodu, 2008 r. Co dać dzieciom jeść?
Fot7c91. Zaangażowana terapeutka
Fot7c92. Tokyo. Sky-Tree
Fot7c93. Dwa pieski śpiące jeden na drugim
Fot7c94. Dubaj. Najwyższy obiekt na świecie



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

I.   GODNOŚĆ WŁASNA A MIARA WIERNOŚCI RAZ
DANEMU SŁOWU

Nasuwające się dalsze zagadnienia

Nasuwa się szereg dalszych aspektów żywotnie związanych z wiekiem młodzieńczości. Oto główne
 dalsze tematy które wypada w niniejszych rozważaniach poruszyć:

1. Godność kobiety a młodzież alkoholu-narkotyków-seksu
2. Dziewczyna w obliczu swej kobiecości
3. Godność osobista w próbie na wierność „słowu”: alkohol-palenie.

Zagadnieniom tym wypada poświęcić nieco uwagi.

1. Godność kobiety a młodzież alkoholu-narkotyków-seksu
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Wprowadzenie do klimatu ...

Zbliżamy się coraz bardziej do właściwej problematyki bieżącego odcinka niniejszego rozdziału (cz.VII,
 rozdz. 3, § H): „Czystość wystawiona na próbę w działaniach u dziewcząt”. Sama w sobie ta treść stawia
 piszącego tu autora: kapłana, zakonnika – w sytuacji niezręcznej – i nietrudno to zrozumieć. Czyżby
 jednak z samego tego powodu należało nie podejmować w ogóle szeregu ryzykownych aspektów
 związanych z kobiecością zachowań w rozważanej obecnie tematyce wzajemnych odniesień pomiędzy
 chłopcami i dziewczętami w obliczu małżeństwa: sakramentu małżeństwa?

Drodzy Czytelnicy (jeśli tacy się znajdą) zechcą wybaczyć, jeśli niejedna z przedstawianych sytuacji,
 względnie niejeden z przytoczonych przykładów będzie mógł wydawać się drastyczny oraz ryzykowny.
 Intencja u podłoża niniejszych linijek stara się być wciąż na wskroś przejrzysta, nasycona modlitwą i
 życzeniem jak najpełniejszego dobra – w aspekcie przede przeznaczeń ostatecznych człowieka –
 mężczyzny i kobiety. W najgłębszym przekonaniu, że jedynie ten pokój serca, jaki przynosi Chrystus, i
 którego „świat dać nie może” (J 14,27), jest jednocześnie zdolny napełnić serce prawdziwym szczęściem i
 spełnieniem:

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
 Nie tak jak daje świat, Ja wam daję ...” (J 14,27).

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

Jak bardzo trafnie wyraził to św. Jan Paweł II w swoim „Liście do Młodych całego świata” (1985 r.):

„... Chrystus bowiem nie tylko jest ‘nauczycielem dobrym’, który wskazuje drogi życia na ziemi ...
 – On jest świadkiem tych ostatecznych przeznaczeń, jakie człowiek ma w Bogu samym.
 Jest On świadkiem nieśmiertelności człowieka.
 Ewangelia, którą głosił swoim słowem, zostaje ostatecznie przypieczętowana krzyżem i
 zmartwychwstaniem w tajemnicy paschalnej. ‘Raz powstawszy – Chrystus więcej nie umiera, śmierć
 nad Nim nie ma już władzy’.
 – W swoim zmartwychwstaniu Chrystus stał się też trwałym ‘znakiem sprzeciwu’ wobec wszystkich
 programów, które nie są zdolne wyprowadzić człowieka poza granicę śmierci.
 Co więcej: które tą granicą zamykają wszelkie pytania człowieka o wartość i sens jego życia.
 Wobec tych wszystkich programów, światopoglądów i ideologii, Chrystus stale powtarza:
 ‘Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem’ ...” (LM-1985,5).

Jan Paweł II o godności i powołaniu kobiety

Stajemy zatem coraz bardziej twarzą w twarz wobec niełatwego do rozszyfrowania świata dziewcząt i
 panien. Pojawia się wstępne pytanie:



 Objaśnienie

 – Jak same dziewczęta – począwszy od tych bardzo jeszcze młodych, a skończywszy na dziewczynach
 już niemal na wydaniu, odnoszą się do siebie samych jako właśnie dziewcząt-kobiet? Odpowiedź będzie
 rzecz jasna, bardzo zróżnicowana.

Jak pięknie, dogłębnie, a zarazem twórczo przedstawia zagadnienie godności kobiety na tle „jedności
 dwojga”, a zarazem charakterystycznego zróżnicowania mężczyzny i kobiety, wynikającego „ze swoistej
 odmienności i oryginalności osobowej mężczyzny i kobiety” (MuD 10) Św. Jan Paweł II w swym
 porywającym Liście Apostolskim: „Mulieris Dignitatem – O Godności i Powołaniu Kobiety”, wydanym z
 okazji Roku Maryjnego 1987-1988. Z jakim charakterystycznym ciepłem serca podkreśla on postawę
 Chrystusa wobec kobiet!
 – Według słów Papieża, „... Chrystus stał się wobec swoich współczesnych rzecznikiem prawdziwej
 godności kobiety oraz odpowiadającego tej godności powołania” (MuD 12). Chrystus, w pełni świadom
 następstw grzechu popełnionego w Raju, w którym pierwsza niewiasta odegrała tak zasadniczą rolę,
 świadom wielowiekowej dyskryminacji kobiet, całym swoim postępowaniem i stylem bycia swych słów i
 czynów „wyraża zawsze należny dla kobiety szacunek i cześć” (por. MuD 13).

Postawa Chrystusa wobec kobiet „staje się ...
 jeszcze bardziej wyrazista w stosunku do tych kobiet,
 na które opinia społeczna wskazywała z pogardą jako
 na grzesznice, jawnogrzesznice i cudzołożnice” (MuD
 13). Wypada przytoczyć słowa Papieskie:

„Odniesienie Jezusa do owych kobiet, które spotyka
 na drodze swego mesjańskiego posługiwania, jest
 odzwierciedleniem odwiecznego zamysłu Boga,
 który stwarzając każdą z nich, wybiera ją i miłuje w
 Chrystusie [por. Ef 1,1-5].
 Każda z nich jest przeto tym ‘jedynym na ziemi
 stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego
 samego’. Każda dziedziczy od ‘początku’ godność
 osoby właśnie jako kobieta.
 Jezus z Nazaretu tę godność potwierdza, przypomina, odnawia, czyni treścią Ewangelii i Odkupienia,
 dla którego został posłany na świat. Każde więc z Chrystusowych słów czy odniesień do kobiety
 trzeba wprowadzić w wymiar Tajemnicy Paschalnej [= Tajemnicy Odkupienia]. Na tym gruncie wszystko się
 tłumaczy do końca” (MuD 13).

Nieco dalej pisze Jan Paweł II – w nawiązaniu do znamiennie przedstawionego opisu Janowego o
 kobiecie przywleczonej do Jezusa, gdy została przyłapana na cudzołóstwie. Warto by przeczytać całość
 rozważania Papieskiego do Janowego opisu. Przedrukujemy dłuższy fragment Papieskiego rozważania.
 Być może, Drogi Czytelnik nie będzie ‘żałował’ czasu, jaki wymaga dłuższa lektura cytatu:

„Znamienne jest zachowanie się Jezusa w wydarzeniu zapisanym w Ewangelii św. Jana [J 8,3-11]. Może
 w niewielu wypadkach tak bardzo jak tu okazuje się Jego moc – moc prawdy – wobec ludzkich
 sumień. Jezus jest przy tym spokojny, skupiony, zamyślony.
 Czy i tutaj ... świadomość Jego nie obcuje z tajemnicą ‘początku’, kiedy to człowiek został stworzony
 mężczyzną i kobietą, a kobieta została zawierzona mężczyźnie w swojej kobiecej odmienności, także
 ze swym potencjalnym macierzyństwem?
 Również i mężczyzna został zawierzony przez Stwórcę kobiecie.
 Zostali zawierzeni wzajemnie jedno drugiemu jako osoby stworzone na obraz i podobieństwo Boga
 samego.
 Takie zawierzenie jest miarą miłości, miłości oblubieńczej:
 aby stawać się ‘bezinteresownym darem’ jedno dla drugiego,
 trzeba, aby oboje mieli poczucie odpowiedzialności za dar.
 Ta miara jest przeznaczona dla obojga – mężczyzny i kobiety – od ‘początku’.
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 Po grzechu pierworodnym działają w mężczyźnie i kobiecie siły przeciwne z powodu troistej
 pożądliwości, ‘zarzewia grzechu’. Siły te działają w człowieku od wewnątrz. Dlatego Jezus powie w
 Kazaniu na Górze:
 ‘Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa’ [Mt 5,28].
 Słowa te, skierowane wprost do mężczyzny, ukazują podstawową prawdę o jego odpowiedzialności
 wobec kobiety: za jej godność, za jej macierzyństwo, za jej powołanie.
 Odnoszą się pośrednio również do kobiety. Chrystus czynił wszystko, ażeby – na tle ówczesnych
 zwyczajów i stosunków społecznych – kobiety odnalazły w Jego nauczaniu i w Jego postępowaniu
 właściwą sobie podmiotowość i godność.
 – Na gruncie tej odwiecznej ‘jedności dwojga’ godność ta zależy wprost od samej kobiety jako
 odpowiedzialnego za siebie podmiotu i jest równocześnie ‘zadana’  mężczyźnie.

 Konsekwentnie Chrystus odwołuje się do odpowiedzialności mężczyzny.
 – ... Godność kobiety i jej powołanie – podobnie zresztą jak mężczyzny – znajdują swoje odwieczne
 źródło w Sercu Boga, a w doczesnych warunkach ludzkiego bytowania są ściśle związane z ‘jednością
 dwojga’.
 Dlatego każdy mężczyzna musi patrzeć w swoje wnętrze, czy ta, która zadana mu jest jako siostra w
 tym samym człowieczeństwie, jako oblubienica, nie staje się w jego sercu przedmiotem cudzołóstwa;
 czy ta, która jest na różne sposoby współpodmiotem jego bytowania w świecie, nie staje się dla niego
 ‘przedmiotem’: przedmiotem użycia, przedmiotem wyzysku” (MuD 14).

I jakżeż nie przytoczyć jeszcze jednego, kolejnego dopowiedzenia do tych rozważań o odniesieniach
 Chrystusa do kobiet, które instynktownie zbliżają się do Niego, nawet gdy im uświadamia ich grzeszność.
 Kobiety te wyczuwają, że Jego słowa niosą im ... „wyzwolenie”, a nawet coś jeszcze więcej: „przywracają
 je im samym”. Oto więc kolejne słowa przytaczanego Papieskiego „Listu Apostolskiego”:

„Sposób postępowania Chrystusa, Ewangelia Jego czynów i Jego słów jest konsekwentnym
 sprzeciwem wobec wszystkiego, co uwłacza godności kobiety. Dlatego też te kobiety, które znajdują
 się w pobliżu Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie, jakiej On ‘naucza’ i jaką ‘czyni’, nawet jeśli jest
 to prawda o ich własnej ‘grzeszności’.
 Czują się przez tę prawdę ‘wyzwolone’, przywrócone sobie, czują się umiłowane tą ‘miłością
 odwieczną’, miłością, która znajduje swój bezpośredni wyraz w samym Chrystusie.
 W zasięgu działania Chrystusa zmienia się ich pozycja społeczna. Słyszą, że Jezus rozmawia z nimi o
 takich sprawach, o jakich ówcześnie nie rozmawiało się z kobietą.
 – Przykładem najbardziej poniekąd szczególnym jest Samarytanka przy studni w Sychem. Jezus, który
 wie, że jest grzesznicą i mówi jej o tym, rozmawia z nią o najgłębszych Bożych tajemnicach. Mówi jej o
 nieskończonym darze Bożej miłości, który jest ‘źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu’ [J
 4,14]. Mówi jej o Bogu, który jest Duchem, i o prawdziwej czci, jaką Ojciec winien odbierać w Duchu i
 Prawdzie [por. J 4,24]. Objawia jej na koniec, że jest Mesjaszem przyobiecanym Izraelowi [por. J 4,26] ”
 (MuD 15).

Na końcu przytoczonego fragmentu zapisuje św. Jan Paweł II zdumiewające spostrzeżenie:

„Istotnie, Ewangelie ... także podkreślają, że w momencie ostatecznej próby, rozstrzygającej o całym
 mesjańskim posłannictwie Jezusa z Nazaretu, u stóp Krzyża znalazły się przede wszystkim kobiety. Z
 Apostołów dochował wierności tylko Jan. Kobiet zaś było wiele. Nie tylko Matka Chrystusa i ‘siostra
 Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena’ [J 19,25] – ale ‘wiele niewiast, które przypatrywały
 się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu’ [Mt 27,55].
 – Jak widać, w tej najcięższej próbie wiary i wierności – kobiety okazały się mocniejsze od Apostołów;
 w tych momentach niebezpieczeństwa te, które ‘wiele umiłowały’, potrafiły przezwyciężyć lęk.
 Przedtem jeszcze były kobiety na drodze krzyżowej, ‘które zawodziły i płakały nad Nim’ (Łk 23,27).
 Wcześniej jeszcze była żona Piłata, która przestrzegała swojego męża: ‘Nie miej nic do czynienia z
 tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu’ [Mt 27,19] ...” (MuD 15).



Przytoczone słowa św. Jana Pawła II przyczynią się być może do ocknięcia niejednej dziewczyny –
 młodszej i starszej. Staną się one dla niejednej motywem do decyzji na „tył zwrot” w stosunku do dotąd
 wybieranej drogi: w kierunku zła, a dokładniej: w kierunku tego, który jest „Zły’, chociaż jest dobrze
 zamaskowany. Ten bowiem kierunek niesie z sobą ponad wątpliwość postępujące zadeptywanie daru
 kobiecej godności i podarowanego jej przez Boży Stworzycielski charyzmatu kobiecości ku coraz
 doskonalszemu stawaniu się miłością-darem. Tym samym zaś droga, na którą niestrudzenie wabi „Zły”,
 pociągałaby za sobą jej nieuchronnie postępujące odcięcie od Odkupiciela.

Doba alkoholu-papierosów-używek-seks-edukacji

Nietrudno zauważyć poważne zmiany w zachowaniach chłopców i dziewcząt i ich wzajemnych
 odniesieniach we współczesności – w porównaniu ze stylem wzajemnego obcowania w dawniejszych
 czasach, znanych czy to z osobistych wspomnień starszego pokolenia, czy też jedynie z opowiadań ludzi
 starszych, względnie z lektury.
 – Nie ulega wątpliwości, że wiąże się to szczególniej z wciąż wprowadzanymi, często daleko idącymi
 zmianami w programach edukacji – nie tyle nawet treści przedmiotów nauczania, co przede wszystkim
 stylu kształtowania państwowo narzucanych postaw u uczniów.

Dawniej było rzeczą normalną, że nauczyciel – otaczany z zasady najwyższym szacunkiem jako
 zawsze jednocześnie wychowawca powierzonych sobie dzieci, był jednocześnie niepodważalną powagą
 dla dzieci szkolnych, ale i ich rodziców.
 – Przeciwnie zaś w dzisiejszej dobie bywa nierzadko tak, że nauczycielowi niemal nie wolno wyrażać
 swoich poglądów etycznych, ani mówić o wyznawanej wierze, by nie narazić się wyższym przełożonym
 pionu edukacyjnego, a z kolei – samym uczniom. Raz po raz słychać w wiadomościach czy to z kraju,
 czy z zagranicy – o aktach przemocy w stosunku do nauczycieli i nauczycielek i postawach buntu
 przeciw nim, a nawet o aktach groźby pozbawienia życia w razie nie-spełnienia ich roszczeń,
 ewentualnie niekorzystnej dla nich, skądinąd w pełni uzasadnionej oceny.

Nie ulega wątpliwości, że notowane nierzadko, zwłaszcza w ośrodkach miejskich, niedobre
 zachowanie dzieci i młodzieży szkolnej, licealnej i gimnazjalnej, ich posuwanie się do wulgaryzmów i
 niesłychanej arogancji na lekcjach i poza nimi, wiąże się ze stosunkowo bardzo łatwym dostępem
 współczesnego pokolenia dzieci do alkoholu, papierosów, a swoją drogą do wciąż ‘podskórnie’
 rozprowadzanych narkotyków. Zjawiska te stały się w wielu środowiskach istną plagą, wobec której
 nauczycielstwo – a swoją drogą rodzice, stają często bezradni. Tym bardziej że gremia ustawodawcze
 coraz innych państw same nie wiedzą, czy postawić zdecydowaną tamę np. alkoholizacji dzieci i
 młodzieży, a z kolei stosowaniu narkotyków – miększych czy twardszych, czy też przymrużyć na te
 destrukcyjne zjawiska oczy i zezwolić na ich posiadanie, sprzedaż pokątną czy oficjalną, oraz samo ich
 stosowanie?

Wszystko to odbija się fatalnie na wynikach nauki, a tym bardziej na zdrowiu fizycznym i psychicznym
 współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży. Przyszłe pokolenia, które będą się wywodziły z takich ojców
 i matek, będą z góry skazane na wiele niewydolności: ci ojcowie i matki nie będą zdolni do
 przekazywania życia w pełni zdrowego w sensie fizycznym i psychicznym.

A co dopiero powiedzieć w tej sytuacji o religijnym wydźwięku pracy wychowawczej przyszłych
 rodziców? Ci dzisiejsi młodzi, przyszli rodzice, nie będą mieli do przekazania swemu potomstwu żadnych
 głębszych wartości: ani patriotycznych, ani tradycji narodowych, ani życia w zjednoczeniu z Bogiem.
 Jakżeż będzie mógł taki ojciec i taka matka przekazywać swemu dziecku czy dzieciom wartości, których
 sami nie posiadają i nie podejmowali żadnego trudu, żeby w takich wartościach wzrastać i nimi żyć?



Czy się w tej sytuacji dziwić, że w parze z alkoholem, papierosami, stosowaniem używek –
 zadomawia się coraz łatwiej lawinowo przez młodych uprawiany ‘seks’ ? Seks będą uprawiali nie tylko
 wiecznie tego chciwi chłopcy, ale wcale nierzadko dystansować ich w tym będą dziewczyny – poczynając
 od dziewcząt bardzo młodych. Można by się zastanowić, czy u źródeł tej sytuacja leżą też jeszcze jakieś
 inne swoiste przyczyny? – Wydaje się, że tak.

Chybione programy seks-edukacji

W wielu krajach wprowadzono już, względnie wprowadza się, zwykle bez oglądania się na
 niezbywalne priorytetowe prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci pod względem etycznym,
 religijnym i światopoglądowym – siłowo narzucane programy ‘edukacji seksualnej’. W niejednym kraju na
 rodziców, domagających się zwolnienia z tego rodzaju lekcji swej córki czy syna – sypią się dotkliwe kary
 administracyjne, nie wyłączając aresztu i więzienia z racji ‘niepodporządkowania się obywatela władzy
 szkolnej i programom zaaprobowanym przez ministerstwo edukacji’ danego kraju. Dzieje się to wszystko
 wbrew nienaruszalnym prawom rodziców do wychowania swoich dzieci. Nie państwo, a rodzice urodzili
 dziecko, i im, nie władzom państwowym, przysługuje prawo kształtowania ich sumienia – jako swoistego
 dalszego rodzenia dziecka, tym razem rodzenia i kształtowania jego duszy.

Można by już pominąć zasadniczy aspekt tego rodzaju rozporządzeń, że prawo niesprawiedliwe,
 które by łamało jedno z Bożych przykazań, nigdy nie obowiązuje w sumieniu. Nie przedstawia ono
 żadnej wartości prawniczej, a na poszczególnym człowieku zmuszanym do podporządkowania się jemu,
 ciąży obowiązek wyrażenia „sprzeciwu sumienia” (zob. np. EV 89 w zastosowaniu w tym wypadku do przepisów
 prawnych dotyczących aborcji oraz eutanazji).

Z praktyki wiadomo, że zajęcia szkolne prowadzone pod szyldem „edukacji seksualnej”, z zasady nie
 mają nic wspólnego z przygotowaniem dziecka do życia w małżeństwie i rodzinie. O małżeństwie,
 rodzinie, o miłości godnej tego miana, o odniesieniach po linii godności ludzkiej osoby, a nie człowieka
 jako ‘obiektu seksualnego’ dla jego seksualnego użycia, nie ma tam zwykle żadnej wzmianki. Brak
 jakiegokolwiek wychowywania do podejmowania odpowiedzialności – za siebie i za drugich, za przyszłe
 potomstwo.

Wykłady obracają się głównie wokół jednego, priorytetowo traktowanego zagadnienia: jak uprawiać
 tzw. ‘bezpieczny seks’, tzn. tak podejmować ‘kopulację seksualną’, żeby się uchronić przed ‘niepożądaną
 ciążą’. Sama w sobie ‘ciąża’ kwalifikowana jest wtedy z zasady jako ‘nieszczęście, wpadka, niewiedza co
 do sposobu posługiwania się skutecznym środkiem zapobiegającym’.
 – Całkowicie wyeliminowane zostaje określanie matki, która wraz z małżonkiem, ewentualnie już
 istniejącymi dziećmi, przeżywa miesiące oczekiwania na przyjście na świat kolejnego dziecka, iż znajduje
 się ona wtedy w „stanie błogosławionym”.

Wykłady na temat ‘uprawiania miłości’ i ‘kochania się’ dotyczą przede wszystkim praktycznego
 wprowadzenia do korzystania z szerokiego wachlarza coraz innych środków technicznych zapobiegania
 – nie poczęciu, bo takich sposobów nie ma poza całkowitym powstrzymywaniem się od kontaktów
 płciowych w okresie poprzedzającym małżeństwo. Wszystkie techniki ‘zapobiegania’ opierają się na
 coraz bardziej wyrafinowanych sposobach zabicia poczętego życia człowieczego na etapie, gdy nikt
 jeszcze nie jest w stanie stwierdzić, że w tym przypadku doszło do poczęcia.

Innymi słowy wszystkie dostępne techniki ‘zapobiegania’ wywierają zawsze działanie poronne. A
 tylko ulotki informujące o danym środku, ujmują jego mechanizm działania w tak wyszukanych
 sformułowaniach biochemicznych, żeby przeciętny ‘klient’ nie mógł się zorientować, iż sięgnięcie po ten



 środek jest równoznaczna z podjętą decyzją zabicia Poczętego, jeśliby w tym przypadku doszło do nie
 zamierzonego poczęcia.

Tak określona kwalifikacja medyczna, ale tym bardziej etyczna, dotyczy technik przeznaczonych do
 stosowania zarówno przez dziewczęta-kobiety (tabletki, plastrów, injekcji, tabletki ‘po’; a z kolei: spirali; itd.), jak i
 przez mężczyzn (prezerwatywy).

Są nauczyciele i nauczycielki od tych przedmiotów, którzy w ramach ‘filmów edukacyjnych’ na temat
 użycia prezentowanych technik zapobiegania ciąży, względnie innych materiałów pokazowych,
 przeprowadzają następnie ćwiczenia ’praktyczne’. W grę wchodzi zwłaszcza sposób zakładania
 prezerwatywy. Pokazowo używa się w tym celu np. sztucznych penisów.
 Przy okazji prezentuje się uczniom cały arsenał artykułów, jakie można nabyć w ‘sex-shopach’. Dzieci
 dowiadują się przy okazji, jak można sobie urozmaicić swe życie seksualne oraz doprowadzić siebie i
 partnera-partnerki do szczytu upragnionej rozkoszy seksualnej.

Zdarzają się szkoły, gdzie osoby odpowiedzialne za ‘seks-edukację’ domagają się, a następnie
 urządzają i odpowiednio wyposażają osobne pomieszczenia ‘szkolne’, w których chłopcy i dziewczęta
 będą mogli bezstresowo uprawiać ‘trening’ w odbywaniu kopulacji z wybranym partnerem czy partnerką.
 – Środki zapobiegania ciąży we wszelkich rodzajach i odmianach wystawia się do publicznego użytku w
 łatwo dostępnych automatach.

Dostęp do sensacji porno i erotyki

Miary zła moralnego dopełnia powszechnie i we wszystkich krajach bajecznie łatwy dostęp do filmów
 pornograficznych i pokazów ‘wideo’ z zakresu erotyki. Już najmłodsze dzieci mogą bez trudności dowoli
 zaspokajać rozbudzoną przez kolegów i koleżanki, a tym bardziej w ramach wykładów ‘przygotowania do
 życia rodzinnego’ oraz ‘zdrowej edukacji seksualnej’, swoją ciekawość odnośnie do wszystkich
 intrygujących detali uprawiania ‘bezpiecznego seksu’.

Porno i erotyka dostępne są do przesytu przede wszystkim poprzez komputer z internetem. W skali
 światowej stron internetowych prezentujących wciąż na bieżąco coraz inne sceny i filmy z nagraniami
 wszystkich detali życia seksualnego w jego najbardziej wyrafinowanych i zwyrodniałych formach –
 istnieją całe miliony (zob. m.in. wyż., po otwarciu PORTALU, ‘Spisu Treści’ naszej strony, w kolumnie ‘4’ zamieszczony pod
 nr ‘17’ List Pasterski Bpa Roberta Finn o pornografii: „Błogosławieni czystego serca’).
 – Każde zaś dorastające, a nawet już małe dziecko, wymusza na swych rodzicach zakup komputera-
laptopa, tłumacząc się koniecznością odrabiania lekcji szkolnych.
 Swoją zaś drogą trudno dziś znaleźć dziecko, zwłaszcza w mieście, które by nie wymusiło u rodziców
 zakupu komórki – oczywiście komórki, a tym bardziej coraz innego typu smartfona z połączeniem
 internetowym i możliwością przesyłania MMS’ów.

Wszystko to składa się na dopełnienie miary ryzyka, na jakie nieuchronnie wystawione jest
 współczesne młode pokolenie.
 Stwarza to jednak równolegle sytuację tym większej odpowiedzialności matki i ojca za kształt
 wychowania w łonie samej rodziny. Jest to odpowiedzialność za swoje dzieci w pierwszym rzędzie przed
 obliczem Bożym, ale i w obliczu samych tych dzieci, którym przekazali życie. Swoją zaś drogą wyrasta
 odpowiedzialność małżonków i wychowawców w obliczu całego społeczeństwa i jego pionu moralnego.
 Nikt małżonków z tej odpowiedzialności nie zwolni.
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Zdwojona odpowiedzialność małżonków-wychowawców

Jeśli dzieci, etycznie w dużej mierze niemal ‘bezbronne’, wystawione są na tak daleko idące
 zagrożenia etyczne, których nieuchronnym owocem będzie klęska samego ich człowieczeństwa, a w
 dalszej konsekwencji klęska sumienia i pionu moralnego przyszłych pokoleń, nietrudno zdać sobie
 sprawę ze stopnia odpowiedzialności moralnej, jaka się wiąże z przygotowaniem współczesnego
 pokolenia młodzieży do przyszłych zadań w małżeństwie: Sakramencie małżeństwa.
 – Samo w sobie zawarte małżeństwo, tzn. wzajemnie sobie udzielony sakrament małżeństwa, wiąże się
 wprost z podjętym zobowiązaniem do twórczego przekazywania potomstwo dzieła odkupienia.
 Małżonkowie podejmują się tego zadania w chwili związania się węzłem małżeńskim – w obliczu Boga,
 siebie wzajemnie oraz wobec społeczeństwa.

W ramach podjętych wobec Boga i społeczeństwa zobowiązań małżeńskich i rodzicielskich:
 udzielonego sobie wzajemnie sakramentu małżeństwa, będą pojawiające się prędzej czy później
 wspomniane zagrożenia moralne ich dzieci wymagały stałego, poważnie podejmowanego i
 kontynuowanego dialogu na te tematy, które te zagrożenia wyzwalają. Dialog ten będzie oczywiście
 musiał być dostosowany do fizycznego i duchowego rozwoju kolejno pojawiających się dzieci.
 – Małżonkowie będą mogli wtedy korzystać z wdzięcznością m.in. z twórczych sugestii, dotyczących
 wprowadzenia do tajemnicy życia i miłości w małżeństwie i rodzinie, zawartych w cennych, licznych
 dokumentach Nauczania Magisterium Kościoła. Materiały te są w zasadzie łatwo dostępne m.in. z
 niniejszej strony internetowej (otwórz „Spis Treści”, przejdź do kolumny ‘4’, tamże otwórz skrytki zawierające dokumenty
 papieskie, przede wszystkim z pontyfikatu Jana Pawła II, oraz Benedykta XVI: nr 4 a-b-c).

Nie ma innego sposobu neutralizowania zagrożeń moralnych, z jakimi dzieci będą się niemal na co
 dzień spotykały w życiu publicznym, w szkole oraz w gronie swych rówieśników, niekiedy już bardzo ...
 zepsutych i wymuszających na nie-zepsutych kolegach i koleżankach taki sam styl zachowań, w jakim
 oni są pogrążeni, jak poprzez stwarzanie rozmowy z dorastającymi dziećmi i godne naświetlanie
 zarówno napotykanych zagrożeń moralnych, jak i zdecydowaną postawę w kwestii korzystania z
 mediów: internetu, komórek, wideo itp.
 – Tym bardziej jednak będzie to wymagało od małżonków, żeby ich życie na co dzień było dla dzieci
 jednym wielkim, bezsłownym świadectwem ich własnego, rzeczywistego zaangażowania w życie wiarą,
 łącznie z regularnym korzystaniem z Sakramentu zwłaszcza Pojednania i Eucharystii.

Drastyczne przykłady anty-owoców seks-edukacji

Czy w sytuacji zalewu zwyrodnieniami seksualnymi w porno, telewizji i innych mediach można się
 jeszcze dziwić, iż tu i ówdzie dochodzi do takich żenujących wydarzeń, jak np. poniżej zrelacjonowane
 dwa fakty.

1. W następstwie serii wykładów ‘pani wychowawczyni’, przede wszystkim chłopcy doszli do szczytu
 rozseksualizowania – oni zapewne w o wiele wyższym stopniu, aniżeli dziewczęta z tej samej klasy. Ich
 ‘pani’ przedstawiła im bardzo poglądowo i za pomocą licznych prezentacji medialnych wszystkie detale
 współżycia, łącznie z pokazem medialnym genitaliów męskich i żeńskich.



 – Do kompletu należały lekcje o stosowania całej gamy coraz innych, wyrafinowanych technik w celu
 ustrzeżenia się od poczęcia, albo też natychmiastowego zastopowania zaistniałej ciąży.

Uczestnictwo w tych lekcjach tak chłopców rozochociło i doprowadziło do takiego seksualnego
 napięcia, że w końcu pochwycili tę ich ‘panią-nauczycielkę’, zawiązali jej na wszelki wypadek oczy,
 rozebrali, położyli na stole i przystąpili do eksperymentowania na niej ‘na żywo’ tego wszystkiego,
 czego ich nauczyła i co im wtłaczała w głowy i serce ... teoretycznie. Nie pomogły jej krzyki i protesty!
 – Co w ich sumieniach zasiała, to zebrała z procentem – jako dojrzały owoc swej totalnej
 nieodpowiedzialności.
(Nieco dokumentacji zob. np.: 1) http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Przez-nich-Ania-sie-zabila-Dostali-nadzor-
kuratora,wid,13189294,wiadomosc.html?ticaid=6f8c7; 2) http://pawelwronski.salon24.pl/tag/1,polityka,4 : Gdańsk, Gimnazjum
 nr 2, dnia 20.X.2006: zgwałcenie na oczach całej klasy, film komórką wykonany przez jednego z 5 chłopaków trwa 20 minut;
 itd.; śmierć Ani następnego dnia w swym pokoju w domu).

2. W innym przypadku chłopcy umówili się, że na dłuższej przerwie między lekcjami rozbiorą jedną z
 koleżanek tej samej klasy.

Istotnie, złapali taką bardzo spokojną, która niczego złego nigdy się nie spodziewała. Położyli ją na
 stole i przystąpili do oglądania i eksperymentowania na jej płci. Dotykali ją gdzie się tylko dało, a w
 końcu jeden po drugim zabawiał się na niej stosunkiem.
 – Obecne w klasie pozostałe dziewczęta biernie się temu widowisku przyglądały. Żadna się nie
 ruszyła, by przyjść koleżance z pomocą, by ją przed agresją chłopaków obronić i przywołać kogoś z
 nauczycielstwa.
 – W końcu przyszła do klasy nauczycielka, by przystąpić do kolejnej lekcji. Widzi płaczącą uczennicę.
 Na pytanie, „co takiego się stało”, dziewczęta odpowiadają typowo wymijająco, że „chłopaki jej trochę
 dokuczali i dlatego teraz płacze”. Nauczycielka nie zorientowała się ani się nie domyśliła się, jakiej
 nieprawości chłopcy tu w jej klasie przed chwilą się dopuścili.

 – Szok, mocno spóźniony przeżyła cała szkoła, miasto – i cały kraj następnego dnia, gdy się okazało,
 że ta przez chłopców swej klasy tak dogłębnie upodlona, w swej godności zhańbiona 13-letnia
 dziewczynka, po powrocie z szkoły do domu ... popełniła samobójstwo. Doznane zhańbienie i
 sponiewieranie jej godności dziewczęcej przerosło jej siły wewnętrzne. Nie wiedząc jak sobie z tak
 dojmującym upokorzeniem swego młodego człowieczeństwa poradzić, nie widząc dalszego sensu
 życia, odebrała sobie życie: powiesiła się na skakance, która jej przez ostatnie lata służyła do
 dziecięcej zabawy.
 – Grupa zaś chłopców-kolegów z klasy, którzy ciałem swej koleżanki trochę jedynie ‘na wesoło się
 pobawili’, wysłuchuje tylko parę słów ‘nagany’, którą można się nie przejmować, i nie poczuwa się do
 żadnej winy ‘krwi’ z racji pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej ...

Oto owoce pouczania o sposobach i drogach ignorowania Bożego przykazania w imię
 współczesnego wyzwolenia się „od Boga, od prawdy, od miłości” godnej tego miana. Są to owoce nie-
Bożej indoktrynacji o sposobach popełniania zła oraz utylitarystycznego podejścia do tajemnicy ludzkiej
 płciowości.
 – Niewiele tu pomogą alarmy, podnoszone w pismach lokalnych i krajowych – jako bezpośrednie echo
 kolejnej jedynie sensacji, która niebawem ucichnie, a sam w sobie problem pozostaje nadal nie
 rozwiązany.

Winnych ludzkich dramatów należałoby bowiem szukać w pierwszym rzędzie na najwyższych
 szczeblach władz państwowych i edukacyjnych. Tam bowiem ustalane są kierunki wychowywania
 młodego pokolenia i sposoby ich realizacji.
 – W drugiej kolejności są to skutki totalnego braku poczucia odpowiedzialności oraz pionu etycznego
 służalczych już nie-nauczycieli, którzy stają się winni „grzechów cudzych” oraz wtłaczania dzieciom,
 młodzieży i społeczeństwu sposobów, jak odchodzić od Boga, a „przestronną drogą” podążać do ...
 „zguby” wiecznej (por. Mt 7,13).

Niezależnie od instrukcji odgórnych i przymusu państwowego, zawsze pozostaje ściśle indywidualna,



 niezbywalna i nieodstępna i nieprzekazywalna odpowiedzialność wszystkich poszczególnych osób, które
 w jakikolwiek sposób wchodzą w grę jako osoby kształtujące nieskażone jeszcze złem sumienie dzieci i
 młodzieży. Przypominamy sobie jeden raz więcej słowa św. Jana Pawła II:

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

Jednocześnie zaś trudno nie wziąć do serca w odniesieniu do wspomnianych ... już nie-nauczycieli
 słów niesłychanie poważnych Miłosiernego Chrystusa, który „przyjdzie sądzić żywych i umarłych ...”, a
 który wyraża się niezwykle poważnie:

„... 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” (Mt 18,6).

2. Dziewczyna w obliczu swej kobiecości

Wzrastać na „człowieka sumienia ...”

Przytoczone drastyczne fakty wyzwalają głębsze pytanie: jak dziewczyny współczesne,
 wychowywane w bardzo niesprzyjającym klimacie anty-etyki, który ogarnia swym destruktywnym
 wpływem szerokie masy społeczeństwa i wlewa się szerokim nurtem od dawna już też do szkół na
 poziomie podstawowym i średnim (niewątpliwie w daleko posuniętym naśladownictwie pokolenia ... ‘starszego’, które nie
 zamierza – jak się wydaje – podjąć rzeczywistej walki o trzeźwość narodu), reagują – jako właśnie kobiety – na
 niekiedy niezwykle silnie się zaznaczające trendy tej kultury przecież nie ‘życia’, ale ‘śmierci’? Mamy w
 tej chwili na myśli w pierwszym rzędzie dziewczęta – szkolne i szkół średnich, w jakimś przeciwieństwie
 do chłopców w tym samym przedziale wieku.

O zachowaniach młodzieży męskiej, przede wszystkim na etapie dokonywania wyboru pod kątem
 małżeństwa: sakramentu małżeństwa, mowa była we wcześniejszym fragmencie niniejszego rozdziału
 (zob. wyż.: „Czystość wystawiona na próbę w działaniach u chłopców”). Z tego względu nie będziemy już wracali do
 tego aspektu zagadnienia. Jednocześnie zaś zdajemy sobie sprawę, że to, co tam było przedmiotem
 rozważań, dotyczy w jednakowej mierze również dziewcząt, podobnie jak rozważania bieżącego
 paragrafu dotyczą w pełni świata młodzieży męskiej.

Każdy wychowawca i każdy też kapłan, zwłaszcza
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 Objaśnienie

 kapłan-spowiednik, może z radością potwierdzić, jak
 jego samego wewnętrznie podnoszą zachwycające
 przypadki spotykanych tak chłopców, jak dziewcząt,
 którzy wiedzą, czego chcą i do czego na etapie
 przeżywanego dziecięctwa względnie już
 młodzieńczości czy życia studenckiego się
 przygotowują.
 – Z ich oczu bije poczucie radości, ale i spełnienia.
 Chociażby zaś przeżywali niemało trudności czy to w
 życiu domu rodzinnego, czy w szkole, trudności
 związanych z nie najlepszymi zdolnościami w nauce, z
 ich postaci promieniuje przejrzystość sumienia i jasne
 spojrzenie w obliczu czekających ich wyzwań i

 przyszłych zobowiązań.

Tacy młodzi – chłopcy i dziewczęta, na ogół chętnie angażują się w młodzieżowe zespoły i
 zrzeszenia, są aktywni w życiu religijnym, a także parafialnym, gdzie przyczyniają się do upiększenia czy
 to śpiewu liturgicznego, czy chóru, orkiestry itd.
 – Tu i ówdzie można się szczerze uradować widokiem chłopców już mocno dorosłych, prawdziwych ‘old-
boy'ów’, którzy poczytują sobie za zaszczyt, że mogą na Mszy św. nadal występować przy Ołtarzu jako
 lektorzy, czy z kolei dziewczęta jako wykonujące np. śpiewy międzylekcyjne, mimo iż są studentami-
studentkami na ostatnich etapach przed magisterium.

Ci młodzi umieją mądrze dzielić czas na zajęcia i systematyczną pomoc świadczoną w domu
 rodzinnym, jednocześnie nie zaniedbując pilnego przykładania się do nauki. Z kolei zaś umieją
 wygospodarować pozostały czas i siły na zajęcia dodatkowe – chociażby we wspomnianych
 zrzeszeniach młodzieżowych.
 – Ci chłopcy i te dziewczęta rokują pozytywnie w perspektywie dalszej przyszłości: w swym życiu
 osobistym, w zdobywaniu pogłębionej wiedzy na wyższym szczeblu nauczania, a z kolei w życiu
 społecznym. Wygląda na to, że o tych chłopcach, o tych dziewczętach – będzie się można kiedyś
 wyrażać z dumą i ku ich chlubie, iż będą to ‘ludzie sumienia’. Będą oni kiedyś – jak zresztą już i dzisiaj –
 realizowali program, o którym mówił na wałach Jasnej Góry św. Jan Paweł II:

„... To znaczy: że staram się być ‘człowiekiem sumienia’. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie
 zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła
 staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie ...
 –... [Ta bardzo podstawowa sprawa] jest ... tym ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu,
 abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali. Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni.
 – 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 ...” (Jan Paweł II, Druga Pielgrzymka do
 Ojczyzny: 16-23.VI.1983, „Apel Milenijny”, Jasna Góra, 18.VI.1983, 5).

Presja grupy rówieśniczej w kierunku zła

Jest też pozostała część młodzieży: poczynając od jeszcze dzieci, po chłopców i dziewczęta stopnia
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 szkół średnich, a skończywszy na młodzieży dojrzałej – studenckiej. Chcielibyśmy ograniczać się coraz
 bardziej do świata przede wszystkim dziewcząt i panien – w ich ustosunkowaniu do podarowanej im
 kobiecości.

Jak w przypadku chłopców, tak bywa i u dziewcząt: zwykle inaczej zachowuje się dziewczyna, gdy
 jest sama, a diametralnie inaczej w grupie rówieśniczej; nierzadko po trochu obojętnej, czy w kierunku
 dobra – czy zła! Psychologicznie nietrudno to sobie wytłumaczyć.
 – W grupie każdy chciałby ‘coś znaczyć’ : zaznaczyć swoją oryginalność, twórczość – i czymś się
 wyróżniać. Sama w sobie taka dążność, godna pochwały, może stać się znamieniem groźnym, gdy
 cecha taka zadomowi się na gruncie dziewczyny o cechach przywódczych.

Dodatkowo negatywnie może się to wyrazić w sytuacji, gdy dziewczyna nie wyniosła z domu dobrego
 przykładu, a życie na co dzień utrwala w jej świadomości obraz nie ustających krzyków i przekleństw,
 gdy dziewczyna jest świadkiem systematycznego upokarzania swej matki przez jedynie rzadko
 trzeźwego ojca, gdy dom rodzinny zamienia się raz po raz w burdel i schadzki kumpli-pijaków, gdy w
 domu z tego powodu niezwykle trudno się skupić dla odrabiania lekcji, bo mieszkanie pełne jest dymu
 tytoniowego, a wszędzie poniewierają się resztki niedopalonych papierosów.
 – Gorzej, gdy i matka bynajmniej nie gardzi alkoholem i nierzadko jest po prostu pijana, mówi od rzeczy i
 trudno jej wskutek tego zmobilizować się do podstawowych zajęć domowych jako żony i matki. W takiej
 sytuacji trzeba by cudu, żeby u córki (a oczywiście i u synów) nie utrwalały się wzorce zachowań, z którymi jej
 przychodzi mierzyć się w życiu domowym na co dzień.

W takim też domu dziecko nie doczeka się wzmianki o życiu religijnym, nie będzie mowy o modlitwie,
 o systematycznym korzystaniu z sakramentu pokuty i Eucharystii. Czy tacy rodzice mają wtedy cokolwiek
 dobrego do przekazania dzieciom?
 – Oczywiście: dzisiejsze dzieci ... znajdą się być może bardzo niedługo w podobnej sytuacji: oni to będą
 kształtować z kolei ‘swoje’ dzieci. Ale: co się ‘przeleje’ z garnka, który sam w sobie jest ... pusty?

Czy się wtedy dziwić, że gdy dziewczyna znajdzie się wśród swych koleżanek i kolegów, którzy być
 może już od dawna popijają alkohol – słabszy i mocniejszy, i u których palenie jest rzeczą samą przez
 się zrozumiałą – wszystko jako przejaw ich rzekomej ‘dorosłości’, zaczyna i ona pić ... i palić, a swoją
 drogą ... próbować takich czy innych ‘dopalaczy’ czy używek narkotycznych?
 – Problemem wtedy staje się głównie ten jeden ‘uboczny’, a przecież nieunikniony aspekt: skąd wziąć
 pieniążki na marihuanę, na dopalacze, na piwo i wódkę? Koleżanki, koledzy – ‘zafundują’ może raz,
 może dwa razy. Ale: trzeba będzie się zrewanżować w ramach solidarności w ... ‘złu’. Jakie znaleźć inne
 wyjście? ‘Karuzela’ zła zaczyna się rozkręcać ...!

Łatwo zdać sobie sprawę, jak silne, niekiedy śmiertelnie bezwzględne bywają naciski stylu życia
 rówieśników i rówieśniczek. Szczególnie gdy w grupie znajdzie się chłopiec, niekiedy dziewczyna – o
 cechach przywódczych: prowodyr-prowodyrka. Zaczyna się terroryzowanie całej grupy. Wtedy wszyscy
 zaczynają działać w takt jego dyrygentury. A ta ... w krańcowych przypadkach może się skończyć ...
 nawet i ofiarą życia.
 – W takiej sytuacji niemal jedynym sposobem, by nie ulec presji owego przywódcy (chłopca, czy dziewczyny)
 – a konsekwentnie: kierowanej przez niego grupy, jest odciąć się od niej zdecydowanie i nie brać
 żadnego udziału w działaniach, które są jej ‘specyfiką’.

Zdystansowanie się od koleżanek i kolegów klasy może się jednak okazać w praktyce rzeczą niemal
 śmiertelnie ryzykowną, a w każdym razie realnie groźną, wymagającą zdecydowanej odwagi, niekiedy
 wprost heroizmu. Koledzy i koleżanki potrafią taką koleżankę (ewentualnie na tej samej zasadzie chłopca)
 praktycznie ‘zadziobać-na-śmierć’. Nie dopuszczą do wyłamania się z ‘solidarności-w-złu’: stylu działania
 narzuconego przez osobę ‘przywódcy’ grupy: chłopaka czy dziewczyny. Chociażby te działania
 cechowały się z daleka rozpoznawalnymi znamionami zdecydowanego zła moralnego.

Jak istotną rolę w kształtowaniu kontaktów z rówieśnikami, koleżankami i kolegami, odgrywać
 powinna stała obecność matki i ojca! Gdy jednak ich – jako rodziców i bezpośrednich wychowawców



 swych dzieci, sprawa ‘szkoły’, tego co się tam dzieje i co dzieci porabiają w chwilach ‘wolnych’ – zupełnie
 nie obchodzi, i gdy wobec tego dziecko nie znajduje w swych rodzicach żadnego oparcia do
 pozostawania ‘sobą’ nie tylko w domu, ale tym bardziej w szkole i w tym życiu ‘społecznym’, w jakim ich
 dziecko siłą rzeczy zaczyna się zanurzać, odpowiedzialność rodziców w obliczu Bożym urasta do
 nieprzeciętnych rozmiarów.

Oni to będą musieli tłumaczyć się przed Bogiem za to, że np. dziecka nie dopilnowali oraz nie służyli
 mu wsparciem w sytuacjach wzrastającej presji być może już gruntownie zepsutego środowiska
 rówieśniczego, w jakim ich dziecko się znalazło.
 – W niejednym wypadku obowiązkiem matki i ojca jest wtedy nie tylko często podejmowany twórczy
 dialog na wszystkie aktualne tematy, jakie stają się treścią życia dziecka, ale ponadto ... pojawiać się po
 prostu i stawać fizycznie w obronie swego dziecka tam, na miejscu: w szkole. Jest to w takich
 przypadkach obowiązkiem ‘ABC’ matki i ojca: by z dzieckiem przychodzić do szkoły, a potem je odbierać
 po ostatniej lekcji, jak to było w przypadku dziecka w przedszkolu, czy w początkowej fazie jego
 chodzenia do szkoły.

To dopiero znaczy: uaktywniać na co dzień sakramentalność przyjętego sakramentu małżeństwa.
 Trudno o inne rozumienie konsekwencji w decydowaniu się na małżeństwo i rodzicielstwo. Tutaj dopiero
 okazuje się, co to znaczy: podjęcie się zadania ‘rodzenia’ – obecnie w formie kształtowania duszy i
 charakteru swego potomstwa dopóki starczy życia oraz dopóki matka i ojciec nie staną wraz ze swym
 potomstwem jako „wiele-osób-jednym-ciałem-rodziny” u bram „Domu Ojca”.

Jeszcze raz: wraz z małżeństwem-sakramentem przyjęte zobowiązania

Jednym z wyrazów pracy wychowawczej rodziców względem dziecka jest uświadamianie mu całym
 ciepłem swej macierzyńskiej i ojcowskiej miłości – jego godności jako człowieka i dziecka Bożego.
 Poczucie tej godności nie wykształtuje się ‘samo-przez-się’. Sprawa ta jest kolejnym, dalszym punktem
 niegdyś podjętej odpowiedzialności za dar sakramentu małżeństwa i konsekwentnie: współpracy z
 Bogiem w kształtowaniu wrażliwości na dobro czy zło w duszach potomstwa, jakie Bóg powierzył
 małżonkom.

Godność związana z faktem chrztu świętego, a może i już dalszych sakramentów Kościoła (spowiedzi i
 Komunii świętej), a tym samym z płynących z tych sakramentów konsekwencji, wyraża się bezpośrednio
 m.in. w wiernym strzeżeniu skarbu – w tym wypadku ofiarowanego przez Boga daru dziewczęcości i
 kobiecości. Świadomość tego daru i radowanie się nim powinna być wpajana dziecku jako wyraz
 wzajemności Bogu za podarowane sobie życie i swoją godność – w tym wypadku jako dziewczynki i
 kobiety. Zadanie to spoczywa zarówno na matce, jak swoją drogą – jeśli nie tym bardziej – na ojcu.
 – To samo dotyczy oczywiście uświadamiania chłopcu otrzymanej od Boga godności człowieczeństwa
 jako chłopca: mężczyzny, z wszystkimi tego konsekwencjami. W bieżących rozważaniach skupiamy się
 jednak na dziewczynkach – i dorastających pannach.

Kolejnym przejawem dziecięcej wdzięczności Bogu za podarowane sobie skarby jest często w
 konkretnych działaniach i zachowaniach zdarzająca się sposobność wykazania się wiernością w raz
 Bogu przyrzeczonemu „słowu”. Jakże łatwo tutaj zarówno o sytuację pozostawania wiernym owemu
 „słowu”, jak z kolei kiedy indziej o dopuszczenie się niewierności temuż „słowu”, jakie też już i
 dziewczynka, późniejsza panna, mniej lub więcej uroczyście przyrzekła Bogu.

Można by przytoczyć tu nietrudno przykłady zastosowań do coraz innych konkretnych sytuacji – raz
 Bogu, ale i ludziom danego „słowa”. Jest zrozumiałe, że „słowo” takie nie może być potraktowane jako



 ‘słowo-rzucone-na-wiatr’.

Jak wspomniano, dziecko ponad wątpliwość uważnie śledzi styl postępowania swoich rodziców.
 Zauważa podświadomie, jak do również przez nich wielokrotnie Bogu danego „słowa” w coraz innym
 wymiarze odnosi się czy to matka, czy ojciec. Rodzice nieustannie zdają egzamin ze swojej wierności
 przyrzeczeniom, jakie złożyli Bogu, a o których dziecko dobrze zdaje sobie sprawę. Dziecko pozostaje
 stałym, chociażby niemym świadkiem stylu życia ojca i matki wobec siebie wzajemnie, innych ludzie, a
 tym bardziej ... Boga.

Niemożliwe, by dziecko swą wrażliwością nie wchłaniało dobry, ale i zły przykład życia swych
 rodziców. Jeśli oni będą czynili wszystko, by ze swych przyrzeczeń przed Bogiem dobrze się rozliczać,
 dziecko dobrze sobie to zapamięta – na całe życie. Świadectwo życia matki i ojca, wyrażające się m.in. w
 przeproszeniu dziecka za dany mu zły przykład, głęboko zapadnie w świadomość i pod-świadomość
 dziecka. Dziecko takim ‘przeproszeniem’ nie tylko się nie zgorszy, ale przeciwnie: autorytet rodziców w
 jego oczach jedynie wzrośnie.

Czy piszący te słowa kapłan stawia małżonkom zbyt wysokie wymagania? Trzeba sobie powiedzieć,
 że słowa te dotyczą też już dzieci. One przecież niebawem przejmą ster teraźniejszości. Znajdą się one
 prędzej niż by to można było przypuszczać w dokładnie takiej właśnie roli: rodziców-wychowawców
 swoich z kolei dzieci! 
 – Wypada jedynie dopowiedzieć, że wszystkie te szczegóły dotyczące stylu życia męża i żony,
 zwłaszcza jako już i rodziców, składają się na stałą treść przyjętego przez małżonków-rodziców,
 wzajemnie sobie udzielonego sakramentu małżeństwa.

Wyrazić zgodę małżeńską, czyli zawrzeć przymierze ‘komunii życia i miłości’, na pewno nie jest
 wzruszającą idyllą dwojga zakochanych, zajętych tylko sobą samymi i obopólną satysfakcją bycia-ze-
sobą. Małżeństwo jako Sakrament wciąż krąży koło tajemnic ściśle Bożych: miłości i życia. Te zaś
 zmierzają do jednego: by jako małżeństwo, ale i rodzina, osiągnąć sens i cel życia, tzn. szczęśliwie dojść
 do „Domu Ojca”. A to oznacza: przyjąć w chwili ślubowania małżeńskiego zobowiązanie przekazywania
 po małżeńsku i rodzicielsku całego skarbca dzieła odkupienia sobie wzajemnie oraz swojemu
 potomstwu.

3. Godność osobista w próbie na wierność „słowu”.
Alkohol i palenie

Składać – nie składać przyrzeczenie nie-palenia i nie-picia do 18 roku życia

Dopiero co wspomnianą wierność raz Bogu danemu „słowu” jako kwestię poszanowania swej



 Objaśnienie

 dziewczęcej i kobiecej godności można by zilustrować na wielu przykładach. Ograniczymy się do być
 może banalnego, a przecież nierzadko bolesnego w swych wielorakich konsekwencjach w obliczu Boga i
 ludzi zastosowania takiego „słowa” do alkoholu i palenia na etapie dziecięctwa i młodzieńczości.

W życiu rodziny, a tym częściej z chwilą gdy dziewczynka zaczyna poszerzać grono swych koleżanek
 i kolegów, raz po raz pojawia się zaproszenie na przyjęcie, gdzie goście, w pierwszym rzędzie koledzy i
 koleżanki, zaczynają częstować się ... alkoholem na „sto lat”, a także palą papierosy.

U dziewczyny, a oczywiście i u chłopca, stwarza to łatwo sytuację konfliktu sumienia. Tym bardziej
 jednak staje się taka sytuacja typową sposobnością do zdania czy nie-zdania egzaminu z „próby
 charakteru”. Tak św. Jan Paweł II zwięźle określił sakrament Bierzmowania (tak nazwał on ‘Rok Stanisławowski’
 1979: 900-lecie od śmierci męczeńskiej św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa Krakowa [1079-1979] w czasie swej pierwszej
 pielgrzymki do Ojczyzny. Zob.: Kraków-Błonia, Homilia pożegnalna, 10.VI.1979, 3). Chodzi zaś zwykle o dzieci właśnie
 na tym etapie życia: w okresie przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, lub już po
 przyjęciu tego sakramentu.

Dzieci i młodzież dobrze wiedzą, że palić i pić – nie należy, chociażby dorośli palili i pili – i się ...
 upijali. Nigdy nie należy naśladować postępowania kogokolwiek w czynieniu tego, co jest złem-w-oczach-
Bożych. Uczestnictwo na wszelkich imprezach stwarza z tej właśnie racji dla bardzo wielu dzieci i
 młodzieży problem głęboko etyczny.

W wielu parafiach utrzymuje się zdrowa tradycja, że w dniu Pierwszej Komunii świętej dzieci składają
 Bogu przyrzeczenie, iż „... nie będą palić i pić alkoholu do 18-go roku życia”. Nie znaczy to oczywiście, że
 ‘od 18 roku życia wzwyż’ palić i pić można z Bożym błogosławieństwem! ... Ale w tej chwili ograniczamy
 się do przyrzeczenia dziecka, zakreślającego zobowiązanie wobec Boga aż do osiągnięcia ‘18 roku
 życia’.

Zdarza się niewątpliwie jakieś pojedyncze dziecko, które
 takiego przyrzeczenia jako swój osobisty wybór ... nie składa.
 W czasie, gdy pozostałe dzieci wypowiadają słowa
 przyrzeczenia, ono – na terenie własnego sumienia, takiego
 przyrzeczenia świadomie nie składa: zachowuje wtedy
 milczenie.

Oczywiście dziecku wolno nie wiązać się wspomnianym
 przyrzeczeniem. Nie jest ono ‘musem’, a winno być w pełni
 dobrowolnym, radosnym darem składanym Bogu w tak
 uroczystym dniu.
 – Jest to zresztą docelowy dzień wielu poprzedzających
 tygodni i miesięcy, kiedy to dusza dziecięca jest z całą
 pewnością szczególniej podatna na dosłyszenie Bożych

 życzeń i oczekiwań. Taka też jest wtedy szczególna łaska, związana z obfitością Bożych darów
 zlewanych tego dnia na poszczególne dziecko jako łaska Sakramentu zarówno pojednania, jak i
 Eucharystii.

Wracamy do wyraźnego nie-składania takiego przyrzeczenia. Nikt nie zaprzeczy, że zamierzone
 uchylenie się od tego daru wzajemności dziecka względem Boga w tak przez Boga ubłogosławionym
 dniu świadczy o tym dziecku co najmniej nie najlepiej. Przede wszystkim zaś trudno, żeby
 powstrzymanie się od takiego daru działo się bez uprzedniej ‘namowy’ ze strony kogoś ze starszych.
 Samo w sobie dziecko by na taki pomysł ... nie wpadło. Jeśli zdaje sobie sprawę, że ma przyjąć w tym
 długo przygotowywanym dniu Pana Jezusa do swego serca, jest nastawione z całą pewnością na wysoki
 stopień ofiarności względem Boga.

Do nie-wiązania się wspomnianym przyrzeczeniem mogli namówić dziecko właśni rodzice. Może to
 być również kwestią namowy rówieśników, którzy prawdopodobnie mają za sobą ‘bogate’ doświadczenie
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 w wycofywaniu się z bliskości z Bogiem już na tym etapie życia.

Skuteczne namówienie dziecka do nie-składania Bogu wspomnianego daru wzajemności oznacza
 zawsze swego rodzaju wprowadzanie wrażliwej w tym zwłaszcza czasie duszy dziecka na drogę
 świadomie obieranego odwrócenia się od Boga. Stałoby się to wpajaniem w serce dziecka postawy
 traktowania Boga jako swoistego ‘wroga’, przed którym trzeba się czujnie strzec i któremu trzeba będzie
 dawać najwyżej absolutne minimum, bez którego by się już w żaden sposób nie obeszło. Działoby się to
 po linii postawy utrzymywania Boga w wielkim dystansie do siebie: ‘Nie ma co składać Bogu zbyt wiele
 przyrzeczeń! Trzeba sobie zawsze zostawić konieczne ‘furtki’, które pozwalałyby ‘szachować’ Boga
 poprzez świadomie obrane ‘minimum’ ...”!

Tymczasem sama w sobie treść wspomnianego przyrzeczenia obowiązuje w sumieniu całkiem
 niezależnie od jego formalnego ujęcia w postaci uroczystego przyrzeczenia. W grę wchodzi tu
 jednocześnie zawsze wiele różnych Bożych przykazań naraz: przykazanie pierwsze, czwarte, piąte,
 często ósme i siódme także, a wcale nierzadko i trzecie; w małżeństwie zaś w bardzo szczególny sposób
 przykazanie, a w przypadku małżonków: złożony ślub miłości bliźniego w stosunku do żony, męża,
 dzieci. Wszystkie te aspekty mogą bardzo łatwo przekształcić się w materię grzechu ciężkiego.
 – Niemniej w tej chwili nie omawiamy tematu ‘picia-palenia-używek’, a chodzi o samą w sobie wierność
 „słowu”  wielorako danemu Bogu.

Nie chodzi tu także jedynie, a nawet może głównie – o wyliczane w broszurkach popularno-
naukowych złowrogie, albo i śmiercionośne skutki medyczne związane z piciem alkoholu, paleniem
 papierosów biernym czy czynnym, ani także o śmiercionośne skutki stosowania narkotyków.
 – Sprawą również dopiero drugorzędną są wyrządzane wielorakie szkody na zdrowiu fizycznym i
 psychicznym – w pierwszym rzędzie tym najbliższym w rodzinie oraz otoczeniu, a w końcu również sobie
 samemu.

A pamiętamy dobrze, że nikt nie jest właścicielem nawet siebie samego, jest natomiast dany sobie
 samemu w odpowiedzialny zarząd, z którego prędzej czy później przyjdzie się rozliczyć ‘do grosza’.
 – W pierwszym rzędzie znieważony zostaje przez alkohol, papierosy i narkotyki – wielorako Bóg (zob. do
 tematu alkoholu-palenia-narkotyków wyż., cz. III, rozdz. 5: „Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję ...”).

Niektórzy kapłani marnują sposobność, jaką stwarza uroczystość pierwszej Komunii świętej i
 zaznaczające się wtedy bardzo wyraźne rozpulchnienie dusz dziecięcych przez szczególną Bożą łaskę –
 w tym sensie, że przemilczają możność składania wtedy wspomnianego przyrzeczenia.

Są kapłani, którzy tłumaczą to stwierdzeniem, że dzieci i młodzież przyrzeczeniu temu potem i tak nie
 są wierne, wobec czego lepiej takiego przyrzeczenia w ogóle nie składać, by niepotrzebnie nie mnożyć
 grzechów.
 – Można by w tej sytuacji postawić pytanie: Co się dzieje z kontynuacją katechezy przed-komunijnej ...
 po uroczystości pierwszej Komunii świętej, przez kolejne dalsze lata nauczania religii? Gdy kapłan, czy
 katecheci – nie uświadamiają regularnie podjętych wtedy zobowiązań, nie ma się co dziwić, że dziecko o
 wszystkim łatwo zapomina, albo też zacznie ‘eksperymentować’: jak katecheci i kapłani reagują na
 łamane przez nich przyrzeczenia Komunijne?

Trzeba by niestety stwierdzić, że najczęstszym bezpośrednim, choć może pilnie maskowanym
 powodem nie-zachęcania przez kapłanów do składania wspomnianego przyrzeczenia jest fakt, iż kapłan
 przygotowujący dzieci do Sakramentu spowiedzi i Komunii świętej sam ... pali, a ponadto ... nie gardzi
 alkoholem. Nic dziwnego, że na terenie własnego sumienia wyczuwa jasno, iż zachęcanie w tej sytuacji
 do tego, by Bogu dać „słowo” odnośnie do nie-palenia i nie-picia do 18 roku życia, stałoby się dla niego
 samego niezręcznym zgrzytem fałszu.
 – Dzieci ocenią swego katechetę bez trudu jako osobę która pije i pali, czy też osobę, która i w tym
 względzie jest świadkiem pozostawania po stronie Chrystusa z całym przekonaniem – w bezwzględnej
 trzeźwości co do palenia i picia. Jakżeż by ktoś mógł zachęcać dzieci do trzeźwości, a sam z trzeźwością
 by nie miał wiele wspólnego? Kapłan by w tej sytuacji ... ‘budując’ Kościół Chrystusa, jednocześnie by go
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 skutecznie ... burzył. ...

Łamanie „słowa” danego Bogu

Czas jednak przejść do dziewcząt, które niegdyś złożyły uroczyste przyrzeczenie nie-palenia i nie-
picia do 18 roku życia. Wszystko to dotyczy oczywiście na tej samej zasadzie chłopców i młodzieńców.
 Jednakże w tej części naszych rozważań mamy na myśli w pierwszym rzędzie dziewczęta. Bo i one
 nierzadko – przy byle sposobności, zarówno piją, jak i palą, nie mówiąc już o ‘próbowaniu’ takiego czy
 innego narkotyku.

Mamy zatem na myśli dziewczęta i panny przed ukończonym 18 rokiem życia. Pojawia się pytanie,
 którego treść jest wszystkim innym, a nie ... ‘żartem’. Zresztą, jak niejeden Drogi Czytelnik dawno już
 zdążył się zorientować, niniejsza strona internetowa jest jednym wielkim nie-żartem. Jednocześnie
 jednak nie jest ‘smutkiem’, lecz mobilizowaniem. Strona ta nie ma również najmniejszego zamiaru
 odgrywać rolę czegoś w rodzaju ‘zastraszania’, bo nie o to chodzi.
 – Chodzi o pomoc w trzeźwym myśleniu i kształtowaniu poczucia swej wielorakiej odpowiedzialności. A
 to stanowi zarazem o swojej godności człowieczej, w tym wypadku godności siebie jako dziewczynki-
kobiety, a równolegle: chłopca-mężczyzny.

Zakładamy więc, że dziewczyna, może już panna, ale przed ukończonym 18 rokiem życia, składała
 niegdyś „słowo” omawianego przyrzeczenia: ona sama, ale i pozostała grupa chłopców i dziewcząt.
 – Było to „słowo” dane Bogu (a nie kapłanowi): dar ich wzajemności w tym pamiętnym dniu przyjmowania
 Pana Jezusa po raz pierwszy do swego serca. Dzieci dały Bogu „słowo”, że alkoholu i papierosa do 18
 roku życia nie użyją.

Tymczasem dziewczynka zostaje zaproszona się na prywatkę, lub w innym gronie przy tak wielu
 innych okazjach: imieniny, urodziny, studniówka, Sylwestra, pogrzeb czy weselisko, itp. Goście
 zaczynają wesoło wznosić toast i śpiewać z alkoholem w ręku. Kto może, zapala ponadto papierosa,
 paląc nierzadko jednego papierosa za drugim.
 – Goście podchodzą do dziewczynki (a z kolei do chłopca), młodzieńca i panny. Podają kieliszek z
 alkoholem, częstują ponadto papierosem. Jak te dzieci i ta młodzież – po owym przyrzeczeniu – mają się
 wtedy zachować?

Można zrozumieć, że dziewczyna może czuć się nieswojo, gdy wszyscy piją, a ona nie; wszyscy
 palą, ona nie. Jeśli kieliszka nie przyjmie i go nie wychyli, chociażby tylko jednorazowo i symbolicznie:
 ‘dla towarzystwa’, będzie się jej wydawało, że dozna uszczerbku na szacunku do siebie i swojej godności
 osobowej jako człowieka już niemal w pełni dorosłego.
 – Z kolei zaś ‘urazi’  tych którzy ją zaprosili, gdy kieliszka nie przyjmie i odmówi zapalenia papierosa. Do
 głowy będą jej przychodziły myśli, że uznają ją za dziwaka, człowieka nie z tej epoki; że z kolei nie może
 uchodzić za gorszą od innych oraz że okoliczności ‘zmuszają’ ją do wychylenia jednak tego kieliszka.
 – Wszystko zatem przemawia za tym, żeby wbrew złożonemu przyrzeczeniu jednak zarówno wypić tego
 kieliszka, jak i zapalić papierosa.

Gorzej, gdy zarówno gospodarze, jak sami współgoście, nie wyłączając koleżanek i kolegów, którzy
 tak samo jak ona związani są podobnym przyrzeczeniem, widząc jej wahania będą jej wmawiali, że z
 ‘takiego powodu’, takiego święta itd., wychylenie alkoholu na pewno nie będzie żadnym grzechem, a
 wręcz przeciwnie: stanie się aktem nakazanej w tej sytuacji ‘miłości bliźniego’.
 – Jeszcze gorzej, gdy ten kieliszek wręczać jej będą właśni rodzice, którzy doskonale pamiętają o
 złożonych przez nią obietnicach. Tak może być np. na ‘Sylwestra’ na przełomie roku itp. Ojciec i matka



 będą rozpraszać jej wątpliwości z uzasadnieniem, że taki toast, w takie święto – jest koniecznością
 szczerego życzenia w stosunku do solenizanta, oraz że w takiej sytuacji „słowo” dane Bogu absolutnie
 nie obowiązuje !

Istotnie, wiele dziewczynek, a oczywiście i chłopców-młodzieńców, a tym bardziej panien zbliżających
 się do 18-tki, bez większego oporu w pełni dobrowolnie kapituluje w takich okolicznościach ze swoich
 przemyśleń oraz wyraźnie podjętych zobowiązań – wobec ludzi oraz wobec Boga. Niejeden chłopiec i
 niejedna dziewczyna z góry rezygnują z podejmowania jakiejkolwiek chociażby tylko próby jakiejś ‘walki’
 o wierność „słowu”, jakie uroczyście dali Bogu. Wiele chłopców, a często tym bardziej dziewcząt zaczyna
 wtedy pić bez skrupułów, „... bo inni też piją, palą, ... a ja nie mogę być gorsza”. Któż by w takich
 okolicznościach miał się jeszcze przejmować Bogu uroczyście danym „słowem”!?

W innych zaś okolicznościach, zwłaszcza gdy się to dzieje w grupie, gdzie ‘wypada’ dostosować się
 do ‘przyjętego’ przez nią stylu zachowań, dziewczyny zaczynają stosować takie czy inne narkotyki, bo
 „wszyscy inni – chłopaki, ale i dziewczyny, tak właśnie postępują”. Nietrudno zaś zauważyć, że
 dziewczyny nierzadko daleko dystansują chłopców w ... nałogowym sięganiu po alkohol, który zdążył
 wtrącić je już w trudne do wyzbycia się ... uzależnienie alkoholowe.
 – Z kolei zaś bardzo nietrudno spotkać dziewczyny i dorosłe już kobiety, a nawet staruszki, które palą o
 wiele bardziej intensywnie i nałogowo niż chłopcy i mężczyźni, i które o wiele łatwiej niż mężczyźni
 uzależniły się już na dobre od narkotyków i palenia.

Co się to jednak nie robi, by zyskać poklask u kolegów i koleżanek! Nic to, że ich zachowanie staje
 się w stosunku do chłopców „.. równaniem w dół”, a nie „do góry”! Żeby tylko w oczach grupy, a przede
 wszystkim chłopaków – wypaść jak najlepiej.
 – W świadomości dziewczyny kojarzy się to z wykazaniem się w oczach grupy, iż uzyskała duży stopień
 samodzielności i samo-stanowienia o sobie (niestety w kierunku ‘zła’, a nie ‘dobra’). Dziewczyna łudzi się, iż w
 ten sposób podkreśli osiągniętą swoją „dorosłość” (z dużym wyprzedzeniem 18-go roku życia). Ma się to
 wyrażać, jak widać na „załączonym obrazku”, m.in. w jej tak „mocnej” głowie, iż wychylenie iluś
 kieliszków po kolei, albo i szklanek z wódką czy innym procentowym trunkiem – zdaje się nie wpływać na
 dalsze jasne władania (jeszcze) swą świadomością, tak iż pozwala jej to nawet ... prowadzić samochód
 (dopóki nie dojdzie do ... wypadku; póki przy kontroli nie wpadnie w ręce policji)!

Pozostaje jednak nie rozwiązane pytanie podstawowe, od którego nikt się nie uchyli. Odpowiedź na
 to pytanie nie może nie mieć bezpośredniego wydźwięku na prośbę o rozgrzeszenie, gdy dziewczyna (i
 oczywiście chłopiec) zobowiązała się Bogu uroczyście danym „słowem”, że alkoholu, papierosa, i tym
 bardziej narkotyku – do osiągniętego 18 roku życia nie użyje.

Gdy kapłan w razie potrzeby o to zapyta, niejedno dziecko, młodzieniec czy panna udaje, , że „nic o
 przyrzeczeniu nie wie”. Usiłuje wmówić sobie, kapłanowi, a raczej Bogu, że nie pamięta, czy w dniu
 pierwszej Komunii świętej składało takie Bogu zobowiązanie co do alkoholu, papierosów i tym bardziej
 narkotyków „... do 18 roku życia”.
 – Ważniejsze od „słowa danego Bogu” (i ludziom) wydaje się ... ślepe uleganie otoczeniu kolegów i
 koleżanek. Byle nie odstawać od innych! Byle ślepo podążać ‘za prądem ogółu’ i żyć mentalnością ‘stada
 ... baranów’, które pędzi na oślep, chociażby w stronę przepaści ...!

O godność w dochowaniu wierności danemu „słowu”

Dopiero co pojawiło się ostrzeżenie o wydźwięku całej sprawy na szansach uzyskania rozgrzeszenia
 w przypadku przystąpienia do sakramentu spowiedzi świętej, gdyby sumienie penitenta: dziewczyny,



 chłopca – było obciążone winą „palenia, picia alkoholu, stosowania narkotyków” po uprzednio
 uroczystym, Bogu przy pierwszej Komunii danym „słowie”, iż tych artykułów do 18 roku życia używał nie
 będę.

Czy przypomnienie tej kwestii jest ze strony piszącego tu kapłana czymś w rodzaju ‘zastraszania’
 dzieci i młodzieży? Każdy Drogi Czytelnik, który czyta te linijki spokojnie, zdaje sobie sprawę, iż słowa te
 nie mają nic wspólnego z ‘zastraszaniem’ kogokolwiek. Kapłan pragnie natomiast dopomóc w
 uświadomieniu sobie ‘A-B-C’ swej osobistej godności jako dziewczynki czy chłopca, panny czy
 młodzieńca: godności m.in. z racji raz Bogu i ludziom danego „słowa”. „Słowo” ... jest prawdziwie
 ‘słowem’: z całą zawartą w nim treścią. Nie jest to perfidia zakłamania. Domaga się wierności w trwaniu
 przy nim. Również w chwilach niezwykle trudnych.

Piszącemu tu kapłanowi dane jest często przez długie godziny non-stop pełnić w konfesjonale
 posługę spowiednika. W takich chwilach sam w sobie ów kapłan, w oczach Boga być może
 najniegodniejszy spośród niegodnych, otrzymuje z racji sakramentu przedziwną łaskę i pełnomocnictwo,
 by w sposób sakramentalny uobecniać rzeczywistą Osobę Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka:
 Odkupiciela.

Słowa rozgrzeszenia (niekiedy zaś, jeśli się inaczej nie da, słowa ‘zatrzymania grzechów’) wypowiada wprawdzie
 ów konkretny kapłan.
 – Otrzymane przez niego Kapłaństwo musi mieć bezpośrednie powiązanie z sukcesją Apostolską. W
 przeciwnym wypadku słowom jego nie przysługiwałoby absolutnie żadne znaczenie i grzechy by nie
 zostały odpuszczone.

Niemniej kapłan jedynie ‘aplikuje’ wtedy, tzn. zastosowuje-przydziela odkupieńczą krew Chrystusa
 danemu penitentowi, który w skrusze serca prosi o dar odpuszczenia win i kar (w przypadku grzechu ciężkiego:
 kary i winy wiecznej). Nie szafuje on wtedy krwią swoją własną, lecz krwią Syna Bożego. Chrystus, a raczej
 cała Trójca Przenajświętsza: Bóg Trójjedyny, jest tym właściwie odpuszczającym winy i kary penitenta.
 Jednakże z Woli Chrystusa szafarzem ziemskim tegoż rozgrzeszenia jest nie kto inny, lecz ten konkretny
 kapłan-spowiednik. Sam zaś Jezus Chrystus tak każdy z sakramentów Kościoła urządził, że działa on
 skutecznie – w jakiejś mierze niezależnie od godności czy niegodności samej w sobie osoby jego
 szafarza: tego określonego kapłan.

Odpuszczenie zostaje udzielone oczywiście zawsze pod warunkiem tego, co Jezus sformułował
 zwięźle w słowach: „Idź, i (odtąd) nie grzesz więcej” (J 8,11; 5,14), tzn. pod warunkiem rzeczywistej decyzji
 nie-grzeszenia więcej.
(dokładniej na temat sakramentu spowiedzi świętej oraz warunków dobrej, ważnej spowiedzi wyż., cz.IV, rozdz. 4 i 5:
 Błogosławiony trybunał: Sakrament Miłosierdzia - oraz: Rozpacz potępienia czy dar odkupienia?).

Z kolei zaś ten właśnie piszący tu kapłan bardzo dobrze wie, co to znaczy: przystępować do
 sakramentu Pojednania ‘od strony penitenta’. Sam przecież również – przez całe swe (niezbyt krótkie)
 życie, co tydzień, zazdrośnie strzegąc tego terminu, przystępuje do trybunału Miłosierdzia u ... innego
 kapłana, bo sam przecież rozgrzeszyć siebie nie może. Jak każdy inny chrześcijanin, i on jest
 spowiadającym się ... prostym szarakiem pośród pozostałych wierzących, uczniów Chrystusa-
Odkupiciela.

Jak bardzo za każdym razem wdzięczny jest Odkupicielowi, całej Trójcy Przenajświętszej oraz
 Orędownictwu Niepokalanej Matki Odkupiciela, „Ucieczki grzeszników”, ale i „Przyczynie naszej radości”
 za jeden raz więcej doznaną łaskę Krwi odpuszczenia: że ponownie ... nie został odrzucony, ale może
 żywić przekonanie wiary „... w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga
 2,20) i który przebacza-gładzi mi grzechy moje ...

Wracamy jednak do perspektywy spowiedzi świętej dziewczyny (a na tej samej zasadzie chłopca), która
 tego pamiętnego dnia: pierwszej Komunii świętej, związała się „słowem” danym Bogu, że do 18 roku nie
 będzie u niej alkoholu, papierosa ...
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Zanim dziewczyna wybierze się do trybunału Miłosierdzia ‘po’ przebaczenie, znalazła się widocznie w
 którejś z wyżej opisanych sytuacji: pokusy wypicia alkoholu, palenia papierosów, nie mówiąc o
 narkotykach; i tej pokusie – pod presją lub bez niej ... uległa.

Ponieważ jednak nie rozważamy w tej chwili zagadnienia spowiedzi świętej, chcielibyśmy jedynie
 podać nieco sugestii, jak się zachować w sytuacji omawianej pokusy i wyjść ‘na cało’ bez uszczerbku
 swej godności, a może wręcz przeciwnie: z poczuciem wzrostu w podarowanej sobie godności jako
 dziewczyny, kobiety.

W nawiązaniu do dynamizującego zagadnienia godności w stosunku do siebie samego oraz raz
 komuś danego „słowa”, dobrze by było przytoczyć ponownie parę fragmentów z „Listu Jana Pawła II do
 Kapłanów” na Wielki Czwartek 1979 r. Papież wystosował go w pół roku po swym wyniesieniu na
 pontyfikat. Zwraca się do kapłanów m.in. w nawiązaniu do nieraz niezbyt łatwej decyzji poszczególnego
 kapłana na życie w dozgonnym ‘celibacie’ (tzn.: w dozgonnej bezżenności) – i wiernego trwania w tej decyzji aż
 do śmierci.

Poszczególny młodzieniec, który podjął skierowane do niego osobiste wezwanie od Jezusa
 Chrystusa: „Pójdź za Mną: uczynię cię rybakiem ludzi” (por. Mk 1,17; Mt 4,19), ponad wątpliwość podlega i
 będzie podlegał wielorakim pokusom, podobnie jak każdy inny człowiek.

Będą to niewątpliwie pokusy również przeciw czystości i celibatowi. W tym wypadku chodzi zatem o
 zupełnie inną dziedzinę niż sprawa alkoholu i palenia ze strony dzieci i młodzieży.
 – A przecież w obydwu przypadkach w grę wchodzi zdawanie na co dzień egzaminu z wierności „słowu”,
 które powoływany młodzieniec dał niegdyś Bogu w chwili swego powołania do kapłaństwa, podobnie jak
 dzieci i dorastająca młodzież zwykle zobowiązują się do nie-palenia i nie-picia alkoholu – z
 ograniczeniem: „do 18 roku życia”.

Posłuchajmy słów papieskich:

„... Oczywiście, że taka decyzja [= na dozgonny celibat] zobowiązuje nie tylko mocą prawa ustanowionego
 przez Kościół, ale mocą jak najbardziej osobowej odpowiedzialności. Chodzi tutaj o dotrzymanie
 ‘słowa’ danego Chrystusowi – i Kościołowi. Dotrzymanie słowa jest równocześnie obowiązkiem i
 sprawdzianem wewnętrznej dojrzałości kapłana.

 Jest wyrazem jego osobowej godności. To wszystko nabiera specjalnej wyrazistości wówczas, gdy
 dotrzymanie ‘słowa’ danego Chrystusowi w świadomym i dobrowolnym zobowiązaniu się do celibatu
 na całe życie 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 postawę 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]. Są to prawdy znane z
 doświadczenia tylu kapłanów i wypróbowane życiem. Przyjmowanie ich stanowi podstawę owej
 wierności słowu danemu Chrystusowi i Kościołowi, która jest także sprawdzianem autentycznej
 wierności sobie, swojemu sumieniu, swojemu człowieczeństwu, swojej godności.
 – O tym trzeba myśleć nade wszystko w momentach kryzysów, a nie sięgać do dyspensy rozumianej
 jako ‘zabieg administracyjny’ tak, jak gdyby tutaj nie chodziło 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).

Czy zauważamy to, co św. Jan Paweł II szczególniej uwydatnia? Słowa jego dotyczą zasadniczej



 Objaśnienie

 motywacji w kwestii dochowania wierności „słowu” danemu Bogu. Papież podkreśla w tym wypadku dwa
 aspekty:
 trwanie w postawie wierności raz Bogu danemu „słowu” jest sprawą osobowej odpowiedzialności,
 ale i osobowej godności danego człowieka.
 – Oba te aspekty składają się na „sprawdzian wewnętrznej dojrzałości” – czy to kapłana, czy ogólniej:
 człowieka. Trudno przecież mówić o czyjejś ‘cnocie’, dopóki człowiek ten nie sprawdzi się przed sobą
 samym i przed innymi w sytuacji pokusy.

Nic dziwnego, że znalezienie się w okolicznościach, gdy wierność niegdyś Bogu danemu „słowu”
 wystawiona zostaje na próbę, staje się za każdym razem okazją do wystawienia świadectwa o wartości
 siebie samego. Ujawniona wtedy postawa będzie za każdym razem „głęboką sprawą sumienia oraz
 próbą człowieczeństwa”. Dotyczy to jednakowo chociażby celibatu kapłańskiego, wystawionego na
 ‘próbę’ w sytuacji być może nader silnej pokusy do sprzeniewierzenia się swemu przyrzeczeniu, jak z
 kolei być może banalnej sytuacji dajmy na to dziewczyny czy chłopca, których „słowo” dane Bogu
 również zostaje poddane „próbie” np. na pierwszym lepszym przyjęciu, na prywatce z alkoholem czy
 papierosami.

Papież jeszcze dopowiada, że sięganie w sytuacji ‘próby’ po ‘dyspensę’ u wyższej władzy, jakoby
 swoistego „zabiegu administracyjnego” w sytuacji zachwiania się w swym przyrzeczeniu, jest niegodne –
 godności człowieka. Chodzi przecież o „głęboką sprawę sumienia oraz o próbę człowieczeństwa”.

Papież podkreśla jeszcze, że „Bóg ma prawo do takiej próby”, podobnie jak poszczególnemu
 człowiekowi również przysługuje ‘prawo’ do zdania egzaminu w sytuacjach ‘próby’, iż w sytuacji burzy
 wywołanej pokusą ... nie ulegnie. Bóg też ponad wątpliwość dodaje wtedy sił do trwania w raz obranej
 postawie, żeby każdy wychodził z niej „zwycięsko”. Wymaga to oczywiście współpracy z Bożą łaską
 przez rzeczywiste trwanie w raz Bogu danym „słowie”.

Nieuniknione pytania w nawiązaniu do palenia-picia

Mamy na myśli wciąż w pierwszym rzędzie
 dziewczynki i panny przed 18 rokiem życia; mimo iż
 dokładnie to samo dotyczy chłopców i młodzieńców
 w podobnym przedziale wieku.
 – Chodzi o tych z młodzieży, którzy związali się
 (zwykle w dniu pierwszej Komunii świętej) przyrzeczeniem
 nie-palenia i nie-picia alkoholu do 18 roku życia.

Jak już jednak wyżej wspomniano: nawet gdyby
 dziewczynki czy chłopcy nie związali się tego
 rodzaju ‘słowem’ danym Bogu, treść jego
 obowiązuje z racji ogólnego brzmienia oraz zapisu
 w sumieniu Bożego ładu, którego wyrazem jest

 Dziesięcioro Bożych przykazań.

W tej chwili chcielibyśmy w nawiązaniu do problematyki alkoholu i palenia przejść do paru
 podstawowych pytań pod adresem zainteresowanych Drogich Młodych ludzi: dziewcząt, a oczywiście i
 chłopców oraz młodzieńców.
 – Zechciej mianowicie zadać sobie, Droga Dziewczyno, ale i Ty, Drogi Młodzieńcze, serię pytań. Tak
 jednak, żeby na nie sobie jednocześnie odpowiedzieć. Przy tym zaś nie mów z góry, że ‘na takie sprawy
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 nie masz czasu’:

  Czy masz za sobą lekturę jakiejś broszurki, która by pozwoliła poznać nieco głębiej – chociażby w
 formie jedynie ‘popularno-naukowej’, mechanizm działania na człowieka alkoholu etylowego od strony
 medycznej? Sięganie czy nie-sięganie m.in. po alkohol zakłada z mojej strony podstawową wiedzę o
 tym artykule i jego toksycznych skutkach. Nie mogę sobie pozwolić na ‘luksus’, żeby będąc
 człowiekiem (dziewczyną; chłopcem; młodzieńcem-panną), dać się porywać bezwolnie falom ‘owczego pędu’,
 wyzwalanego przez byle prowodyra. Jako człowiek – jestem ‘kimś’, a nie ‘czymś’!

  Takie samo pytanie nie może nie dotyczyć zagłębienia się w poważną lekturę jakiejś chociażby tylko
 popularno-naukowej broszurki na temat mechanizmu działania składników papierosa, łącznie z jego
 kilkuset substancjami wysoce radioaktywnymi. Nie wolno mi sięgać po preparat, którego nie znam, a
 przede wszystkim niewiele wiem o jego oddziaływaniu, rozkładającemu się być może na wiele lat – na
 mój organizm, a być może tym bardziej na organizm wszystkich osób, które znajdą się w moim
 otoczeniu (chodzi wtedy o palaczy ‘biernych’). 

  Czy wobec tego umiesz już wykazać – sobie oraz innym, jak się to dzieje (od strony na razie tylko
 fizjologicznej), że człowiek stosujący alkohol staje się stopniowo – ze względów czysto fizjologicznych –
 coraz mniej zdolny ... kochać?

  Skąd Ty wiesz, że z chwilą gdy u Ciebie zaczęło się już ‘picie’ (chociażby na razie jedynie rzadko i w
 niedużych ilościach), a to samo dotyczy palenia, w perspektywicznie przyszłym małżeństwie – pić alkohol i
 palić papierosy ... przestaniesz? Obserwacja życia osób po ślubie – świadczy o czymś dokładnie
 przeciwnym.

  Czy rozumiesz (wreszcie), że nie ma ‘lepszego’ i bardziej ‘skutecznego’ sposobu zadeptywania w
 małżeństwie na co dzień tego, co winno być treścią „miłości” : nie chęci, nie postanowienia, nie
 przyrzeczenia, lecz ślubu złożonego Bogu (i ludziom): „Ślubuję ci: MIŁOŚĆ ... wierność, ... i że cię nie
 opuszczę aż do śmierci” – jak właśnie przez alkohol?

  Czy dociera do Ciebie, że skoro przy różnych okazjach doświadczasz tego, iż Twój ukochany, Twoja
 ukochana – pije, pali, i jego czy jej się mimo wszystko trzymasz, ‘po ślubie’ nie będzie dla Ciebie
 żadnego ‘prawa’ by się poskarżyć czy żalić, że małżeństwo i rodzina stały się dla Ciebie koszmarem
 piekła na co dzień, a nie nieba-na-ziemi, jak być miało – i nietrudno być mogło??

   Czy zaczyna przemawiać do Ciebie nieunikniona konsekwencja picia i palenia: że używanie
 jednego i drugiego artykułu, chociażby w minimalnych ilościach, staje się wytrwale do Boga
 wznoszoną anty-modlitwą:

„Boże, gorąco Cię proszę, racz mnie (nas oboje ...)
 wysłuchać! Proszę gorąco, nie odmawiaj spełnienia
 mojej-naszej prośby:

 Obdarz nas potomstwem chorym, niewydolnym,
 niepełnosprawnym, niezdolnym skupić się do nauki,
 znerwicowanym, debilnym, które nie będzie zdolne
 zapamiętywać czegokolwiek!

 Nie odmów nam spełnienia tej naszej żarliwej
 prośby.
 Wierzymy całym sercem, że DARU tego nam ... nie



 poskąpisz!”

Boże wysłuchanie tak czynem palenia i picia wyrażonej anty-modlitwy będzie prostą konsekwencją
 faktu, że przyszły ojciec i przyszła matka przed ślubem – ignorując że JEST Bóg, że SĄ Jego
 Przykazania będące jedynie naglącą Bożą prośbą (a nie wymuszaniem czegokolwiek) – na przekór Bogu ... pili,
 palili, że stosowali narkotyki.

Zdajemy sobie aż nadto dobrze sprawę, że nie ma cudu, iżby substancje toksyczne tych artykułów
 miały nie działać niszcząco, a co najmniej dogłębnie uszkadzająco na komórki rozrodcze, w jakie Ty,
 Boże – już z góry wyposażyłeś mnie i nas oboje – z całą czułością swej stworzycielskiej miłości. By tylko
 te maleńkie komórki służyły do przekazywania życia maksymalnie zdrowego, na ile to od nas będzie
 zależało.

  Ale ... ja i tak: pić i palić będę! Co mnie obchodzi moje przyszłe potomstwo? Niechby ono
 przychodziło ze mnie jako przyszłej matki, przyszłego ojca – niezdrowe na świat. Ja mam ‘swoje
 prawo’ do zaznania odrobinki przyjemności. Nic mnie nie obchodzi, co się stanie z moim kiedyś
 potomstwem.

  I co mnie obchodzi, że Ty, Boże ukrzyżowany i zmartwychwstały, Odkupicielu człowieka –
 powiadasz, chociażbyś nawet miał trochę i racji:

„Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
 braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40.45)?

Nie wzrusza mnie absolutnie nic, że Ty, Boże, być może kiedyś
 postawisz mi konsekwentnie pytanie i zarazem stwierdzenie:

„To przez ciebie, matko; przez ciebie, ojcze, JA się wam urodziłem
 niewydolny, chorowity, ze zniekształceniami organicznymi, cały
 znerwicowany ...
 A tak bardzo Cię prosiłem i błagałem: Dziecko Mojej Miłości, proszę
 cię poważnie: Nie pij! Nie pal!
 Ty jednak Moje słowo za każdym razie kategorycznie odrzucałeś i
 rzucałeś Mi w twarz:

„Ty przecież Boże, na ‘miłości’ i ‘koleżeńskości’ absolutnie się nie
 znasz! Ja piję, ja palę, bo ... tak mi się podoba! I pić-palić ... nadal
 będę!

 A co mnie obchodzi przyszłe potomstwo? Niechby ono przychodziło
 ze mnie jako przyszłej matki, przyszłego ojca – na świat niezdrowe!
 Nie moja w tym głowa! Ja mam ‘swoje prawo’ do zaznania odrobinki
 przyjemności w życiu. Niech przyszłe potomstwo troszczy się samo
 za siebie! Teraz przede mną jest: ... CHWILA OBECNA. Nie mogę z
 niej nie skorzystać!”

  A poza tym: Skoro ‘księżom’ wolno palić i pić, czemu mnie by ktoś miał bronić, bym sobie zapalił i
 kieliszek wychylił? Osoby podobno ... ‘Bogu poświęcone’ są dla mnie wzorcem, jak należy rozumieć
 Boże Przykazania w życiu na co dzień. Widząc ich, wnioskuję logicznie: palenie, picie – to sprawy



 bagatelne: nikt z tego tytułu nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności ...

W nawiązaniu do sprawy medycznych mechanizmów działania zarówno alkoholu etylowego, jak
 nikotyny i substancji wysoce radioaktywnych zawartych w papierosach itd. autor niniejszej strony
 internetowej zachęca serdecznie do przyjrzenia się chociażby temu, co w tej sprawie znaleźć można
 wyżej i co ma za sobą odpowiedzialną dokumentację naukową – w części III, rozdz. 5, pt.: „Kochamy się!
 Ale palę-piję-stosuję ...” (zob.:  „Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję ...”).

Warto by przedstawione tam przykłady, ale i ukazane mechanizmy działania omawianych toksyn
 przestudiować, może parokrotnie – z całą powagą i nie ‘na śmiech’, ani na kpiny. Przedstawiony bowiem
 problem jest śmiertelnie dramatyczny – z punktu widzenia już nawet tylko fizjologicznego i fizycznego. A
 cóż dopiero powiedzieć o aspekcie odpowiedzialności etyczno-moralnej?

Autor prosi też serdecznie – zechciej wziąć sobie do serca, co następuje:

 Dziecko Boże!
nie patrz

na nie-Boży przykład
tego kapłana, a nawet tych kapłanów!

 Mimo to są oni naprawdę przedstawicielami
mocy Odkupieńczej Jezusa Chrystusa
przy szafowaniu sakramentów świętych

i przekazywaniu Ewangelii.

NORMĘ stanowi nie jakość ich zachowań,
lecz z Woli Jezusa Chrystusa:

czyste nauczanie Kościoła:
‘POD’ Piotrem i ‘WRAZ’ z Piotrem.

Natomiast w nawiązaniu do Bożej wizji w kwestiach
tutaj poruszanych problemów etycznych
miej odwagę posłuchać jeden raz więcej

Słowa-Bożego-Pisanego:

„Nie łudźcie się!
Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,

ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą,
ani złodzieje, ani chciwi,

ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy,
nie odziedziczą Królestwa Bożego”

(1 Kor 6,9n)

Czy Bóg może wyrazić się w Piśmie świętym jeszcze jaśniej?

Pojawia się jednak pytanie: Czy to Słowo-Boże-Pisane, czyli tym razem słowo nie kapłana, ani nawet
 ‘Kościoła’ – ma szansę dotrzeć do dziewcząt, do chłopców, do młodzieży męskiej i żeńskiej? Słowo to:
 Słowo BOŻE – wzbudza być może tylko politowanie, lub uśmieszek u mądrych, na parę tylko
 centymetrów widzących Ludzi Młodych?

Jest pewne: jak podkreślaliśmy już wielokrotnie, że Bóg ponad wątpliwość nigdy nikogo nie zmusza
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 do zachowania Bożych Przykazań. Bóg nie pozwoli sobie nawet na to, by kogokolwiek zmusić do wyboru
 „zbawienia”, czyli nieba.
 Bóg natomiast wyraża się niezwykle poważnie i daje mężczyźnie i kobiecie, swojemu Żywemu Obrazowi
 wobec kosmosu, do zrozumienia z całą odpowiedzialnością, jakie by były konsekwencje – na życie
 wieczne, w przypadku ignorowania Bożego Ładu postępowania, wyrzeźbionego w niezatartym zapisie
 ludzkiego sumienia.

Wierność „słowu” w praktyce

W przypadku palenia i picia – w grę wchodzi w pierwszym rzędzie przykazanie pierwsze –
 największe: miłości Boga i bliźniego. Oto ono, dla przypomnienia:

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
 całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
 To jest największe i pierwsze przykazanie.
 – Drugie podobne jest do niego:
 Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 22,37-40).

Piszący tu autor postawiłby jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, skierowane do świata dziewcząt-
panien, a z kolei, na tej samej zasadzie, do chłopców-młodzieńców:

Jeśli Ty, Dziecko Boże, wyraziłoś Bogu swoje SŁOWO w takiej mniej więcej postaci, chociażby Twoja
 18-tka miała nadejść tuż-tuż, np. za 1-2 dni, ale na razie jeszcze tego progu nie przekroczyłoś:

„Boże, do 18-go roku życia
po alkohol, papierosy, używki

– nie sięgnę”!

Tymczasem obecnie przy byle sposobności
 nie gardzisz alkoholem
(obojętne pod jaką postacią: piwo, wino, wódka...;
 oraz obojętne, czy go jest tylko parę kropelek, czy dużo),
a ponadto zaczynasz palić bez większego oporu,
 chociażby nieregularnie, i jedynie z rzadka,

to chciałbym Cię tym serdeczniej prosić: Bądź na tyle uczciwy względem siebie samego i postaraj się dać
 sobie szczerą odpowiedź na nasuwające się jeszcze dalsze pytania:

Czy mianowicie tego niepowtarzalnie uroczystego dnia – w dniu pierwszej Komunii św., Bogu przez
 Ciebie dane „słowo” brzmiało może następująco:

„Boże, składam Ci uroczyste przyrzeczenie, że nie będę palił
 papierosów i nie wezmę do ust alkoholu – do 18 roku życia.

Zastrzegam się jednak: ‘SŁOWEM’ tym będę się czuł
 związany jedynie dopóty, dopóki na horyzoncie nie pojawi



 się przeciwna pokusa.

Jeśli zatem nadarzy się sytuacja ‘pokusy’, tzn.: ktoś mi zaproponuje
 alkohol i poda mi papierosa, a tym bardziej gdy trudno mi będzie
 odmówić zapraszającym, by kieliszka nie wychylić i papierosa nie
 zapalić –

wówczas owym dziś
Ci Boże, danym „słowem”

 nie będę już czuł się związany ...”

Wyczuwasz chyba bardzo dobrze, że tak sformułowane uroczyste „słowo” byłoby niegodne Twojego
 własnego człowieczeństwa jako dziewczyny-kobiety, i na tej samej zasadzie jako chłopca-młodzieńca.
 Tym bardziej zaś byłoby ono krańcowo niegodne świętości Boga. Takie słowo byłoby kpiną i
 szyderstwem z Boga w żywe oczy. Tak do Boga przemawiać się ... nie godzi!

Bądź zatem szczery i odpowiedz sobie jednoznacznie:
 Jak sam oceniasz Twoją postawę etyczną, gdy na przyjęciach i przy różnych spotkaniach towarzyskich
 zachowujesz się dokładnie tak właśnie, jak to wyraża dopiero co ukazana tabela, przedstawiająca tekst
 przyrzeczenia-jako-kpiny z Boga?

Czy wobec tego wiesz już, jaką w tej sprawie zajmiesz postawę – chociażby dopiero ... odtąd?
 Zacznij być konsekwentny, tzn.: godny swojej godności jako dziewczyny i kobiety; godny swojej godności
 jako chłopca, który: jak komuś da „słowo”, to rzeczywiście daje ... „słowo”!

Z tych stwierdzeń płynie jeden wniosek:

Jeśli Bogu dałeś
„słowo”,

 pozostań konsekwentny.

 Chociażby
krajać Cię mieli na cieniutkie plasterki,

raz Bogu danego „słowa” nie wycofasz !

 Pozostań
‘sobą’.

Nie daj się złamać kpiną czy szyderstwem!
Obroń swą postawę szczerą radością,

 rozweselaj obecnych
BEZ alkoholu,

 BEZ papierosa.

 Nie bój się nastawić swej ‘głowy’!
 Wiesz, Komu „słowo” dałeś.

Bądź godny swej kobiecości, swojej męskości.

 



 „Słowo” dane BOGU
 jest „słowem” danym

Bogu.

 Miałbyś odwagę powiedzieć Bogu,
że Jemu dane „słowo”

naraz – „słowem” już ... nie jest?

 „Słowo” – JEDNO ma znaczenie:
jest „SŁOWEM”.

Jeśli Bogu powiedziałeś:

„Tego, Boże, u mnie NIE będzie”!
znaczy to:

 „Jak Ci, Boże, przyrzekłem, tak się stanie:
Rzeczy przyrzeczonej w życiu moim

 NIE będzie”

Na koniec
mógłbys dopowiedzieć na wesoło

zebranemu towarzystwu: 

   Ten się śmieje,   
     kto ostatni ... się śmieje”!     

Czy nadejdzie chwila rozliczenia z naszych poczynań?

 Ależ oczywiście!
 Tu ‘niewiara-w-Boga na nic się nie przyda!

Mówi Syn Człowieczy, Syn Boży – Jezus Chrystus:

„Niebo i ziemia przeminą,
ale Moje SŁOWA nie przeminą”

(Mt 24,35)



 Objaśnienie

Wypowiada to Ten, który tuż przed swoim pojmaniem, na zakończenie swego pożegnania z uczniami,
 wypowiedział o sobie słowa, jakich nikt inny wypowiedzieć nie może:

„Na świecie doznacie ucisku,
 ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat”!

(J 16,33).

Dopełnienie: toast bez alkoholu ...

Jak sobie twórczo i konkretnie poradzić w sytuacji coraz innych imprez, prywatek, przyjęć, gdy niemal
 wszyscy ... piją, palą?

Jeśli ktoś miał w ręku chociażby ten rozdział, który wyżej parokrotnie przypomniano: cz.III, rozdz. 5:
 „Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję ...” (zob. jeszcze raz: „Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję ...”), nie mógł nie
 zauważyć paru przedstawionych tamże twórczych sugestii, które mogą się okazać bardzo przydatne na
 właśnie omawiane sytuacje.

Jeśli, Dziecko Boże, znajdziesz się wśród zaproszonych i dobrze wiesz, że niebawem zacznie się
 poczęstunek alkoholem, zaczną palić itd., pozostań przede wszystkim „sobą”. Nikt nie będzie Ci wlewał
 alkoholu do ust ‘na siłę’.

Nie krępuj się wyznać zgodnie z prawdą, że „... nie mam jeszcze 18 lat”, względnie wprost: „złożyłem
 przyrzeczenie, że do 18 roku życia nie będę pił, nie będę palił: związałem się SŁOWEM” ! Niech to nie
 będzie powód Twojej hańby, lecz wręcz przeciwnie: bądź dumny ze swej decyzji i nie daj się zakrzyczeć
 śmiechem i próbami zminimalizowania podjętego zobowiązania.

Czy sądzisz, że piszącemu te słowa ... nie
 dokuczają z racji tego, że kieliszka nie weźmie do
 rąk, nie mówiąc o papierosie? Odpowiedź brzmi
 zawsze jednakowo – ‘z humorem’:

„Niestety, nie mam jeszcze 18 lat. Brakuje mi już
 bardzo niewiele ...! Jak mi osiemnastka ‘stuknie’,
 chyba się ... upiję”

Lub:

„... ‘Lekarz’ mi zabronił ... Chętnie bym się napił,
 ale on mi pić nie dozwala! Jak pić musicie –
 róbcie jak uważacie; mnie mój lekarz pić ...
 zabronił”.

Są to jedne z najprostszych sposobów skutecznego wybronienia się od picia i palenia, dodatkowo
 zaprawione odrobiną humoru. Gdyby ktoś zapytał: „Co to jest za ‘lekarz’, o którym mówisz? Gdzie on
 jest? My mu ... pokażemy” ! – można zawsze odpowiedzieć z uśmiechem: „Ano, mam takiego: jest to mój
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 ‘Lekarz Rodzinny’! On moją sytuację dobrze zna. Jest on bardzo dobry, sumienny. On to mi każe ... nie
 pić, nie palić”
 – A na myśli masz tego Jedynego, Boskiego Lekarza: Jezusa Chrystusa! Jest też Maryja, której palenie,
 picie – bardzo się nie podoba. Jest i Duch Święty, o którym św. Paweł mówi, żeby Go „... nie zasmucać”
 (Ef 4,30).

Nie musisz w tym towarzystwie od razu zdradzić, że tym twoim ‘Lekarzem’ jest ... sam Odkupiciel. On
 przecież nie może pobłogosławić tego, co jest „złem” w oczach Bożych! Toteż Jego właśnie ... chcesz
 słuchać.

Jednakże niezależnie od tego, że kieliszka z alkoholem do rąk nie weźmiesz, a papierosa ... z
 uśmiechem, ale nie przyjmiesz, możesz przecież sam w sobie ‘toast’ wznieść bez najmniejszego oporu i
 skrupułu – bez alkoholu. Nie tylko jeden raz, ale dwa, a chociażby 100 razy. Jak tego dokonać?

Na dopiero co przypomnianym linku z naszej strony (cz.III, rozdz. 5) jest wymienionych parę
 konkretnych, łatwych do wprowadzenia w życie sposobów wznoszenia toastu – w sposób godny również
 dziewczęcości i młodzieńczości. Gdy mianowicie zaczynają nalewać alkohol, wolno mi nalać sobie do
 kieliszka (a nawet i szklanki) nie alkohol, lecz jakikolwiek inny płyn. Trzeba tak postąpić odważnie, bez
 zawahania, a wszystko z dużym poczuciem humoru. Na pewno znajdzie się na stole jakiś wybór płynów,
 soków itp.

Napełnię więc kieliszek: herbatą, kawą jeśliby była dostępna, albo wodą mineralną, jakimś dobrym
 smacznym, a zdrowym sokiem witaminowym, a w najgorszym wypadku, gdyby nie podawano naprawdę
 żadnych innych płynów, naleję do szklanki czy kieliszka po prostu H²O: zwyczajnej wody.
 – I wzniosę toast. Będzie to wówczas toast nie tylko na „sto lat”, ale co najmniej na 500, 700 lat, np.
 gdyby to był sok witaminowy itp.

Nikt z zapraszających nie będzie miał prawa czuć się urażony! Toast – w pełnym rycie, został
 wzniesiony! Nikt nie będzie się gniewał. A że toast w tym wypadku został wzniesiony nie alkoholem, lecz
 innym płynem, zwłaszcza tym prawdziwie zdrowotnym? O to naprawdę już mniejsza! Byle ‘toast’
 wzniesiony został. Gdyby zaś były małe dzieci, to nawet dzieciom można było nalać do małych naczyniek
 soku witaminowego, słodkiego, zdrowego. Niczyja godność by na tym nie ucierpiała, a życzenie owych
 „stu lat” płynęłoby ze szczerego serca, i byłoby życzeniem nawet na 500 i więcej lat.

A może dałoby się przy odrobinie sprytu, pomyślunku i doborze grona uczestników jakiejś imprezy –
 urządzać przyjęcia po prostu bez-alkoholowe? Bywają przecież takie: wesela bez-alkoholowe, Sylwester
 bez alkoholu i wiele innych uroczystości.

Wszystko rozbija się o uprzednie zaplanowanie takiego przyjęcia, dobór towarzystwa, przygotowanie
 odpowiedniego zestawu czy to piosenek, śpiewów, czegoś z serwisu opowiadań ‘pod humor i dla
 rozweselenia’. Wszystko będzie się działo z myślą, żeby przyjęcie przebiegało w sposób wesoły,
 zabawny, pełen radości i humoru, a zarazem godny samego przyjęcia i uroczystości, godny tym bardziej
 uczestników, szczególnie dzieci i młodzieży.

Godność dorosłych musi umieć uszanować i w pełni potwierdzić słuszność przyrzeczenia trzeźwości
 odnośnie do alkoholu i palenia ze strony dzieci i młodzieży. SŁOWA danego Bogu nie wolno niszczyć,
 zignorować, ani młodzieży z tego tytułu nie upokarzać. Przeciwnie, taką młodzież, wierną złożonemu
 przyrzeczeniu, trzeba z pełnią szczerości wobec nich samych oraz w oczach całego społeczeństwa jak
 najbardziej promować.



Motyw w podejmowaniu przyrzeczenia abstynencji

Pozostaje jeszcze kwestia motywu, dla którego tak gorąco zalecane jest w przypadku dzieci oraz
 omawianego wieku młodzieży – przyrzeczenie abstynencji, a następnie wierne trwanie przy raz Bogu
 danym „SŁOWU”. Dotyczy to oczywiście w równej mierze osób po osięgniętym 18 roku życia.

Jeśli wyżej wspomniano o groźnym mechanizmie działania toksyn składających się na alkohol i
 papierosy itd. (zob. wyż.: „Nieuniknione pytania w nawiązaniu do palenia-picia”; oraz zob.: „Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję
 ...”: zarówno w odniesieniu do alkoholu, jak i nikotyny-papierosów). Staje się to poważnym ostrzeżeniem i zarazem
 motywem, by po te produkty nie sięgać. Dotyczy to oczywiście nie tylko dzieci i młodzieży na obecnie
 rozpatrywanym etapie ich życia (przed ukończeniem 18 roku), lecz po prostu wszystkich: całego
 społeczeństwa.

Niemniej kwestia ‘szkodliwości’, jaka się wiąże z piciem alkoholu, paleniem papierosów, stosowaniem
 narkotyków – nie jest w omawianej obecnie sprawie argumentem wiodącym. W grę wchodzi w tej chwili
 „SŁOWO” dane Bogu: przyrzeczenie jako przyrzeczenie; oraz godność osobista w sytuacji zdawania
 egzaminu ze swojego człowieczeństwa jako dziewczyny-kobiety, czy młodzieńca-mężczyzny.
 Zaangażowana tu zatem jest odpowiedzialność w pierwszym rzędzie wobec siebie samego: za raz dane
 „słowo”: czy to człowiekowi, czy tym bardziej Bogu. W imię godności względem siebie samego nie mogę
 nie pozostawać konsekwentnym.

Innymi słowy ja nie mogę sobie pozwolić na to, by w jednej chwili, np. w owym uroczystym dniu
 pierwszej Komunii świętej, złożyć Bogu uroczyste przyrzeczenie i swoim „słowem” je przypieczętować –
 po to, by za 5 minut powiedzieć temuż Bogu:

„Ponieważ okoliczności się zmieniły: znalazłem się w gronie koleżanek-kolegów, którzy piją i palą,
 wobec tego to przed chwilą Tobie, Boże, dane ‘słowo’ już mnie obecnie nie obowiązuje.
 Innymi słowy, ja je z pełną świadomością i odpowiedzialnością ... wycofuję, a dokładniej: uznaję je za
 nie-byłe”.

Wystąpienie z taką postawą do Boga byłoby wystawianiem Go na pośmiewisko i szyderstwo.
 Znaczyłoby to, że Bóg jest dla mnie ‘niczym’ – w zestawieniu z gronem koleżanek-kolegów.
 Traktowałbym Boga jak ‘śmieci’, które się systematycznie wymiata i wyrzuca do wiadra.

Jest jasne: do kolegi czy koleżanki – nie mógłbym się w żaden sposób odnieść się tak dalece
 niepoważnie: najpierw zwodzić uroczyście przyrzeczonym „słowem” – po to, by to samo „słowo” za parę
 minut uznać za od początku nie traktowane poważnie!

Jeślibym nie mógł tak postąpić ze względu na godność kogokolwiek z ludzi – w tym wypadku do
 moich bliskich – koleżanek i kolegów, nasuwa się pytanie: Czym wobec tego, a raczej Kim byłby dla mnie
 Bóg? Jak bym się wtedy odniósł do Jego Godności jako Boga, „Stworzyciela nieba i ziemi”, mojego
 Stworzyciela, a ponadto mojego Odkupiciela?

Jednocześnie zaś przez wycofanie się, albo nawet wyparcie „słowa”, jakie uroczyście dałem Bogu
 wtedy, w dniu mojej pierwszej Komunii świętej, przekreśliłbym w sposób okrutnie bezhonorowy ... swoją
 własną godność jako człowieka – w podarowanej mi kobiecości czy męskości.

Jeśli wtedy, tego uroczystego dnia, zobowiązałem się konkretnym „słowem” odnośnie do alkoholu i
 papierosów, uczyniłem to po to, by temu „słowu” być wiernym – w okolicznościach zarówno łatwych, jak i
 trudniejszych. Bogu wtedy dane „słowo” ponad wątpliwość nie oznaczało w żadnym wypadku, iż rzucam
 je ‘na wiatr’, nie mając najmniejszego zamiaru brać jakąkolwiek odpowiedzialność za nie. To, co tego, tak
 uroczystego dnia wypowiadałem, wyrażałem z pełnią swej dziecięcej godności i odpowiedzialności za
 Bogu dane „SŁOWO”.

Przez myśl by mi wtedy nie przeszło, by po raz pierwszy do serca przyjmowanego Jezusa Chrystusa,
 kochającego mnie Stworzyciela i Odkupiciela, gruntownie okłamywać obietnicą wzajemności, której treść
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 bym w samym założeniu miał z góry przekreślić. Nie pozwoliłoby mi na to rozradowanie mojej duszy,
 która dostąpiła zaszczytu goszczenia po raz pierwszy w życiu Jezusa samego. On zaś tak bardzo
 ukochał właśnie dzieci, i mnie również ukochał, mnie siebie całego oddaje i mi błogosławi:

 „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie:
 do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie” (Mt 19,14).

Z tego względu słowa mojego przyrzeczenia odnośnie do palenia i picia alkoholu poczytywałem sobie
 jako sprawę podarowanej sobie godności jako dziewczynki-kobiety, jako chłopca-mężczyzny. Nie
 mógłbym wtedy mówić do Jezusa, że to, co radośnie wypowiadam jako moje ‘TAK’, oznacza w moim
 zamierzeniu ‘nie’! Przez myśl by mi nie przeszło, żeby słowa mojego przyrzeczenia – zarówno tego dnia,
 jak i co najmniej dopóki nie osiągnę 18 lat, mogły stać się jednym wielkim kłamstwem.

Chociaż byłem wtedy dopiero dziewczynką, czy chłopcem, Bóg obdarzył mnie hojnie poczuciem
 podarowanej mi wielkiej, niezbywalnej godności. I byłem sobie doskonale świadom tego, że będę w życiu
 stale, na coraz inne sposoby, miał szansę zdawania egzaminu z godności podarowanego mi
 człowieczeństwa: jako dziewczyny-kobiety, czy też w przypadku chłopca – jako młodzieńca-mężczyzny.

Czy w tej sytuacji dociera do Ciebie – dziewczynko i panno, i do Ciebie: chłopcze-młodzieńcze, co to
 znaczy: być godnym w zarząd Ci podarowanego Twojego człowieczeństwa i odpowiedzialności za jego
 godność?

Odpowiedzialność za swe przyszłe potomstwo

Gdybyś Ty, Dziecko Boże, miało kontynuować dotąd być może już na dobre utrwalony styl życia:
 systematycznego ignorowania „słowa” danego Bogu, pojawia się natychmiast kolejne istotne pytanie:

Czy rzeczywiście nie zastanawiasz się nad tym, że życiem swoim ... zmierzasz ku przyszłości? Co
 zamierzasz przekazać kiedyś swym własnym dzieciom, gdy staniesz się matką, ojcem? Bo to przecież
 czeka Cię – chyba w bardzo niedalekiej przyszłości.

Czy faktycznie akceptujesz wyżej sformułowaną błagalną anty-modlitwę do Boga (zob. wyż.: „Anty-
modlitwa: o potomstwo od poczęcia niezdrowe” - oraz dwie następne jeszcze dalsze podobne tabele), żeby Cię kiedyś
 wysłuchał do ‘joty’ i obdarzył Ciebie – Was oboje jako małżonków-rodziców, potomstwem od poczęcia
 niezdrowym, niepełnosprawnym itd. – „na Twoje-Wasze osobiste życzenie”?
 Bo ... przecież nikt Cię nie trzymał i nie wlewał Ci ‘na siłą’ alkoholu do ust; nikt Cię fizycznie nie zmuszał
 do palenia papierosów, próbowania marihuany i innych narkotyków.

Podobnie dzieje się w przypadku każdej innej pokusy wzniecanej przez tego, który jest Zły: Szatana.
 Szatan zawsze jedynie kusi. Ale: grzeszy – nie Szatan-zamiast-człowieka, lecz grzechu dopuszcza się
 wyłącznie sam ów człowiek, który – zamiast zawierzyć ostrzegającemu go Bogu, woli pójść za namową –
 słodką i przyjemną, spreparowaną przez Złego.

Oto przykład-fakt prosto z-życia.
 Jeślibyś chciał, przyjmij – dziecko Boże, do wiadomości przytoczony tu konkretny przykład w
 nawiązaniu do wspomnianej ‘anty-modlitwy’.
 Tym razem dotyczy to życia dwojga małżonków – obojga dobrze wykształconych, ‘mądrych’, prężnych,
 obiecujących ...: obojga lekarzy.
 – Oboje palili od wczesnej młodości po 1-2 paczek na dzień. Oboje zdobyli określone prosperujące
 specjalizacje lekarskie.
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 Ona – lekarka, urodziła w końcu swoje pierwsze dziecko.
 Jak się natychmiast po porodzie okazało, dziecko przyszło na świat z poważną wadą: przetoki
 przełyku do tchawicy. Tym samym nie mogło ono przyjmować żadnego pokarmu. Konieczna była pilna
 interwencja chirurgiczna.
 Współ-lekarze nie mieli wątpliwości i uświadomili tym dwojgu – swoim kolegom-lekarzom tego samego
 szpitala, że anomalia ta wiąże się ponad wątpliwość wprost z faktem, że zarówno matka, jak i ojciec
 palą nałogowo.
 – Na te słowa zdawało się, że ci dwoje, rodzice-lekarze, którzy jako lekarze doskonale to wszystko
 (teoretycznie) znać musieli, ze złości (jeśli nie wściekłości) rozerwą w kawałki swoich kolegów i koleżanki:
 współ-lekarzy ...

Chociaż zaś – jak dopiero co wspomniano (zob. wyż.: „Motyw w podejmowaniu przyrzeczenia abstynencji” –
 pierwsze zdania tego odcinka), wzgląd na mechanizm działania alkoholu i paru tysięcy składników
 chemicznych dymu tytoniowego od strony medycznej, odgrywa rolę jedynie dodatkową i podrzędną (w
 zestawieniu z odpowiedzialnością za raz Bogu dane ‘SŁOWO’; oraz motyw Bożych Przykazań: miłości do Boga i bliźniego),
 trudno powiedzieć, żeby on miał nie wyrażać się swoją niezwykle obciążającą odpowiedzialnością w
 oczach Bożych: wobec rodziny własnej, wobec przyszłych dzieci oraz całego społeczeństwa.

A Ty, dziewczyno, panno – czy byłaś łaskawa zwrócić uwagę na to, co na parokrotnie już wskazanym
 ‘linku wewnętrznym’  do rozdziału niniejszej strony o alkoholu i papierosach (wyż. cz.III, rozdz.5: „Kochamy się!
 Ale: palę-piję-stosuję...”) uwydatniono jako złowrogie, a raczej śmiercionośne skutki palenia papierosów przez
 ... kobietę – w odróżnieniu od palenia (i picia) przez chłopców?

Jest oczywiście rzeczą jasną: norma moralna i odpowiedzialność-poczytalność w obliczu Boga nie
 może być różna w odniesieniu do mężczyzny a kobiety. Niemniej: skutki od strony biologiczno-
medycznej są nieporównanie groźniejsze, gdy pali kobieta, aniżeli gdy papierosy spala mężczyzna.

Dokładniej na ten aspekt tematu – zechciej otworzyć jeszcze raz parokrotnie podany link do rozdziału
 o alkoholu i papierosach, szczególniej zaś podane tu konkretne miejsce owego rozdziału (wyż. cz.III,
 rozdz.5: „Kobieta paląca”).
 Wypadałoby przeczytać ten fragment ponownie – z całą powagą, w poczuciu swojej odpowiedzialności i
 poczytalności jako przyszłej żony-matki.
 I oczywiście tym bardziej ze względu na swoją kobiecą godność: swego powołania do przekazywania
 miłości i życia, a nie śmierci i deptania po miłości.

Nie wracamy tutaj już do wciąż aktualnego, największego motywu za decyzją na – najlepiej przez
 całe życie, jako definitywnie obraną postawę: całkowitej abstynencji od alkoholu, i oczywiście całkowite
 odcięcie się od papierosa. Motywem tym jest i pozostaje pierwsze, największe przykazanie Boże: miłość
 Boga – miłość bliźniego.

Tym najbliższym ‘bliźnim’ będzie kiedyś Twoje – Wasze dziecko. Czyżby sam ten właśnie motyw:
 miłość do swojego przyszłego potomstwa, miał nie mobilizować definitywnie zarówno dziewczynę, jak i
 chłopca – do całkowitego i na zawsze – zdystansowania się od wszelkiego alkoholu, i nie-brania do ust
 nigdy papierosa?

Jeśli chodzi o papierosy, to wiadomo, że często o wiele łatwiej przekazać ‘w darze miłości’ (tzn.: w
 darze anty-miłości) śmiertelne zniszczenie na zdrowiu psychicznym i fizycznym tym, którzy pozostają jedynie
 ‘ofiarami palenia biernego’, aniżeli to będzie dotyczyły palaczy czynnych.

Palaczami ‘biernymi’ są ci najbliżsi w rodzinie, w domu, w tym samym pomieszczeniu, którzy nie mają
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 innego powietrza do oddychania: wdychania, jak tylko to totalnie skażone składnikami chemicznymi
 dymu tytoniowego wysoce radioaktywnymi (= rakotwórczymi).
 – Palacz zaś czynny – może to być mąż, żona, dziecko, goście – wymusza tzw. ‘tolerancję’ dla swego
 ‘drobnego nałogu: palenia’. Nic go nie obchodzi zdrowie innych. Dba on wyłącznie o swoją osobistą
 wygodę i folgowanie swemu nałogowi – chociażby dosłownie ‘po trupach’  otoczenia.

Nietrudno się zdarza, że mąż nałogowo pali od kilkudziesięciu lat – i jako tako się jeszcze nieźle
 ‘trzyma’. Umiera mu natomiast żona, u której małżonek – w ramach swojego: „... i że cię nie opuszczę aż
 do śmierci ...” w podarunku złożonego ślubu (anty)-miłości wyzwolił chorobę nowotworową, która
 doprowadziła do jej ... śmierci. Mąż wypełnił ... do joty treść złożonego ślubu: „... i że Cię nie opuszczę aż
 do ... śmierci, którą Ci w ramach mojego ślubu miłości – sercem najserdeczniejszej hojności ...
 zafunduję” ...

Rozgrzeszenie w przypadku złamanego SŁOWA co do 18-go roku życia

Powyższe rozważanie osnuliśmy w pierwszym rzędzie wokół raz Bogu danego SŁOWA. W zasadzie
 nie poruszyliśmy kwestii szans na uzyskanie rozgrzeszenia w sakramencie Pojednania, gdy młodzieniec
 czy panna, chłopiec czy dziewczyna – poczuwają się do złamania owego Bogu danego Słowa-
przyrzeczenia.

Nie chcielibyśmy analizować w tej chwili warunków uzyskiwania rozgrzeszenia. Zagadnieniu temu
 poświęciliśmy należyte omówienie w IV części naszej strony (zwłaszcza tamże – rozdziały: 2.3.4 oraz przebieg
 spowiedzi w rozdz. 7).

Jest jednak rzeczą jasną, że niezależnie od tego, czy to Dziecko Boże dopuściło się w przypadku
 palenia względnie picia wbrew Bogu danemu Słowu przed ukończonym 18 rokiem życia – w danym
 przypadku grzechu ciężkiego czy lekkiego, nie może być mowy o uzyskaniu rozgrzeszenia
 sakramentalnego, gdyby ono miało stać się ‘błogosławieństwem’ na dalsze łamanie raz Bogu danego
 Słowa.

Kapłan będzie upoważniony do udzielenia na prośbę penitenta – rozgrzeszenia sakramentalnego
 dopiero pod warunkiem, gdy to Dziecko Boże nie tylko Boga za złamanie swego uroczystego
 przyrzeczenia Boga przeprosi i poprosi Go, by mu ten grzech przebaczył, lecz ponadto odnowi obecnie i
 potwierdzi całkiem od nowa swoje Bogu dane Słowo. Innymi słowy warunkiem rozgrzeszenia jest decyzja
 na odnowienie owego przyrzeczenia i dochowanie odtąd jego treści – w pełnej zgodności z tym, co
 Dziecko przyrzekło Bogu owego znamiennego dnia – swojej Pierwszej Komunii świętej (względnie w
 niektórych parafiach np. w dniu sakramentu Bierzmowania itp.). Gdyby penitent warunku tego nie przyjął, kapłan
 rozgrzeszenia udzielić nie może. Musiałby z bólem serca powiedzieć:

„Dziecko Drogie, nie jesteś w tej chwili przygotowane do przyjęcia Bożego przebaczenia za złamane
 SŁOWO, jakie dałoś Bogu. Zastanów się jeszcze raz, przemyśl swoją postawę wobec Boga i odnów
 szczerze SŁOWO przyrzeczone niegdyś przy Pierwszej Komunii świętej. A wtedy otworzy się szansa
 na uzyskanie rozgrzeszenia za złamane owo Słowo”.

Rozwiązanie to nie świadczy o surowości spowiednika, a jest jedynie konsekwentnym
 zastosowaniem warunku ważnej Spowiedzi świętej, mianowicie podjęcia mocnego postanowienia
 poprawy. Nie jest to warunek wymyślony przez ‘Kościół’. Wynika on wprost z natury sakramentu
 Pojednania. Warunek ten jest zwyczajnym, chociażby pewnego trudu wymagającym spełnieniem
 Chrystusowego słowa: „Idź, i (odtąd) nie grzesz więcej” (J 8,11; 5,14).



RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-j.
 Stadniki, 6.VI.2015.
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 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 2.VIII.2017.

              

I. GODNOŚĆ WŁASNA A MIARA WIERNOŚCI RAZ DANEMU SŁOWU

Nasuwające się dalsze zagadnienia

1. Godność kobiety a młodzież alkoholu-narkotyków-seksu
Wprowadzenie do klimatu ...
Jan Paweł II o godności i powołaniu kobiety
Doba alkoholu-papierosów-używek-seks-edukacji
Chybione programy seks-edukacji
Dostęp do sensacji porno i erotyki
Zdwojona odpowiedzialność małżonków-wychowawców
Drastyczne przykłady anty-owoców seks-edukacji

2. Dziewczyna w obliczu swej kobiecości
Wzrastać na „człowieka sumienia ...”
Presja grupy rówieśniczej w kierunku zła
Jeszcze raz: wraz z małżeństwem-Sakramentem przyjęte zobowiązania

3. Godność osobista w próbie na wierność „słowu”. Alkohol i palenie
Składać – nie składać przyrzeczenie nie-palenia i nie-picia do 18 roku życia
Łamanie „słowa” danego Bogu
O godność w dochowaniu wierności danemu „słowu”
Z Listu Jana Pawła II do Kapłanów - 1979 r.: wierność słowu
Nieuniknione pytania w nawiązaniu do palenia-picia
Pytania w nawiązaniu do palenia-picia
Anty-modlitwa: o potomstwo od poczęcia niezdrowe
Tabela. Anty-modlitwa o niewydolności dzieci
Tabela. Anty-modlitwa, c.d.
Tabela. Księża też piją, palą ....
Tekst 1 Kor 6.9: „Nie łudźcie się ...”!
Wierność „słowu” w praktyce
Tabela. Przyrzeczenie ‘warunkowe’: jeśli nie będzie pokusy
Tabela. Chociażby mnie krajać mieli na plasterki ...
Dopełnienie: toast bezalkoholowy ...
Motyw w podejmowaniu przyrzeczenia abstynencji
Odpowiedzialność za swe przyszłe potomstwo
Rozgrzeszenie w przypadku złamanego SŁOWA co do 18-go roku życia

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c95. Polska - powódź maj 2010. Świniary: Wisła przerwała wały
Fot7c96. Polska - powódź maj 2010. Sandomierz: zalane kilometry
Fot7c97. Siostra która trzyma swych dwóch braci, żeby się nie pozabijali
Fot7c98. Pokazy akrobatyczne lotnicze, Eastbourne, 2008 r.
Fot7c99. Ojciec który znajduje czas dla dziecka i z nim się bawi





    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

J.   CZYSTOŚĆ WYSTAWIONA NA PRÓBĘ W DZIAŁANIACH
U DZIEWCZĄT

Nawiązanie do etapu naszych rozważań

Staramy się nadal przyjrzeć wybranym zagadnieniom dotyczącym dziewcząt i młodzieży żeńskiej na
 etapie przed małżeństwem: sakramentu małżeństwa. W poprzednim paragrafie tematyka krążyła wokół
 paru ogólniejszych aspektów związanych z kobiecością: akceptowania siebie jako kobiety,
 niesprzyjającego ogólnego klimatu odrzucania norm etycznych, rozseksualizowania młodzieży poprzez
 medialny zalew treści pornograficznych, alkoholizację i narkomanię, sceny w których dominuje
 wykazywanie się siłą pięści i zadawanie tortur. Pojawiło się zagadnienie osobistej godności jako kobiety
 oraz odpowiedzialności za tę godność. Każdy człowiek stale zdaje egzamin z oddanego sobie w zarząd
 swojego człowieczeństwa. Jakżeż by to miało nie dotyczyć w sposób bardzo szczególny
 odpowiedzialności za podarowaną sobie przez Bożą dobroć godność kobiecą!

Wypada w rozpoczynającym się, kolejnym paragrafie wejść głębiej w co najmniej kilka trudnych, dla
 kapłana niezręcznych do poruszenia zagadnień związanych bezpośrednio ze „swoistą odmiennością i
 oryginalnością osobową” (MuD 10) kobiety.
 – Oby sama Niepokalana prowadziła ‘pióro’ piszącego tu autora, żeby i ten odcinek rozważań
 odpowiadał myśli Bożej i mógł przynieść oczekiwany owoc dobra – w świetle Dobrej Nowiny Jezusa
 Chrystusa.
 – On zaś jest nie tylko:

„... Nauczycielem ‘Dobrym’ [Mk 10,17], który wskazuje drogi życia na ziemi ...
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 On jest świadkiem tych ostatecznych przeznaczeń, jakie człowiek ma w Bogu samym” (LM-1985,5).

Wśród nasuwających się spraw związanych z kobiecością w aspekcie podarowanej jej przez Boga
 płciowości trudno pominąć następujące grupy tematyczne:

1. Podstawy godności i szacunku ludzkiej osoby.
2. Dziewczęcość ... za parę groszy.
3. Sexting: fotko-zarobek komórkowy.
4. Dziewictwo: kolejny Boży dar.
5. Dziewictwo a czystość.
6. Dziewictwo wielu dziewcząt dziś ...

Dalszy ciąg kolejnych nasuwających się aspektów podejmiemy w następnym paragrafie (§ K).

1. Podstawy godności i szacunku ludzkiej osoby

Punkt wyjścia do rozumienia godności i szacunku dla kobiecości

Dziecko przychodzi na świat z zasady w rodzinie. Każde ma swojego ojca, ma swoją matkę. Również
 wtedy, gdy dziecku nie jest dane rozwijać się na łonie prawidłowej rodziny. Każde dziecko otrzymuje
 wraz z darem człowieczeństwa, tzn. z faktem iż jest nie ‘rzeczą’, lecz ‘kimś’: „osobą” – właściwą sobie,
 niezbywalną, nieodstępną, niezniszczalną godność jako człowieka.

Ta zaś dana jest przez Stworzyciela w charakterystycznym zróżnicowaniu, które jest dodatkowym
 Bożym darem dla danego człowieka. U jednych człowieczeństwo występuje w postaci człowieka-
mężczyzny, u innych w postaci człowieka-kobiety. Z każdym z nich związał Stworzyciel nieco inne,
 zróżnicowane zadanie do spełnienia, ale tym samym charakterystycznie odmienny w swym
 podstawowym zabarwieniu ‘odcień’ człowieczej godności: godność jako mężczyzny, godność jako
 kobiety.

Mamy nawiązać do zagadnienia ‘szacunku’ do siebie samego – w tej części rozdziału z myślą w
 pierwszym rzędzie o dziewczynkach i dziewczynach mocno już dorastających – w okresie
 poprzedzającym zamążpójście.
 – Na temat ‘szacunku’ do siebie samego jako człowieka, a w bieżącym paragrafie: szacunku dziewczyny
 do siebie jako kobiety, można by wiele pisać: z punktu widzenia psychologicznego, społecznego i
 wielorakiego innego.

Zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzącym czy nie-wierzącym, został on



 Objaśnienie

 i tak wywołany z nie-istnienia do istnienia przez samego Trójjedynego. Przy poczęciu byli co prawda
 ojciec i matka, ale oni również zdają sobie sprawę, chociażby jedynie niejasno, że ‘materia + materia’
 (gameta męska i żeńska jako materia) nie jest w stanie ‘stworzyć’ .... człowieka: osoby. Sam Trójjedyny obdarza
 złączone ze sobą komórki ojca i matki – iskrą życia, ale i miłości. Od tego dopiero momentu ten Poczęty
 – jest osobą: człowiekiem. A dokładniej, Poczęty zostaje w tymże momencie wywyższony do zawrotnego
 poziomu przerastającego cały stworzony kosmos. Trójjedyny sprawia, że to Maleństwo staje się żywym
 Obrazem i Podobieństwem samego Boga. Cud ten nie pochodzi ani od matki, ani od ojca, lecz od
 samego Boga:

„... Przecież od Niego tylko może pochodzić ‘Obraz i Podobieństwo’,
 które jest właściwe istocie ludzkiej – tak jak przy stworzeniu ...” (LR 9).

Przez sam w sobie fakt, że człowiek zostaje powołany do istnienia
 nie jako ‘rzecz’, lecz „osoba”, otrzymuje on godność, która przerasta
 jego samego. Godność ta zostaje dziecku podarowana przez
 Stworzyciela, który – jak się okaże, w Synu Bożym Jezusie Chrystusie
 stanie się ponadto Odkupicielem człowieka. Bóg położy na szalę ‘za’
 życie wieczne człowieka, to wybrane stworzenie swojej miłości, cenę
 zawrotną:

„...W Nim mamy Odkupienie – przez Jego krew –
 odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski ...” (Ef 1,7).

Oto właściwy, a raczej jedyny – wiążący punkt wyjścia do wypowiadania się na temat „godności i
 szacunku” do siebie samego w przypadku człowieka, tzn. ludzkiej osoby. Mamy zaś tutaj na myśli przede
 wszystkim osoby dziewczynek i już dojrzałych kobiet.

Gdy ten fakt weźmiemy pod uwagę: pochodzenie co prawda od matki i ojca jako rodziców dziecka,
 ale tym bardziej od samego Trójjedynego, zaczynamy stawać ‘obiema nogami’ na twardym gruncie
 podstaw, na jakich wzrasta człowiecza godność – oraz podstawa, która uzasadnia domaganie się
 szacunku dla swej godności, a z kolei uzasadnia konieczność takiego postępowania, jakie by
 odpowiadało owej godności zakorzenionej w samym ‘Sercu’ Trójjedynego.

Stwierdzenie to staje się tym samym w prawdzie bytu zakorzenionym punktem wyjścia do twórczego
 zastanawiania się nad wybranymi aspektami człowieczej godności, a konsekwentnie: z szacunkiem
 związanym z byciem dziewczyną w podarowanej jej kobiecości. Wszelkie inne punkty wyjścia dyskusji o
 ‘szacunku’ kobiety do siebie samej oraz szacunku społeczeństwa do kobiety będą poezją pozbawioną
 głębszych korzeni.

Jeden raz więcej sprawdza się to, co Jan Paweł II wyraził w swej przejmującej homilii na Placu
 Zwycięstwa w Warszawie, u progu pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny:

„... Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
 A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
 Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność,
 ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie ...
 I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi ...” (Jan
 Paweł II, Pierwsza Pielgrzymka do Ojczyzny 2-19.VI.1979, Msza św. na Placu Zwycięstwa, 3a; zob. też: RH 10).
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Ciało-dusza: wezwanie do przymierza z Trójjedynym

Człowiekiem jest ktoś przez to, że jest w przedziwny sposób zespoleniem w jedno – dwóch
 współprzenikających się ‘natur’, które same z siebie są niemożliwe do połączenia w ‘jedno’ [Bóg dokonuje
 tego w Duchu Świętym]: ciała – z natury swej śmiertelnego, i duszy – z natury swej nieśmiertelnej.

Cudowne, współ-prze-sycające się sprzężenie ciała i duszy-ducha sprawia, że każdy człowiek –
 mężczyzna i kobieta, otrzymuje wraz ze swym wywołaniem z nie-istnienia do istnienia – wezwanie (=
 powołanie), a tym samym uzdolnienie do otwierania się na kolejny dar, sięgający tym razem wprost tego,
 Kim jest sam Bóg: na pełnię życia tego Boga, który cały jest miłością i który ze stworzeniem swojej
 miłości pragnie nieustannie rozmawiać.

Znaczy to, że każdy człowiek bez wyjątku jest wezwany do życia-na-zawsze w „Domu Ojca”, czyli do
 nieśmiertelności życia w Bogu. Dla tej zaś nieśmiertelności – śmierć biologiczna w chwili zakończenia
 życia doczesnego nie stanowi problemu: życie się jedynie „zmienia, ale się nie kończy” (Prefacja o zmarłych).

Jednakże rzeczywiste ‘wygranie’ i zrealizowanie tego wezwania nie dokonuje się na zasadzie
 ‘automatu’. Człowiek, tzn. osoba – musi je świadomie i dobrowolnie wybrać. Wybór ten nie może nie być
 okupiony związanym z tym pewnym osobistym wysiłkiem: pozostawania wiernym ładowi stylu życia, jaki
 Bóg wyrył w ludzkim sercu-sumieniu. Wybór ten musi być w fazie ziemskiej próby do końca życia wciąż
 potwierdzany.

Tutaj dopiero zaczynamy być na tropie godności człowieka: mężczyzny i kobiety ! Bóg nieustannie
 promuje człowieka i podciąga go w górę, żeby wyrastał poza i ponad siebie, żeby się stawać coraz
 bardziej dojrzałym osobą-darem dla innych: dla bliźnich, ale tym bardziej dla Boga, ku zjednoczeniu z
 Bogiem w życiu wiecznym.

Tenże Bóg szanuje jednak zawsze godność poszczególnego człowieka w jego wolności. Bóg
 nieustannie czeka na pozytywną odpowiedź na stawiane mu, i wciąż powtarzane pytanie: „Czy naprawdę
 przyjmujesz zaofiarowaną ci porywającą propozycję: stania się w przymierzu Życia i Miłości Oblubienicą
 – Oblubieńca-z-Krzyża, Twojego Stworzyciela i Odkupiciela? I czy tę Bożą propozycję – również teraz:
 potwierdzasz?”

Omawianym darem jest – jednakowo mężczyźnie i kobiecie przez Stworzyciela zaofiarowane wejście
 w przymierze ze sobą: w ‘komunię’ życia i miłości – odtąd już na zawsze, w najściślejszym „jedno” z
 samym Stworzycielem, a tak dopiero również z każdym ‘bliźnim’. Przymierze to, jak już wielokrotnie
 ukazywano na niniejszej stronie internetowej, jest ze strony Bożej zaproszeniem do przedziwnej
 oblubieńczości z samym Bogiem – oczywiście w Bożym pojmowaniu (absolutnie nie seksualnym) tej
 zdumiewającej rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego z piękną jedynie wymarzoną ‘sielanką’.

Tego rodzaju wezwanie nie może być, rzecz jasna, przymusem narzuconym człowiekowi. Wszelki
 przymus w stosunku do „osoby” uwłaczałby godności zarówno Boga, jak i stworzonej przez Niego osoby.
 – Podstawowym przymiotem osoby-jako-osoby jest „wolność”. Dotyczy to w pierwszym rzędzie Boga, ale
 z kolei stworzonego przez Niego Anioła – oraz człowieka.

To stało się kolejnym ‘motywem’ dla Boga przy Jego stworzycielskim działaniu w obliczu „osoby”.
 Mianowicie Bóg wyposaża każdego człowieka – mężczyznę i kobietę, w wiele razy już uwydatnione
 niezbywalne, nieodstępne i niezniszczalne przymioty. Przymioty te leżą u podłoża bycia osobą, a tym
 samym niezbywalnej godności ludzkiej osoby i należnego jej poszanowania – ze strony siebie samego,
 ale i pozostałych ludzi. Oto jeszcze raz te trzy podstawowe przymioty człowieka-osoby:

a. Uzdolnienie do samo-świadomości (umysł: mogę myśleć, a nawet przeprowadzać np. rachunek sumienia: to
 absolutnie przekracza zdolność zwierzęcia),
 b. Zdolność do samo-stanowienia (wolna wola: warunek żeby móc dobrowolnie kochać – ku dobru; żadne zwierzę nie
 dysponuje wolną wolą),
 c. Zdolność podejmowania odpowiedzialności (również ten przymiot przerasta możliwości zwierzęcia).



Zob. do tego zagadnienia wyż.: „Podstawowe wyposażenie ludzkiej natury: rozum-wola-odpowiedzialność” - lub: „Jeszcze
 raz: niezbywalne przymioty ludzkiej osoby”). Wypada przypomnieć, że przymiot „samo-stanowienia” (wolnej woli)
 jest darem jedynie funkcyjnym: (zob.: „Wolność – Boży dar: funkcyjno-narzędny”). ‘Miłość’ może pojawić się
 dopiero tam, gdzie panuje ‘wolna wola’.

We wspomniane podstawowe przymioty wyposażony jest każdy człowiek, tzn. również ten
 niewydolny i niepełnosprawny. Bóg ponad wątpliwość z każdym ze swoich stworzeń bez trudu się
 „dogada” (chodzi m.in. o nie osoby rozwinięte, uznane za niezdolne do podejmowania jakichkolwiek czynów poczytalnych; a z
 kolei o ledwo poczętych). Związana zaś ze wspomnianymi przymiotami godność i szacunek należny ludzkiej
 osoby jest identyczna w przypadku człowieka-mężczyzny i człowieka-kobiety. Oboje są w pełni równi
 sobie co do swej godności oraz wezwania do życia w wiecznej nieśmiertelności w zjednoczeniu miłości i
 życia z Trójjedynym.

Godność ciała ożywionego przez Ducha Świętego (J 6)

W nawiązaniu do godności człowieka, oczywiście w konsekwencji do „tej godności i tego powołanie,
 jakie wynikają ze swoistej odmienności i oryginalności osobowej mężczyzny i kobiety” (MuD 10),
 należałoby też jeszcze przypomnieć pewne charakterystyczne wypowiedzi samego Chrystusa oraz
 Apostoła Narodów św. Pawła, które rozważaliśmy już niejednokrotnie na naszej stronie internetowej. Są
 one kluczem do uświadomienia sobie, czym jest godność człowieka-osoby, mocą której przerasta on cały
 świat materialny, ale tym samym jak człowiek winien odnosić się do siebie i do innych zgodnie z
 szacunkiem należnym człowiekowi jako osobie.

Oto wybrane wypowiedzi Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. Osoba Jezusa Chrystusa jest Boża,
 z tym że bytuje ona jednocześnie w dwóch całkowicie różnych naturach: Bożej – i człowieczej. Jedynie
 dzięki temu stało się możliwe dokonanie dzieła odkupienia człowieka z jego grzechu.

Poniżej przytoczony fragment wypowiedzi Jezusa Chrystusa znajduje się pod sam koniec jego
 wielkiej Mowy Eucharystycznej – po kolejnym, cudownym rozmnożeniu chleba (J 6,1-15), które z kolei
 nastąpiło po Jego cudownym chodzeniu po wzburzonym Jeziorze Genezaret (J 6,16-21).

Gdy po Jego słowach o przyszłej Eucharystii, w której poda On do spożywania „swoje Ciało” i do
 picia „swoją Krew” (J 6,51-58), wielu zaczęło odpływać od Niego, mówiąc jedynie: „Trudna jest ta mowa.
 Któż jej może słuchać” (J 6,60), Jezus zwrócił się w końcu do swych Najbliższych – uczniów, pytając:
 „Czyż i wy chcecie odejść” (J 6,67). Po tych słowach, rozedrganych bólem Jego jeden raz więcej
 nieufnością zranionego Serca, odezwał się – pamiętamy o tym, Szymon Piotr. Wypowiedział on
 zdecydowanie w imieniu własnym i pozostałego grona Apostołów: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz
 słowa Życia – wiecznego! A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,68n).
 Tuż przed tym wyznaniem wiary Piotra, przyszłego Pierwszego Papieża, widzialnego Zastępcy
 Chrystusa na ziemi, Jezus wyraził się charakterystycznie:

„To was gorszy [= że poda do spożywania Swoje Ciało, do picia jako napoju Życia – Swoją Krew]?
 A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem?
Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda.
 Słowa, które Ja wam powiedziałem, SĄ Duchem i SĄ życiem ...” (J 6,62n).

Słowa Syna Człowieczego są naprawdę trudne. My najprawdopodobniej odesłalibyśmy Chrystusa ...
 być może do szpitala psychiatrycznego. A przecież tuż jeszcze przed tymi słowami potwierdził On wobec
 tłumów, iż poprzez swoje słowa i czyny panuje On nad siłami przyrody (kroczenie po jeziorze; cudowne
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 rozmnożenie chleba dla tysięcy ludzi). Podziwiamy zarazem Jego pokój, który nie może pochodzić z tego świata
 (por. J 14,27).

Jednocześnie zauważamy, zresztą tylko jeden raz więcej, że przemawia On cały czas ogarniając
 swym Bożym wzrokiem wszechświat, a w szczególności dzieje moralne człowieczego upadku i jego
 zmartwychwstania z dna grzechu dzięki tuż tuż mającemu się dopełnić dziełu odkupienia, po którym
 będzie On – Ten Bóg-Człowiek, potraktowany w tej chwili przez ludzi jako ‘przypadek psychiatryczny’
 oraz świadectwo opętania szatańskiego (J 10,20) – wstępował „tam gdzie był przedtem” (J 6,62).

Jezus mówi cały czas z pozycji swojej pre-egzystencji. Chociaż przyszedł na świat, gdy nadeszła
 „pełnia czasu” i „zrodzony został z niewiasty” (Ga 4,4), to przecież i Ona nie ‘urodziła’ swego Syna-Boga
 drogą zwyczajną, bo jako Bóg – On nie tylko „był”, ale po prostu „ON JEST” – wespół z Ojcem i Duchem
 Świętym (por. J 1,1.18; 8,58; itd.).

Taką samą swoją pre-egzystencję zdradzał Jezus przy wielu innych okazjach, a chociażby już też
 jako 12-letni młodzieniec w świątyni w Jeruzalem (Łk 2,49). Podobnie działo się w czasie przyjęcia
 weselnego w Kanie, gdy do swej Matki Maryi zwracał się w słowach nie „matko”, lecz „Niewiasto” (J 2,4),
 ponawiając taki sam styl swego odniesienia do swej matki później z wysokości krzyża: „Niewiasto, oto
 syn twój ...” (J 19,26).

W tym kontekście rozumiemy o wiele głębiej słowa, jakie Jezus wypowiedział w omawianym
 dramatycznym momencie – na widok odpływających od Niego dotychczasowych ‘słuchaczy’.
 – Przytoczymy te słowa jeszcze raz:

„To was gorszy [= że podam do spożywania Moje Ciało, a do picia jako napój Życia – Moją Krew]? ...
Duch daje Życie; ciało na nic się nie przyda.
 Słowa, które Ja wam powiedziałem, SĄ Duchem i SĄ Życiem ...” (J 6,62n).

Do tych słów nawiązywaliśmy w naszych rozważaniach już parokrotnie – również w oparciu o
 wyjaśnienia Jana Pawła II (zob. np.: „Czy tylko ciało?” – oraz: „Ciało przeniknięte duchem” itd.). Święty Jan Paweł II
 skomentował te słowa Chrystusa w swej pierwszej encyklice następująco:

„... ‘Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda’.
 Słowa te – wbrew pozorom – wyrażają właśnie
 najwyższą afirmację człowieka: ciała, które ożywia Duch!” (RH 18).

Słowo to wiąże się wprost m.in. z innym Słowem Bożym, zapisanym w Liście do Rzymian:

„Ponieważ Miłość Boża [= Bóg-Miłość] rozlana jest w sercach naszych
 przez Ducha Świętego, który został nam dany ...” (Rz 5,5).

Stajemy wobec Bożego ‘komentarza’ do godności ludzkiego ‘ciała’.
 – Samemu w sobie ‘ciału’ nie przysługuje żadna szczególna wartość. Ono „na nic się nie przyda” (J 6,63).
 – Ciało zasługuje na szacunek i przysługuje mu godność dopiero dzięki temu, że przesyca je niezmiennie
 ‘duch’, czyli dusza ludzka, która z natury swej jest nieśmiertelna, niezniszczalna, wszczepiona w ciało
 przez samego Stworzyciela w chwili poczęcia człowieka.
 – Z tym jednak kolejnym, zachwycającym i porywającym uściśleniem, że „człowiek jako duch
 ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha
 ...” (FC 11) – otrzymuje wielkość „życia” od Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej – w Duchu Świętym.
 Stąd Jezusowe słowo: „Duch daje Życie; ciało na nic się nie przyda” (J 6,63).

Jezus mówi tu ponad wątpliwość nie o ‘duchu’ w znaczeniu ‘dusza ludzka’, lecz o Duchu Świętym:
 „Panu i Ożywicielu” (Credo Mszalne). Potwierdzeniem tego znaczenia są bezpośrednio następujące słowa
 Chrystusa: „Słowa, które Ja wam powiedziałem, SĄ Duchem i SĄ Życiem ...” (J 6,63).
 – Wypowiedź Jezusa jest tu jeden raz więcej wypowiedzią całej Trójcy Przenajświętszej. Sam On –
 Jezus Chrystus, jest jako Druga Osoba Trójcy – Synem-SŁOWEM. Jako Syn Człowieczy jest Chrystus
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 Objaśnienie

 SŁOWEM Bożym Wcielonym, jednocześnie będąc Jednorodzonym Synem, którego Ojciec „... dał, aby
 każdy, kto w Niego wierzy [= Jemu zawierzy], nie zginął [= potępienie wieczne], ale miał życie – wieczne” (J 3,16).
 – Każda z Trzech Osób Trójjedynego stanowi jedną i tę samą Naturą Bożą. Stąd Jezusowe stwierdzenie:
 „Słowa, które Ja wam powiedziałem, SĄ Duchem i SĄ Życiem ...” (J 6,63).

Czy nie jest to rzeczywistością porywającą, że ciało moje – takie zwyczajne, podlegające
 zniszczeniu, śmierci, a i zranieniu, chorobom, całą swoją godność i należny mu szacunek czerpie z mocy
 Ducha Świętego: Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej?
 – Słowo Boże w moim stwarzaniu okazało się tak bardzo potężne: wszechmocne, że z nie-istnienia
 zostałem powołany do istnienia. Bo: Druga Osoba Trójcy, na równi z Ojcem i Duchem Święty
 stwarzająca, skoro: „Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1,3) –
 zabrzmiało tak potężnie, że ... radośnie zaistniałem: jako ciało-duch naraz, w tejże chwili obdarzony
 wezwaniem do życia na zawsze: w oblubieńczym przymierzu życia i miłości z samym Trójjedynym.
 – Niemniej sam fakt ożywienia mnie – jest sprawą ... ‘Bożego Specjalisty’ od życia i miłości zarazem:
 Trzeciej Osoby Trójcy, czyli Ducha Świętego.

Tutaj dopiero staję na gruncie mojej godności, przez którą
 przerastam cały świat i cały kosmos. Godność moja jako ciała-ducha
 naraz płynie ze wzruszającego Boga-Daru dla mnie: z faktu, że „DUCH
 [Święty, Trzecia Osoba Trójcy] daje życie [ale i miłość: Boga-Miłość], bo samo w
 sobie ciało (naprawdę) na nic się nie przyda” (J 6,63).

Wspomniany tu Duch Święty sprawia zarazem, że w sercu moim
 może zamieszkać Bóg-Miłość, jeśli oczywiście ... na Bożą obecność
 mocą mojej wolnej woli wyrażę zgodę:

„Ponieważ Miłość Boża [= Bóg-Miłość] rozlana jest w sercach naszych
 przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).

Godność ciała jako Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 6)

Kolejne pogłębienie zagadnienia godności, jaka się należy ciału człowieka jako osoby: mężczyzny
 czy kobiety, przynoszą słowa św. Pawła Apostoła z dwóch różnych miejsc jego Pierwszego Listu do
 Koryntian: w rozdz. 3 oraz 6.

Przytoczmy najpierw fragment z tego drugiego miejsca: 1 Kor 6. Paweł mówi w pewnym momencie
 wprost o ciele – wciąż jednak w ścisłym powiązaniu z aspektem etycznym i odpowiedzialnością ludzkiej
 osoby:

[1 Kor 6,12] „... Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. ...
[w.13] Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie.

Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
[w.14] Bóg zaś i Pana wskrzesił – i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.
[w.15] Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę
 je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!
[w.16] Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? ...
[w.17] Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim Jednym Duchem.
[w.18] Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała;

kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzechy.
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[w.19] Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest Przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest,
a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?

[w.20] Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele”! [1 Kor 6,12-20].

Nie chcielibyśmy zagłębiać się tu w szczegółowy komentarz tego fragmentu rozważań św. Pawła o
 ludzkim ciele i jego godności. Przytoczone słowa ukazują natomiast wyraźny związek między
 uszanowaniem należnym ciału człowieka-osoby – a faktem, iż jako odkupieni za „wielką cenę” (por. 1 P
 1,18n; Ap 5,9; 14,3n; Dz 20,28) i tym samym „nabyci” przez Jezusa Chrystusa Odkupiciela, stanowimy obecnie
 „jedno ciało z Nim” i „jednego Ducha” (1 Kor 6,17). Z tego względu nie możemy oddawać ciała, które jest
 zjednoczone z samym Bogiem (‘Jedno-z-Nim’) – na pastwę m.in. grzechu rozpusty.

Ponadto zaś – wyraźnie przez św.Pawła wymienione nasze „ciało ... jest Przybytkiem Ducha
 Świętego, który w nas jest, a którego mamy od Boga, i ... już nie należymy do siebie ...” (por. 1 Kor 6,19n).
 Tutaj mieści się cała podstawa osobistej godności każdego człowieka, każdego również ciała – w jego
 męskości czy kobiecości. Jako „wykupieni-odkupieni”  naprawdę nie należymy już do siebie, lecz do
 Boga – przez Jezusa Chrystusa Odkupiciela, a w Duchu Świętym.

Zniszczenie Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 3)

Drugim miejscem Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian jest fragment jego rozdziału 3-go (1 Kor 3).
 Paweł zaczyna przemawiać do tych z natury przemądrzałych, zawsze dumnych z siebie Koryntian [=
 wielkie miasto ‘portowe’!], określając ich jako ‘niemowlęta’, którym on – Paweł – starał się dostarczać pokarm
 duchowy Ewangelii Chrystusowej dostosowany do ich pojętności.

Tymczasem oni staczają pomiędzy sobą wciąż utarczki o sprawy wagi jedynie ubocznej, zamiast
 skupiać się na sprawach istotnych. Paweł określa ich w pewnej chwili jako „uprawną rolę Bożą i Bożą
 budowlę”, siebie zaś i swych współpracowników-misjonarzy jako „pomocników Boga” (1 Kor 3,9). Założył u
 nich fundament: jest nim Chrystus, i nie może być fundamentu innego (1 Kor 3,11). Samą ‘budowlę’ na tym
 mocnym fundamencie wznoszą obecnie już inni. Jednakże ta budowla nie może nie być poddana próbie
 „ognia” (1 Kor 3,15). Jeśli się w tej próbie ostoi, okaże się, ile jest warta.

W podsumowaniu stwierdza Paweł znamiennie:

„Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
 – Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.
Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16n).

Czy teraz, Dziecko Boże: dziewczynko i panno, chłopcze i młodzieńcze – dociera do Ciebie, co to
 znaczy: być czy nie-być świątynią Boga, która zatem jest mieszkaniem Boga? Tobie, Dziecko Boże,
 WOLNO nią być! Jesteś jednak za nią – za jej stan, czystość i piękno – odpowiedzialny. Bóg mieszka w
 świątyni serca tylko wtedy, gdy tam jest zaproszony: mile widziany. Nigdy nie zamieszka w świątyni
 ludzkiego serca wbrew jego woli.

Słowa te nie są miłą idyllą, ani wzruszającym opowiadańkiem dla małych dzieci, żeby się ‘grzecznie’
 sprawowały, bo inaczej ‘Panu Bogu sprawią przykrość’ i ‘Bozia się pogniewa’. Chodzi o Rzeczywistość: o
 porywającą perspektywę, z jaką Bóg Nieskończony staje bez wyjątku przed każdym człowiekiem:
 zarówno tym ‘wierzącym’, jak i tym ‘nie-wierzącym’; tym dopiero jedno-komórkowym, jak z kolei
 dziadkiem 100-letnim. Zarówno przed tym swoim żywym Obrazem Boga, który o Bogu słyszał, jak i tym
 który o Bogu prawdziwym, o Odkupicielu człowieka – nigdy nie słyszał, względnie któremu inni ludzie,
 zdemoralizowani – wtłaczają pojęcie Boga całkowicie zafałszowane, sprzeczne z Rzeczywistością.



 Bóg Prawdy objawienia jest przecież tym, który na swój Boży sposób, nas przerastający, ‘stęskniony’
 jest za „jedno-z-nami”. Pragnieniem Jego jest móc „znaleźć radość przy synach człowieczych” (Prz 8,31).

Mimo najbardziej niesprzyjających okoliczności, Bóg Prawdy zawsze znajdzie co najmniej ‘furtkę’, by
 z ludzką osobą w jego sercu się dogadać. By uświadamiać mu, co jest ‘dobrem’, a co ‘złem’; co jest
 ‘życiem’, a co ‘śmiercią’. Oraz co to znaczy: odpowiedzialność sprawozdawcza z dokonywanych czynów.

A czy pamiętasz, Dziecko Boże, co parokrotnie wyjaśniano na różnych miejscach naszej strony, co
 mianowicie oznaczają ostatnie słowa dopiero co przytoczonego fragmentu: „zniszczyć świątynię Boga”,
 oraz jak należy rozumieć groźnie brzmiące słowa Apostoła Narodów: „... Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
 Boga, tego zniszczy Bóg”?
(zob. to:  „Zniszczenie Bożej świątyni” - oraz: „Akt samobójczy: wybór na potępienie – wieczne”).

Dla przypomnienia: świątynia jaką jest człowiecze serce-sumienie, ulega ‘zniszczeniu i zburzeniu’
 przez grzech ciężki danego człowieka. Bóg nigdy świątyni swojej nie niszczy! Natomiast z chwilą gdy
 dany człowiek dopuszcza się grzechu, sam zrywa wszystkie możliwe ‘nici’, na jakich ‘wisi’ od Boga.

Tylko jednej, ostatecznej ‘nitki’ – nikt i nic przeciąć nie potrafi: nitki istnienia. Na niej wszystko co
 istnieje – ‘wisi’. Ale ta ‘nitka’, to Wola Boga, który jako życie – powołuje ludzką osobę do istnienia zawsze
 definitywnie: na zawsze. Wola ta jest tak ‘silna’ że żadna śmierć biologiczna zniszczyć jej nie potrafi.

Z chwilą gdy człowiek zgrzeszy grzechem ciężkim, tym samym aktem swojej wolnej woli ... wyprasza
 Boga z swego serca, które z Bożego daru dotąd było Bożą świątynią. Bóg ponad wątpliwość –
 natychmiast, posłuszny wolnej woli swojego umiłowanego stworzenia: mężczyzny i kobiety, z bólem na
 miarę swojej Nieskończoności – opuszcza to ludzkie serce: „ ... na żądanie”.

Tym samym zaś dotychczasowa Boża Świątynia, którą sobą wypełniał Duch Święty, „Pan i Ożywiciel”
 [jakby rozgrzane powietrze wypełniające ‘balon’], samoistnie się zapada: budowla ... przestała być świątynią
 Boga. W jednej chwili zamieniła się w ruinę i rumowisko, miejsce na najgorsze nieczystości-w-oczach-
Bożych.
 – A że w ‘naturze’ próżni nie ma, miejsce ‘po’ Bogu zajmuje natychmiast ... „Zły”. On teraz obejmuje
 wszechwładnie całe dziedzictwo opuszczone po Bogu.

Pierwszym aktem sprawowanej przez Złego ‘władzy’ staje się ... sprowadzenie ‘wolnej’ dotąd ludzkiej
 osoby – do statusu ‘niewolnika’ : w przymusowej służbie sobie, z dobrze w kosmosie się rozlegającym
 ‘zgrzytaniem zębami’.

Na tym polega ‘zniszczenie’ dotychczasowej świątyni Boga: Bożego żywego Obrazu-Podobieństwa.
 Człowiek traci w chwili grzechu ciężkiego swoje podobieństwo do Boga, a nabywa cech obrazu ...
 ‘Złego’: Szatana. A ten nie jest, niestety, w stanie wykrzesać najmniejszej iskierki czy to życia, czy tym
 bardziej miłości. Te są wyłącznym ‘dominium’ Boga: życia-miłości.
 – Szatan przynosi i obdarowuje zawsze tylko ... śmiercią: wieloraką. Oczywiście: przy zachowanym
 istnieniu ludzkiej osoby. Ta bowiem nadal ... ‘wisi’ na Bogu, który – gdy wywołuje z nie-istnienia do
 zaistnienia ludzką osobę, powołuje do istnienia nieśmiertelnego: na zawsze. Ludzka Osoba (podobnie jak
 anielska) jest nieśmiertelna. Żadna śmierć ‘biologiczna’ – nieśmiertelności duszy ludzkiej nie naruszy i jej
 nie unicestwi.

Widzimy, jak wielkie są dary, które Bóg zaproponował bez wyjątku każdemu człowiekowi. Jedne z
 tych darów są zniszczalne, inne niezniszczalne. Wszystkie krążą wokół człowieka jako osoby: nie rzeczy,
 lecz osoby, tzn. wolnej-samoświadomej-odpowiedzialnej-wezwanej. Tutaj mieści się sekret ludzkiej
 godności. A tym samym szacunku należnego – czy to dziewczynce i pannie, czy z kolei chłopcu i
 młodzieńcowi: każdemu.

Bóg nigdy nie zastąpi człowieka przy dokonywaniu wyborów za „dobrem” czy „złem”. To pozostaje
 sekunda za sekundą zadaniem zadanym poszczególnemu człowiekowi: wyborom jego wolnej woli.
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 Szatan jedynie kusi. Natomiast zgrzeszy, tzn. rujnuje swoją godność – nie szatan zamiast człowieka, lecz
 wyłącznie sam określony człowiek. Podobnie jak poczytalność za wszelkie dobro bierze na siebie nie
 Bóg zamiast człowieka, lecz sam określony człowiek.

Stąd też wypada tylko jeszcze raz przytoczyć, tym razem w nawiązaniu do praktycznego zagadnienia
 uszanowania godności osobowej siebie jako dziewczynki, czy na odmianę chłopca – słowa Jana Pawła
 II, które przypominaliśmy już wielokrotnie. Odgrywają one decydującą rolę w strzeżeniu swojej osobistej
 godności i należnego jej szacunku:

„Dlatego w każdym człowieku nie ma niczego
bardziej osobistego i nieprzekazywalnego, jak:
 zasługa cnoty
 czy odpowiedzialność za winę” (RP 16) (zob. do tego wyż.: „Odpowiedzialność osobista”).

2. Dziewczęcość ... za parę groszy

Historia ... ‘nauczycielką’ życia?

Wypada wreszcie pochylić się nad zagadnieniem, które od dłuższego czasu ‘wisi’ na piszącym tu
 autorze: trudnej do przedstawienia dla kapłana sprawy zachowań – w niniejszym paragrafie już nie
 chłopców i młodzieńców, lecz dziewcząt i panien, na przestrzeni lat i miesięcy poprzedzających
 związanie się węzłem małżeństwa (przynajmniej większości młodych ludzi). Mamy zaś na względzie wciąż
 małżeństwo jako sakrament małżeństwa. Innego ‘małżeństwa’ w wizji Boga ani nie było, ani nigdy nie
 będzie (zob. dokładniej:  Małżeństwo pogan: pra-Sakrament stworzenia).

Nie ulega wątpliwości, że znaczna część dziewcząt, a potem panien w mocno już dorastającym
 wieku młodzieńczości, pozostaje wierna Bożemu przykazaniu szóstemu: „Nie będziesz cudzołożył” (Wj
 20,14; Mk 10,19; itd.).
 – Czynią to zapewne z różnych względów: religijnych, albo i bardzo ‘prozaicznych’. Dorastająca
 dziewczyna zdaje sobie doskonale sprawę – jeśli tylko zechce myśleć, że jej kobiecość może bardzo
 łatwo stanąć u progu macierzyństwa, na jakie na razie w żaden sposób nastawiać się nie powinna.

Dziewczyny, które stać na trzeźwą ocenę rzeczywistości, widzą raz po raz jak ‘na dłoni”, ile doznają
 często bolesnych, nierzadko wstrząsająco dramatycznych przeżyć te czy inne ich koleżanki, jeśli już
 pominąć kobiety bliżej sobie nie znane – w konsekwencji tego, że dobrze znając Boże przykazanie i
 zdając sobie sprawę ze swego wielokrotnie ponawianego „słowa”, jakie dały Bogu, dopuściły chłopca do
 swej dziewczęco-kobiecej intymności.
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Nie trzeba być bystrym obserwatorem życia, by z łatwością napotkać czy dowiedzieć się o
 dziewczętach wykorzystanych przez chłopca. Dziewczęta te często same na to się godziły, albo nawet
 do tego prowokowały. Po czym jednak, jak to nierzadko bywa, ich ‘adorator’ w pewnej chwili
 bezpowrotnie znika z horyzontu. Z chwilą gdy do niego dociera wiadomość, że stał się ojcem, nie chce
 przyjąć tego do wiadomości i odżegnuje się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z racji zaistniałego
 rodzicielstwa. Nic go odtąd nie obchodzi, że obdarzył dziewczynę dzieckiem. Nie wzrusza go
 świadomość tego, że dziecko – przecież jego dziecko, dowie się kiedyś, że jest dzieckiem nie-ślubnym.
 Udaje, że to nie jego sprawa, iż złamał dziewczynie życie. Okłamywał ją w żywe oczy i wmawiał jej do
 znudzenia, że ją nad życie ukochał i bardzo jej dziękuje, że ze zrozumieniem podeszła do jego ‘męskich
 zapotrzebowań’.

Przedstawiona sytuacja zdarza się łatwo i częściej, niż o tym słychać w mediach. Niektóre z takich
 wydarzeń są szeroko komentowane na łamach lokalnych dzienników. Studenci określonych kierunków
 zbierają chciwie wiadomości o tego rodzaju wypadkach, ogłaszając potem dane statystyczne o ‘ciążach
 dziecięcych, panieńskich’ i innych: o samotnych matkach, matkach niekiedy zupełnie ‘dziecięcych’: nie
 dojrzałych do bycia matką.
 – Mimo to tego rodzaju dane z zasady nie pociągają za sobą wymiernych skutków na dalsze życie świata
 dziecięcego i młodzieżowego. Życie toczy się dalej dokładnie takim samym torem, ubogacając jedynie
 dane statyczne o coraz dalsze, nowe sensacje oraz mniej lub więcej pikantne, dotąd nie spotykane
 (jeszcze) okoliczności.

Ludzie o największych nawet sensacjach i ludzkich tragediach po paru dniach ... zupełnie
 zapominają. Dramaty zaś dzieci i młodzieży są dalej powielane i toczą się swoim torem. Samotnym
 matkom dziecięcym, i samotnym matkom w wieku w pełni dojrzałym przychodzi znosić ból samotności i
 w odosobnieniu, a nierzadko w nędzy. Na nic się zdają nawet najlepiej naukowo i wieloaspektowo
 napisane opracowania na temat przyczyn i okoliczności dramatycznego stanu życia seksualnego u dzieci
 i młodzieży.

Zdawać by się mogło, że i w tej dziedzinie sprawdza się spostrzeżenie dokładnie przeciwne w
 stosunku do tego, czego by się należało spodziewać po wyprowadzeniu krytycznych wniosków na
 podstawie rzetelnej oceny faktów przeszłości. Łacina ujęła je w zwięzłą formułę godną wszelkiej
 pochwały:

„Historia – magistra vitae
 = Historia – [staje się] nauczycielką [dla kształtowania dalszego] życia”.

Rzeczywistość zdaje się zadawać temu sformułowaniu słownemu nieustanny kłam. Obserwacja
 dziejów potwierdza niezmiennie spostrzeżenie odwrotne, wręcz brutalne: „Historia nigdy jeszcze nie stała
 się nauczycielką postępowania dla następnych pokoleń”! Każde pokolenie usiłuje eksperymentować po
 swojemu dokładnie tak samo, jak eksperymentowały pokolenia dawniejsze. Obecnie żyjący niewiele się
 przejmują klęskami moralnymi, których dramatyczne skutki przyszło im znosić obecnie – wskutek złego
 użycia daru wolności przez pokolenia poprzedzające.

Agresja dzieci szkolnych: jej korzenie

Dopiero co przedstawiony obraz dziewcząt, które mogą łatwo stać się matkami, ponad wątpliwość nie
 odpowiada pełnej prawdzie. Każdy wychowawca, każdy również kapłan może z satysfakcją potwierdzić,
 że raz po raz zauważa przepiękne kwiatuszki czystych serc dziecięcych – zarówno u dziewcząt i
 chłopców, jak i u młodzieży męskiej i żeńskiej. Jak zwykle, cnota jest cicha: jest po prostu ‘normą’.



 Objaśnienie

 ‘Norma’ nie potrzebuje reklamy. Staje się ona przez samo swoje istnienie ‘reklamą-od-wewnątrz’:
 charakterystycznym promieniowaniem ... czystością spojrzenia i zachowania.

Otoczenie w domu, w szkole, w życiu koleżeńskim i społecznym – wyczuwa w przedziwny sposób, że
 taki człowiek, ta dziewczynka, ten konkretny chłopczyk – to „ludzie charakteru: ludzie słowa”. Na nich
 można polegać, chociażby byli niezbyt zdolni od strony zdolności naukowych. Z ich oczu bije wewnętrzna
 pogoda i czystość serca: przejrzystość duszy. Wspomniane ‘wyczuwanie’ tej przejrzystości wnętrza jest
 niewątpliwie przejawem działania Ducha Świętego, który obdarza swymi cichymi, a ‘pachnącymi” (zob. 2
 Kor 2,15n) darami tych wszystkich, którzy starają się być posłuszni Bożemu prowadzeniu:

„Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój,
 cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
 wierność, łagodność, opanowanie ...” (Ga 5,22n).

Jednym z świadectw takiego stanu serca, zapewne stałego
 zamieszkiwania w sercu samego Trójjedynego, jest fakt, że
 dusza promieniująca z takiego człowieka, który skądinąd
 zachowuje się w pełni naturalnie, staje się dla otoczenia w
 sposób nie zamierzony stałym wyrzutem sumienia (zob. taki
 właśnie wniosek: Mdr 2,13-20).

Jeśli np. koledzy i koleżanki w szkole zwrócą uwagę, iż ten
 chłopiec, ta dziewczynka nie dołącza się do ich towarzystwa,
 ilekroć ich zachowanie zaczyna przejawiać ukierunkowanie na
 działania, które Bogu, a i ludziom, podobać się nie mogą, zaczynają podejmować względem tej
 konkretnej koleżanki, tego konkretnego chłopca – akty różnych form agresji. Sam fakt: że klasa niemal
 ‘uwzięła się’ przeciw którejś skądinąd spokojnej dziewczynce, czy na odmianę chłopcu, świadczy prawie
 nieomylnie, iż jej spokojne, opanowane zachowanie staje się dla pozostałych uczniów i uczennic
 nieznośnym wyrzutem sumienia. Postawa tej dziewczynki wyzwala atak na siebie – za jej wierność
 zasadom, ściślej biorąc: wierność Chrystusowi.

Od strony świata wewnętrznego – zmagania dobra ze złem, śmierci i życia – nietrudno to
 wytłumaczyć. Również tutaj sprawdza się, co prawda na razie w wymiarze np. jedynie szkolnym, to co
 Jan Paweł II uwydatnił w „Familiaris Consortio” (1981 r.):

„... Historia nie jest po prostu procesem, który z konieczności prowadzi ku lepszemu, lecz jest wynikiem
 w olności, a raczej walki pomiędzy przeciwstawnymi wolnościami, czyli – według znanego określenia
 św. Augustyna – konfliktem między dwiema miłościami:
 miłością Boga, posuniętą aż do wzgardy sobą – i miłością siebie, posuniętą aż do pogardy Boga.
 – Wynika z powyższego, że tylko wychowanie do miłości zakorzenionej w wierze może doprowadzić
 do osiągnięcia zdolności odczytywania ‘znaków czasu’, które są historycznym wyrazem tej podwójnej
 miłości” (FC 6).

Słowa św. Jana Pawła II są znakomite i trafne. Ukazują nie tylko podstawy wyjaśniające stałe
 napięcie zmagań pomiędzy dobrem ze złem, oraz życiem a śmiercią, ale zarazem jedyne twórcze i nie
 złudne kryterium wychowania ku prawdziwej miłości. Dopóki to, co by miało być ‘miłością’ nie będzie
 zakorzenione w głębokiej wierze, tzn. w zawierzeniu Chrystusowi i Jego z odkupieńczej Miłości
 płynącemu prawu miłości – z jego podstawowym wyrazem w postaci Dekalogu jako podstawie do
 kształtowania wzajemnych odniesień po linii godności osobowej i należnego sobie wzajemnie szacunku,
 treść i rzeczywistość deklarowanej ‘miłości’ będzie jedną wielką anty-miłością: będzie jej burzeniem. To
 zaś jest zawsze przejawem działania na omawianym terenie – m.in. szkoły, koleżeństwa, czy nawet
 domu rodzinnego – nie Chrystusa, lecz tego który jest ‘Zły’: Szatana.

Pozostali uczniowie i uczennice podejmą wszystko – być może nie zdając sobie w pełni sprawy, że
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 tym samym oddają się do usług Złego: Szatana, o którym zresztą, podobnie jak o samym Bogu, nie chcą
 w tej chwili słyszeć, żeby odstającą od nich koleżankę (względnie na odmianę: kolegę-chłopca) koniecznie
 ściągnąć ‘w dół’. Byłoby to działanie po linii przymusu-terroru ‘zła’ : „musisz być, solidarnie z całą klasą,
 taka sama jak my”.

Gdyby taka tendencja w klasie już się zadomowiła, byłby to nieomylny znak, że tu zaczął panować,
 może już na dobre „... Zły”. Jezus określił go jako „... władcę tego świata [który już] został osądzony” (J
 16,11; 14,30). Jednakże Bóg nie odebrał upadłemu Aniołowi udzielonej mu w chwili stworzenia potężnej
 władzy i mocy. Od momentu jego Bogu w twarz rzuconego: „Nie będę Ci, Boże, służył” (por. Jr 2,20) krąży
 on niestrudzenie po świecie, „szukając kogo pożreć” (1 P 5,8), jednocześnie „zwodząc całą zamieszkałą
 ziemię” (Ap 12,9). Jego celem jest oderwanie człowieka, Bożego Obrazu na ziemi, od Stworzyciela i
 Odkupiciela.

W tym celu „... od początku wykorzystuje dzieło stworzenia przeciw zbawieniu, przeciw przymierzu i
 zjednoczeniu człowieka z Bogiem”  (DeV 27).
 – W bardzo szczególny sposób udaje mu się to przez wykorzystanie w tym celu ludzkiej płciowości w jej
 męskiej i żeńskiej „... swoistej odmienności i oryginalności osobowej” (MuD 10). „Zły” wykorzystuje
 oczywiście ciało płciowe człowieka zawsze tylko w jednym celu: żeby obałamucić danego człowieka
 przeżyciem szałowej przyjemności – a przez to zabić zarówno samą ‘miłość’, jak i ‘życie’ – życie Boże w
 człowieku (= stan łaski uświęcającej), a bardzo często życie ... fizyczne.

Okazuje się, że już na terenie sumień dzieci zaznacza się wyżej wspomniana walka między dwiema
 ‘miłościami’ (zob.: Dwie miłości):
ludzką jako przeciwstawiającą się człowiekowi i Bogu,
 a miłością Bożą ku promocji ‘miłości’ w jej ludzkim i Bożym znaczeniu.
 – Zaczyna sprawdzać się w ‘praktyce’ mroczna „tajemnica bezbożności”. Działa ona też już na terenie
 sumień dzieci szkolnych:

„Grzech jest bez wątpienia aktem wolności człowieka;
 ale pod jego warstwą ludzką działają czynniki, które stawiają go poza człowiekiem, na pograniczu,
 tam gdzie ludzka świadomość, wola i wrażliwość stykają się z siłami ciemności,
 które według św. Pawła działają w świecie i niemal go opanowują [por. Rz 7,7-25; Ef 2,2; 6,12]” (RP 14).

Wyrazem dopiero co wspomnianej agresji w klasie, która niemal na wszystkich dziewczynkach i
 chłopcach wymusza ‘solidarność w złu’, może stać się nasilające się upokarzanie np. określonej
 dziewczynki z racji samego tylko faktu, że nie dołącza się do ich wulgarnej mowy, zachowuje się godnie,
 że wbrew pozostałym dziewczynom – ona nigdy nie ubiera się prowokująco: ‘seksownie’.
 – Inne koleżanki i koledzy coraz bardziej ostentacyjnie palą papierosy, piją alkohol w coraz innym
 wydaniu, rozprowadzają pomiędzy sobą taki czy inny narkotyk.

Gdy ona do żadnych z tych działań się nie dołącza, pozostali uczniowie i uczennice tej samej klasy o
 mało jej żywcem nie zadziobią. Nietrudno w takiej sytuacji o pobicie, o wymuszanie haraczu w postaci
 pieniędzy na ten czy inny artykuł zły, a nawet o napad w biały dzień. Dziewczynie trudno przychodzić
 spokojnie do szkoły, a tym trudniej wracać po lekcjach do domu. Będzie się wciąż bała, że mogą ją
 napaść i pobić, bo takich gróźb pod swoim adresem codziennie doświadcza.

Horror w gimnazjach i podstawówkach ...

Czy te złe wypowiedzi o dzieciach i młodzieży szkolnej są przesadzone?
 – Jeden raz więcej trzeba sobie wyraźnie powiedzieć: zło jest rozkrzyczane i daje znać o sobie właśnie

javascript:view('p7_3k.htm#duo',850,650)
javascript:view('p7_3k.htm#duo',850,650)
javascript:view('p7_3k.htm#duo',850,650)
javascript:view('p7_3k.htm#duo',850,650)
javascript:view('p7_3k.htm#duo',850,650)


 przez głośną reklamę i krzyk, przez agresję i czynienie zła – niekiedy z całą zajadłością.
 – Dobro pozostaje ciche. Jest nie zauważane: uchodzi za nie istniejące, a przecież zawsze obecne jak
 kwiatek wyrastający pomiędzy kamieniami bruku.

Dobro jest najzwyczajniej normą – bez uciekania się do sztucznej reklamy. Istnieje, działa – ale w
 cichości. Jest go niewątpliwie dużo, również w tak negatywnie przedstawionym świecie ludzi młodych.
 – Zapewne te serca przejrzyste, które czynią wszystko, by Bóg był w ich duszy kochany miłością
 młodzieńczą odwzajemnioną za dzieło odkupienia dokonane za przerażającą cenę życia Boga-
Człowieka – stają się jednym ciągiem ekspiacji za bezmiar zła popełnianego przez znaczną liczbę dzieci i
 ludzi młodych, którzy oddali się na oślep w niewolę Złego.

A przecież wypada spojrzeć trzeźwo na rzeczywistość moralną i duchową, jaka zakorzenia się
 niekiedy niezwykle łatwo – w tym wypadku już u najmłodszego pokolenia: dzieci małych, szkolnych i
 gimnazjalnych. Wszechogarniający zalew dokonywanego i niemal siłowo wtłaczanego zła we wszystkich
 możliwych wymiarach stał się faktem, w obliczu którego pokolenie starsze staje właściwie bezradne.
 – Zresztą to właśnie pokolenie: osób które obecnie przeżywają etap pełni sił swego życia, doprowadziło
 do obecnego niemal dna upadku moralnego społeczeństwa. Prorok Ozeasz w Starym Testamencie ujął
 taką rzeczywistość w słowa, które stały się przysłowiem: „Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę ...” (Oz 8,7;
 połowa 8 w. przed Chr.).

Bieżącego upadku obyczajowego na pewno nie można przypisać autentycznemu chrystianizmowi.
 Zdziczenie obyczajowości jest zawsze owocem słuchania odwiecznego „Węża starodawnego, który się
 zwie diabeł i szatan, uwodzącego całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9). Jemu to, nierzadko bez większego
 trudu, udaje się ukazać ponętnie – a smacznie wyglądającą przyjemność, z tym że osiągalną za cenę
 sprzeciwienia się Bogu, a przynajmniej Jego zamierzonego zignorowania.

Taka jest odwieczna podstawowa metoda stosowanego przez niego ‘uwodzenia’. On też kusi do ...
 ‘eksperymentowania’ coraz bardziej śmiałych, a nawet krwawych sposobów buntowania się przeciw
 Bożemu Prawu miłości i życia.
 – I trzeba przyznać, wiele osób zarówno starszego pokolenia, jak i już najmłodszego, jego sugestii nader
 skwapliwie słucha. Badają, ile można jeszcze stosować perfidnych, przewrotnych sposobów zgrzeszenia,
 żeby nie wywołać zbyt wielkiego oburzenia w społeczeństwie. Raz po raz słychać nawet o krwawych
 ofiarach ludzkich, składanych na ‘czarnych mszach’ rytów satanizmu z żywymi ofiarami porywanych
 osób, i ku czci wskrzeszanych dawnych bóstw, i innych tego rodzaju praktyk satanistycznych, a
 ostatecznie samemu Lucyferowi (zob. jeden z przykładów-faktów – art.: „Koszmar nastolatek, podpalone podczas
 rytuału”, na: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/koszmar-nastolatek-podpalone-podczas-rytualu,1,4890042,wiadomosc.html – z dnia:
 25.X.2011).

Apostoł Narodów, św. Paweł, zwraca się do naszego pokolenia dokładnie tak samo, jak zwracał się
 niegdyś do przemądrzałych Koryntian, nawiązując do swej pracy Ewangelizacyjnej:

„Poślubiłem was przecież jednemu Mężowi [= trud doprowadzenia do związania Koryntian przymierzem miłości-życia
 z Chrystusem Odkupicielem] jako czystą Dziewicę.
 – Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec
 Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę [tekst grecki jest tu bardzo znamienny: „... tak
 jak wąż” (gr. óphis) „uwiódł” (gr. exepátesen = skusić od podążania słuszną drogą). Dalsze słowa gr.: ‘en te panourgía autou’ =
 „przy użyciu swojej ‘panourgía’ = zdolności do wszystkiego = dokonywania najgorszych możliwych rzeczy = użycie chytrze
 zastawionych uwodzicielskich sztuczek do zła”].
 Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie
 innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to
 spokojnie ... (2 Kor 11,2-5) ...
 – ... Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego.
 Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.
 Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość.
 Ale skończą według swoich uczynków” (2 Kor 11,13nn).



Jako ‘próbkę’ posiewu pochodzącego od ‘Złego’ można by tu przytoczyć w ścisłym nawiązaniu do
 zajmujących nas w tej chwili dzieci najmłodszych i ze szkół średnich, fragment zamieszczony jako
 przedruk na jednym z czołowych polskich portali internetowych, ONET.PL. Oto parę zdań z artykułu pod
 tytułem:
 „Horror w polskich gimnazjach i podstawówkach” (z 23.I.2012 r.). Są to relacje na podstawie artykułów
 zamieszczonych w ‘Rzeczpospolitej’:

„Przestępstw w gimnazjach i podstawówkach przybywa, a sprawcy są coraz młodsi i bardziej brutalni.
 Liczba wymuszeń i rozbojów – przez ostatnie dwa lata prawie się podwoiła ...
 W szkołach, do których w sumie uczęszcza ok. 3,4 mln uczniów, w 2011 r. doszło do 28 tys.
 przestępstw ...
 Coraz niższy jest wiek sprawców i coraz większa liczba przestępstw dokonywanych z dużą dozą
 agresji [= dane z Komendy Głównej Policji].
 – ... Przestępstw, zwłaszcza z użyciem przemocy, dopuszcza się więcej dziewczyn ...
 Stan bezpieczeństwa w szkołach jest zatrważający. Uczniowie, jak w gangsterskim świecie,
 wymuszają od młodszych kolegów pieniądze, telefony komórkowe. W razie sprzeciwu grożą pobiciem,
 a nawet biją ...
 ... W ciągu dwóch lat przybyło rozbojów (o 93 proc.), przestępstw narkotykowych (o 54 proc.) oraz bójek i
 pobić (o 47 proc.). ...
 Jako społeczeństwo uznaliśmy dzieci za osoby dorosłe. Efekt jest taki, że zachowują się one jak
 dorośli. Obserwują – ich świat, biorą z niego co chcą ...
Gry komputerowe są przesycone agresją. Dzieci nie wiedzą, że przemoc jest zła, więc zamiast
 powiedzieć koledze ‘nie dokuczaj mi’, od razu biją. ...
 Jeśli dochodzi do bójki, to zwykle jest to ostatni, widoczny sygnał, że w szkole dzieje się coś złego”
 (zob.: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/horror-w-polskich-gimnazjach-i-podstawowkach,1,5005368,wiadomosc.html: - 23.I.2012).

W przedostatnim zdaniu przytoczonej relacji występuje stwierdzenie: „Dzieci nie wiedzą, że przemoc
 jest zła ...”! Stwierdzenia tego nikt oczywiście nie może przyjąć poważnie. Niemożliwe, żeby również już
 dziecko nie wiedziało, a przynajmniej intuicją swoją nie odczuło, że zło – jest złem, a dobro – dobrem.
 Bóg przemawia w ludzkim sumieniu od samego poczęcia.

Sumienie dziecka jest tak samo przybytkiem Boga Trójjedynego, jak sumienie osoby dorosłej i
 dziadka. Z tym że osoba dorosła jest w stanie przyjąć znacznie głębsze uzasadnienie tego, dlaczego to
 czy tamto działanie jest „złem w oczach Bożych”. Sama jednak ludzka osoba, również już dziecka w
 najmłodszych fazach rozwojowych, jest podobnie jak człowiek dojrzały – Bożym „Obrazem i
 Podobieństwem”. Konsekwentnie zaś dziecko jest wyposażone w takie same podstawowe przymioty
 natury człowieczej, jakie cechują niezbywalnie i nieodstępnie każdego człowieka: w samo-świadomość,
 samo-stanowienie, zdolność podejmowania odpowiedzialności, oraz wezwanie do życia wiecznego.

Nietrudno natomiast o to, że dziecko – podobnie jak wielu starszych, woli nie słuchać głosu Boga,
 który z chwili na chwilę zaświadcza o dobru i złu. U innego dziecka sumienie mogło już nawet na tym
 etapie życia stać się ‘zatwardziałe’ w czynieniu zła, tak iż głos Boga zostaje u niego niemal całkiem
 zagłuszony.
 – Ileż razy przytaczaliśmy już słowa encykliki Jana Pawła II o działaniu Ducha Świętego w sumieniu
 ludzkiej osoby:

„... Sumienie w szczególny sposób stanowi o tej godności [= o powołaniu człowieka, o godności ludzkiej osoby].
 Jest ono bowiem ‘najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z



 Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa (...) nakazem: czyń to, tamtego unikaj’. Taka
 zdolność nakazywania dobra i zakazywania zła, zaszczepiona przez Stwórcę w człowieku, jest
 kluczowa właściwością osobowego podmiotu.
 – Równocześnie zaś ‘w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz
 któremu winien być posłuszny’ [GS 16].
 – Sumienie nie jest więc autonomicznym i wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co dobre i złe;
 głęboko natomiast jest w nie wpisana zasada posłuszeństwa względem normy obiektywnej, która
 uzasadnia i warunkuje słuszność jego rozstrzygnięć nakazami i zakazami u podstaw ludzkiego
 postępowania ...
 W tym właśnie znaczeniu jest sumienie owym ‘wewnętrznym sanktuarium’, w którym ‘rozbrzmiewa
 głos Boga’.
 – Jest to ‘głos Boga’ nawet wówczas, gdy człowiek uznaje w nim tylko zasadę ładu moralnego, po
 ludzku niepowątpiewalną, bez bezpośredniego odniesienia do Stwórcy ...” (DeV 43)

W wyżej przytoczonych wypowiedziach na temat zachowań etycznych dzieci i młodzieży szkolnej
 (zob. wyż.: Raport o horrorze w szkołach) brak danych z zakresu zachowań seksualnych u dzieci. Jeśli jednak
 dzieci i młodzież szkół średnich dochodzi do wysokiej ‘specjalizacji’ w sianiu terroru, rozbójnictwa,
 napadów, nie wyłączając coraz częstszych wypadków wyrafinowanego zabijania niekiedy całkiem
 przypadkowych osób z chwilą, gdy te nie spełnią ich życzeń względnie w jakikolwiek inny sposób po
 prostu nagle im nie odpowiadają, to trzeba będzie z góry przyjąć, że tym bardziej będzie się zaznaczało
 u młodzieży tak męskiej, jak żeńskiej – podejmowanie ‘eksperymentów’ w dziedzinie życia seksualnego.
 – Z tą jednak różnicą, że w tym wypadku znacznie więcej wśród przestępców będzie chłopców, którzy w
 swym rozseksualizowaniu napadają na dziewczęta i wyżywają się na nich, wcale nie rzadko
 doprowadzając je do macierzyństwa.

Oto owoce „przymusu zła”, dokonywanego pod dyktando ... nie Boga, lecz tego, który jest Zły:
 Szatana.
 Czy ‘pomogło’ już komukolwiek nie wierzyć ... w istnienie Szatana? Albo też, by z jego istnienia urządzić
 sobie jedynie wesołe dowcipy i zabawne powiastki?

On sam zaś, ten ‘Zły’, znalazł sobie widocznie wśród dzieci określonej szkoły czy klasy dobrze już
 sobie oddanych ‘niewolników’. Na jego żołdzie będą oni siać zniszczenie, przerażenie, gwałt i zło w coraz
 bardziej jawnym wymiarze, sami zarazem odchodząc coraz bardziej od podarowanego człowiekowi
 Bożego „Obrazu i Podobieństwa”. Stają się w coraz większym stopniu narzędziami w ręku ‘Złego’, ślepo
 pod jego dyktando dokonując coraz innego rodzaju ‘zła’ – na zasadzie typowej cechy w służbie ‘Złemu’:
 przerzutów ‘zła’ z jednego zakresu na coraz inne obszary (zob. wyż.: Przerzuty grzechów VI-go przykazania na
 przykazanie V-te).

Dla grona nauczycielskiego staje się taka klasa problemem coraz trudniejszym. Uczniowie i
 uczennice będą się do swych nauczycieli i profesorów – zresztą podobnie jak w domu do rodziców,
 rodzeństwa i innych ludzi – odnosili arogancko i bezczelnie. Trudno będzie nauczycielom tę
 rozkrzyczaną i wciąż się buntującą klasę doprowadzić do uspokojenia. A może się zdarzyć, że uczniowie
 czy uczennice zaczną stawać się dla nauczycieli groźni, siejąc wśród nich postrach. Zanotowano już
 szereg wypadków, że uczniowie posunęli się do w stosunku do swych nauczycieli do użycia siły
 fizycznej. A tu i ówdzie po świecie słychać o zamordowaniu nauczyciela przez uczniów jego klasy.

Czemu zostały tu przytoczone wspomniane fakty? Chodzi o
 trzeźwe spojrzenie na świat, w którym obraca się współczesna
 młodzież już od pierwszych klas szkolnych. Wypada sobie
 uprzytomnić siłę, z jaką ‘Zły’ niestrudzenie zmierza do zniszczenia
 człowieka, Bożego „Obrazu i Podobieństwa” wobec wszechświata.

O jego potężnej sile świadczą pewne opisy Ewangelii,
 przedstawiające fakty wypędzania Szatana z przyprowadzonych
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 Objaśnienie

 do Chrystusa osób opętanych (np. Mk 1,23-27; a zwłaszcza Mk 5,1-17:
 wyrzucenie z opętanego ‘legionu’ szatana i wejście owego ‘legionu’ w 2000
 liczącą trzodę świn po wschodniej stronie Jeziora Genezaret; por. Mt 8,28-34).

Dla samego Szatana staje się siłowe oderwanie już też
 dziecka od Chrystusa – głównym sposobem wyrażenia swej nienawiści do Boga. W taki sposób ‘Zły’
 zadaje Bogu cios za ciosem, wymierzony prosto w Jego Serce. ‘Okazyjnie’ zaś doprowadza do śmierci
 wiecznej w potępieniu-na-zawsze ludzką osobę: kobietę i mężczyznę, których udało mu się odwieść od
 zawierzenia Bogu, a przenieść to ‘zawierzenie’ na siebie (por. DeV 37).

Jednocześnie widać, jak bardzo w dodatkową moc zawierzenia całym sobą – Bogu Miłości i Życia
 uzbrojony być musi każdy człowiek, każda również dziewczyna i każdy chłopiec, by oprzeć się
 skutecznie „uwodzicielskim sztuczkom” (zob 2 Kor 11,3; zob. wyż.: „Chytrze zastawione sztuczki uwodzicielskie”)
 ‘Złego’ i trwać wiernie po stronie Chrystusa i mobilizujących wymogów Ewangelii.

 To zaś jest zadaniem, jakie w dniu ślubu małżeńskiego: Sakramentu małżeństwa, podejmują
 przyszła matka i przyszły ojciec. Oraz wszyscy, którym Bóg zawierza zadanie kształtowania w pracy
 wychowawczej sumień powierzonych im dzieci.

„Oto ja: to dla Ciebie ...”!

W dalszych rozważaniach, nadal poświęconych młodzieży na etapie stopniowego przygotowania się
 do małżeństwa: sakramentu małżeństwa, staramy się coraz bardziej ograniczyć do dziewczynek i już
 dorastających dziewcząt coraz wyższych klas – aż do klas maturalnych, włączając w to również młodzież
 żeńską pozaszkolną i studencką.

Zostawiamy w tej chwili z jednej strony te spośród dziewcząt i tych chłopców, którzy z całą
 świadomością starają się dochować wierności Chrystusowi i Maryi na przeżywanym etapie swego życia
 – również w zakresie wszystkiego, co dotyczy ‘miłości’ i płciowości.
 – Z drugiej strony wyłączamy z bieżących rozważań młodzież męską. Jej poświęcony był już poprzedni
 dłuższy paragraf niniejszego rozdziału (zob. wyż.: § G. Czystość wystawiona na próbę w działaniach u chłopców).

W ramach rozpatrywanej obecnie tematyki nasuwają się problemy z tymi dziewczętami, które
 otwierają się coraz bardziej na postępujące rozseksualizowanie i patologię uprawianego ‘seksu’.
 – Dziewczęta, nie wyłączając dziewczynek już też z najniższych klas, często bardzo podatne na złe
 wpływy swych kolegów i koleżanek, poszukują niekiedy gorączkowo jakiegoś ‘chłopaka’. Byle w opinii
 ‘klasy’ nie uchodzić za widocznie tak dalece brzydką, iż nikt z chłopców nią się (dotąd) nie zainteresował.

Dla znacznej części dziewcząt sprawa ‘opinii’ kolegów i koleżanek odgrywa rolę wyroczni niemal
 nieporównanie ... ważniejszej i bardziej miarodajnej, aniżeli ocena ich postępowania w oczach Bożych.
 Pod pręgierzem opinii ‘klasy’, która coraz bardziej dojmująco dokucza dotąd jeszcze ‘wolnej’
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 dziewczynce, że do dziś nie znalazła chłopaka, ucieka się ona w końcu do wszelkich możliwych chwytów
 – godziwych czy mniej godziwych, byle nie uchodzić za ‘dziwaczkę’, względnie dziewczynę nie-
atrakcyjną, skazaną już tylko na status „starej panny” (w wieku 13, 15 lat).

Któryś z chłopców ‘ulituje się’ w końcu nad nią, skoro wyczuwa, że jest ona gotowa ‘na wszystko’, by
 tylko nie pozostawać ‘samotną’. Odtąd widać ich wciąż razem.

Dziewczyna, może jeszcze bardzo młoda, ledwo dochodząca do wieku pokwitania i niezbyt
 ‘doświadczona’, czuje się wniebowzięta! Jest zachwycona, że znalazła ‘chłopaka’! Zaczyna za nim
 szaleć: zakochała się w nim na dobre. Jest to na razie tylko płomienne marzycielskie uczucie. Jest
 jeszcze zbyt młoda, by zastanawiać się nad istotą ‘miłości’ jako decyzją przede wszystkim wolnej woli,
 zmierzającej do związania się dozgonnie w przymierzu komunii życia i miłości. Na razie żyje
 przekonaniem, że to jest już ‘ten jedyny, jej przyszły mąż’. W swym dziecięco-panieńskim zauroczeniu
 żyje jakby w siódmym niebie.

Najprawdopodobniej na razie nie przejdzie jej przez myśl uprawianie zaawansowanego ‘seksu’. Z
 biegiem dni i tygodni zauważa jednak, że jej ‘chłopak’, który też wygląda na ‘zakochanego’, zaczyna być
 dla niej hojny. Kupuje jej coraz inne drobiazgi: do jedzenia, do picia, to znów jakiś kwiatuszek. Zaczyna
 zabierać ją do kina, funduje bilet – i wiele innych rzeczy.
 – Jednocześnie trudno jej nie zauważyć, że chłopiec zauważa jej sposób ubierania się – w coraz inne
 bluzki, spódniczki czy spodnie. Jest zachwycona, gdy ją przytuli – na razie dosyć ostrożnie. I gdy ona
 sama pozwoli mu przy okazji odczuć swoją kobiecość. Cieszy się za każdym razem, gdy ją ... pocałuje.

 Czuje wtedy oczywiście, że przyjemności doznaje przy przytuleniu i pocałunku zapewne nie tylko on,
 ale ona ... także. Wyczuwa stopniowo jego zrazu niezbyt ujawniane oczekiwanie, by się nie obawiała
 udostępnić mu swoją intymność, bo przecież ponad wątpliwość nie wyrządzi jej żadnej krzywdy.

W swym dziewczęcym rozumie zastanawia się, co by dla niego z ‘gorącej miłości’ uczynić w zamian
 za to, że jej już tyle spraw pozałatwiał, tyle drobiazgów nasprawiał. A że dziewczynie czy chłopcu w
 wieku szkolnym trudno obejść się w dzisiejszej dobie bez ‘komórki’, wpada na genialny pomysł, by
 „przyjemne połączyć z pożytecznem”.

Zaczyna brać pod uwagę, czy by w tym było dużo złego, gdyby jego gotowość do daleko posuniętej
 usłużności z ‘miłości’ dla niej – wykorzystała dla zdobycia przy okazji bardzo pożądanego drobnego
 grosza ... na ‘doładowywanie’ komórki. Bez komórki życie jest przecież czymś zgoła niewyobrażalnym.
 Ileż zaś razy nasłuchała się od rodziców przykrych uwag, że wydaje na komórkę miesięcznie absolutnie
 za dużo i musi się z tym stanowczo ograniczyć, bo inaczej ... odbiorą jej po prostu komórkę.

Chłopiec z kolei – być może o wiele bardziej od niej zaawansowany w oczekiwaniu na jej intymność,
 zaczyna stopniowo coraz śmielej schlebiać jej, głaskać ją, objawiać jej swoją czułość, a chwilami
 obejmować ją słodko – jako po prostu kobietę. Daje jej gestami i słowami do zrozumienia swoje męskie
 gorące pragnienie, by w dowód, że go naprawdę ‘kocha’ i że przynależą do siebie już na zawsze,
 zechciała mu objawić się również w tajemnicy swojej kobiecości.

Dziewczynka – jeszcze nie całkiem zdeprawowana, będzie początkowo miała trochę oporów. Sama
 jednak po sobie czuje, że dziedzina intymności zaczyna nie tylko jego, ale i ją coraz bardziej wciągać.
 Intymność staje się sferą stopniowo coraz bardziej intrygującą nie tylko dla niego, ale dla nich obojga.
 Podświadomie, a może już też i świadomie, spostrzega się, że ogarniają ją, podobnie jak jego – pokusy
 przeciwko czystości. Może odkryła już też u siebie trudne do wyznania, ale rzeczywiste chwile, gdy się
 dopuszczała masturbacji. Do pojawienia się napięcia seksualnego dochodzi zwłaszcza, gdy chłopiec
 zaczyna ją całować, głaskać, tulić. Tego zjawiska u siebie poprzednio ... nie doświadczała.
 – Czy nadal bronić się przed odczuwaną pokusą? A może pójść stopniowo na pewne ustępstwo dla
 ‘ukochanego’, który ją tak gorąco kocha i dla niej już tyle dobrego uczynił?

Na razie wpada na kolejny, trudny do odrzucenia pomysł. Właściwie zaś znała to wszystko już
 wcześniej, gdy ta czy inna koleżanka, a może i któryś z kolegów, wspominał o zdarzających się tego



 rodzaju, dawno już przez innych uprawianych „praktykach”. Ona sama zaś czuje dobrze, że w całej tej
 dziedzinie: swojej kobiecości w obliczu ukochanego – zaczyna w jakiejś mierze ‘mięknąć’.

Zauważa, że od jakiegoś czasu nie jest już tak całkiem stanowcza, jak to bywało w początkowej fazie
 ‘chodzenia ze swym chłopakiem’. Musi wyznać przed sobą, że nie protestuje już tak jednoznacznie na
 jego zapędy i oczekiwania, jeśli chodzi o czystość obopólnych odniesień w sensie VI-go Przykazania.
 Czy winna nadal (jeszcze) słuchać Bożego Przykazania? A może ono ... w takim przypadku: dwojga
 zakochanych, w zasadzie ... nie obowiązuje? Bo ci dwoje przecież jedynie ... się ‘kochają’!

Dochodzi do wniosku, że na razie mogłaby jego (a może i ... siebie?) jakoś ‘zadowolić’ przez to, że wyśle
 na jego komórkę swoje zdjęcie w formie: „Oto ja: to dla ciebie! Kocham cię. Wiem, że i ty mnie kochasz!”

Wykonanie zdjęcia – siebie w całej krasie swej kobiecości, czy też w formie ‘wykadrowanej’: co
 bardziej charakterystycznych fragmentów swojego ciała kobiecego, to żadna sztuka, przede wszystkim z
 pomocą ‘komórki’.
 – Zdjęcia wyśle mimo wszystko nie całkiem ‘free – za darmo’. Swojemu ‘adoratorowi’ powie, że –
 ponieważ w grę wchodzi daleko względem niego posunięta jej dziewczęca intymność, będzie wdzięczna,
 gdyby jej to w jakiejś formie wynagrodził np. drobnym groszem, co by umożliwiło nadawanie dalszych
 ‘MMS-ów’. A wtedy prześle mu jeszcze dalsze, kolejne ‘MMS-y’ ściśle własnej swojej kobiecości. On
 przecież doskonale się orientuje, jak bardzo rodzice jej dokuczają, że za dużo wydaje miesięcznie na
 ‘karty’ doładowania komórki ...

Chłopiec zwykle bez większych zahamowań idzie dziewczynie na rękę. Jest mocno zaintrygowany
 oczekiwanymi sex-fotkami od swojej ‘laleczki’. Jest zarazem pewny, że skoro przystała ona już na to, by
 przesłać mu zdjęcie swojej postaci w stroju ‘Adama-Ewy’, to prędzej czy później dozna z jej strony i
 dalszych ‘pociech’ dla swojej ‘męskości’.

Drobna ‘działalność gospodarcza’: czemuż by nie ...?

Czy Drogi Czytelnik (gdyby taki się znalazł) jest ... zgorszony ukazaną tu sytuacją?
 – Okazuje się, że tak kształtowanymi wzajemnymi odniesieniami pomiędzy już bardzo młodymi
 dziewczynkami i chłopcami żyje w niektórych środowiskach, zwłaszcza miejskich, nieprawdopodobnie
 duży odsetek dzieci szkolnych.

Rodzice swoimi pociechami szkolnymi często niemal w ogóle, lub jedynie w bardzo znikomym
 stopniu się zajmują. Matka pracuje zawodowo, ojciec tym bardziej. Do domu wracają późno. Dzieci są
 zostawione samym sobie. W domu otwiera się przed nimi często – praktycznie nieograniczony dostęp do
 internetu, a w nim do co ciekawszych stron tysięcy, a nawet milionów stron ‘porno’ (zob. z naszej strony na ten
 temat: List Pasterski z USA: Pornografia ... Wielkie Wyzwanie). Dziewczynka zaś – przy całym zauroczeniu, że ktoś
 ją wreszcie jako kobietę pogłaskał i ją do siebie trochę przytulił – jest wniebowzięta wybuchem płomieni
 swej pierwszej ‘miłości’. A że bywa mocno przyciśnięta potrzebami finansowymi, korzysta w swym
 kobiecym sprycie (ta właściwość bywa cechą niemal wrodzoną dziewczęcości) z nadarzającej się sposobności, by z
 chłopcem i własną przyjemnością powiązać drobną, niewinną ‘działalność gospodarczą’. W swym
 dziewczęcym rozumowaniu sądzi:

„A czemuż by nie skorzystać z chętnie darowanego grosza, nawet gdy się to stanie kosztem wglądu w
 moje ciało? Ciało, będące moją ‘własnością’ (człowiek NIGDY nie jest właścicielem siebie samego: jest nim sam
 tylko Bóg! Zob. z naszej strony: Kto Wam na to pozwolił?), jest bezsprzecznie moim atrakcyjnym ‘atutem’. Mogę
 zatem posłużyć się nim w każdej chwili jako ceną przetargu dla załatwienia niejednej, przecież
 ...słusznej sprawy! Żadna rozsądna dziewczyna by tym atutem nie pogardziła”.
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Na razie jest zadowolona i ona – i on. Budzi się pytanie: Czy ‘zadowolony’ jest ... Trójjedyny? Ale: kto
 by w tej sytuacji martwił się Bogiem! Wszystko dzieje się tu przecież jako ścisła konsekwencja statusu
 zaistniałej ... ‘miłości’ !

Ona jest zadowolona, bo poszła na rękę swemu ukochanemu. Co prawda na razie tylko w ‘takim’
 udostępnieniu swojej kobiecości: przesłanej mu – jednej ‘fotki’. Gdyby miał być spragniony dalszych
 ‘elementów składowych’ jej kobiecości, pośle mu taką samą drogą dalsze ‘MMS-y’: coraz dalszych
 fragmentów tego, czego on – gorąco ją kochający jej chłopak, jest tak bardzo spragniony. Przy okazji zaś
 ... komórka jej będzie znowu na ileś dni podładowana. Jakżeż by miało jej na tym nie zależeć?

Zadowolony jest oczywiście tym bardziej on. Pieniążki na ‘doładowanie’ komórki jego śliczniotki ...
 „jakoś się zawsze znajdą”. A że ona udostępniła mu na razie tylko swoje zdjęcie, względnie tylko ten czy
 ów ‘ciekawszy’ fragment swojego ciała ...? W tej chwili jest on już pewny, że skoro jego ‘lolita’ postawiła
 ten pierwszy krok, jest już tylko kwestią może niedługiego czasu, by ona, tzn. aktualnie już ‘ta jego
 własność’ zaczęła się udostępniać centymetr po centymetrze również w swojej bezpośredniej, fizycznej
 kobiecości.

Co ze sprawozdawczością?

‘Haczyk’ z załączoną przynętą, zarzucony przez tego, który jest ‘Zły-od-początku’, spełnił swoją rolę
 już w 100%. Zastosowana metoda ‘Złego’, identyczna jak ta użyta w Raju (zob. wyż.: Dwuetapowa metoda
 Złego), zadziałała i tym razem. Wystarczyło ‘wskazać’ na owoc „miły dla wejrzenia, a smaczny do
 spożycia” (por. Rdz 3,6). Reszta toczy się już ‘samoistnie’ dalej.

Szatan podważa w świadomości sumienia ‘Ewy’ powagę Bożego ostrzeżenia: „Śmiercią umrzesz”
 (Rdz 2,17). ‘Ewa’ wdaje się w dialog z ‘Wężem’ (zob. wyż.: Pułapki Złego).
 – Ten jej wmawia, że „nic w tym specjalnie złego, gdy swemu Ukochanemu udostępni swoją fotkę! Inne
 dziewczyny dokładnie tak samo postępują – i nie tylko nie widzą w tym nic złego, lecz uznają to za
 normalny krok dla wzajemnego poznania i pokochania. Widok ciała ukochanej będzie ją ukochanemu
 stale przypominał, ale i na odwrót: również ona jest dzięki tym fotkom myślami i sercem stale przy nim.
 Takie są wymogi miłości, czyli: w tym absolutnie nie może być cokolwiek złego”.
 – A niezależnie od tego, fakt doładowania komórk też się tu poważnie liczy.

Nie możemy nie rozpatrywać przedstawianych tu sytuacji w uniezależnieniu od ... osądu „prawego
 sumienia”. Ono jednak wymaga stałego kształtowania w świetle Bożych przykazań i Ewangelii Jezusa
 Chrystus (zob. HV 10; FC 29.31; VSp 30.63.78).

On, ów chłopiec, będzie rozliczany z podjętych zachowań w stosunku do tej dziewczyny odrębnie.
 Ona z kolei też będzie zdawała sprawę, w sposób zindywidualizowany, z ‘zarządu’ sprawowanego nad
 swoim człowieczeństwem, w szczególności zaś nad swoją kobiecością.
 Ponieważ w tej chwili skupiamy uwagę na dziewczynie: jej działaniach i jej sposobie prezentowania się –
 w tym wypadku wobec swego ukochanego, pominiemy tu zdawanie sprawy z dokładnie takiego samego
 ‘zarządu’ swoim człowieczeństwem i swoim ciałem, jakiemu nie może nie być poddany w dokładnie taki
 sam sposób on – młodzieniec.

Nie możemy zapomnieć o poważnych słowach Jana Pawła II dotyczących ściśle osobistej
 poczytalności i odpowiedzialności każdego człowieka, która nie może być uzależniona w jakikolwiek
 sposób od nacisków czy to grupy społecznej, czy politycznej, czy też jeszcze innych czynników, mimo iż
 wywierają one niekiedy przemożny wpływ na podejmowane decyzje indywidualne. Słowa te

javascript:view('p7_3c.htm#2etp',850,650)
javascript:view('p7_3c.htm#2etp',850,650)
javascript:view('p7_3c.htm#2etp',850,650)
javascript:view('p7_3c.htm#2etp',850,650)
javascript:view('p7_3c.htm#insd',850,650)
javascript:view('p7_3c.htm#insd',850,650)
javascript:view('p7_3c.htm#insd',850,650)
javascript:view('p7_3c.htm#insd',850,650)
javascript:view('p7_3c.htm#insd',850,650)


 przytaczaliśmy już wielokrotnie:

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

Pomijając zatem udział chłopca w tym wszystkim, co się tutaj stało: jego złudne obietnice,
 wykorzystywanie jej łatwowierności, prowokowanie do pieszczot itd., z czego on będzie się rozliczał
 przed jedynym Panem i Właścicielem każdego człowieka – nie podlega dyskusji jej z kolei udział w
 dokonującym się ciągu wydarzeń.

Niewątpliwie bardzo zróżnicowane bywają pocałunki, jak o tym na łamach niniejszej strony już na
 kilku miejscach była mowa (zob.: Pocałunki - oraz: Pocałunek ...). Gradacja i poczytalność moralna pocałunków
 jest tym samym zróżnicowana (zob. również: Spowiedź święta małżonków z grzechów przy współżyciu małżeńskim -
 przejdź do spisu treści u dołu artykułu).

Ocena etyczna nie może nie dotyczyć z kolei ‘przytulenia’. Inaczej obejmują się przy przywitaniu-
pożegnaniu domownicy i krewni, a niewątpliwie inaczej chłopiec i dziewczyna, którzy ‘chodzą-ze-sobą’.
 Przytulenie może być podejmowane bardzo zmysłowo i podniecająco, a bywa też oczywiście przytulenie
 jedynie bardzo powierzchowne i krótkie, w żaden sposób nie obliczone na wyzwolenie podniecenia.
 Niektóre dziewczyny przyznają, że tak się do chłopaka tuliły, żeby on dokładnie odczuł kształt jej
 kobiecości. W takim przypadku chodziłoby zatem o działanie z niedwuznacznym zamierzeniem w
 stosunku do niego: żeby wyzwolić u niego ... podniecenie.

Wypada dopowiedzieć, że pełne przytulenie jest równoznaczne z udostępnieniem partnerowi swojej
 daleko już posuniętej kobiecej intymności. Tym samym w grę wchodzi domena dopiero małżeństwa,
 gdzie mąż i żona rzeczywiście przynależą do siebie mocą danego sobie, nieodwołalnego słowa, które
 stało się sakramentem małżeństwa: przymierza komunii życia i miłości.

Natomiast w sposób istotnie odmienny przedstawia się ta rzeczywistość w sytuacji przed ślubem, nie
 wyłączając okresu już prawdziwego narzeczeństwa. Ci dwoje nie mogą się tulić do siebie tak jak to
 będzie dopiero po zawarciu ślubu małżeńskiego. Oboje realizują w tym okresie cnotę czystości zgodnie z
 jednoznacznym brzmieniem przykazania VI, mimo iż przeżywają statusu swego narzeczeństwa, które
 jednak nadal nie jest małżeństwem.

Oboje zdają sobie doskonale sprawę z tego, że nie istnieje żadne odrębne, mniej lub więcej
 złagodzone VI-te Przykazanie, miarodajne dla osób przeżywających etap narzeczeństwa. Przykazanie
 Boże (a nie kościelne) jest w tym wypadku wciąż tylko jedno i to samo: obowiązujące jednakowo wszystkie
 osoby nie związane przymierzem małżeństwa: sakramentu małżeństwa.

W tym określonym przypadku dziewczyna zdobyła się – prócz zmysłowego przytulenia – ponadto na
 wykonanie swego zdjęcia: czy to siebie całej, czy też określonych fragmentów swego kobiecego ciała.
 Niemożliwe, żeby takie działanie nie uwłaczało cnocie i przykazaniu VI-mu.

Ponadto zaś zdjęcie to wysłała na jego komórkę. Dziewczyna zdaje sobie aż nadto dobrze sprawę,
 co to dla chłopaka znaczy: kobieta w swej nagości. Trudno, żeby ten widok nie działał na niego – nie w
 kierunku cnoty, lecz zapewne silnego podniecenia. Wiedzie to niemal nieuchronnie do samozaspokojenia
 siebie, czyli do sprowokowania masturbacji. Tym bardziej gdy dodatkowo przesyłała na jego komórkę
 dalsze zdjęcia wybranych części swojego ciała.

Dziewczyna grzeszy wtedy – obiektywnie biorąc na pewno grzechem nie tylko lekkim. Ponadto zaś
 staje się winna „grzechów cudzych”, które w tym wypadku świadomie i dobrowolnie u swego chłopca
 zamierza wyzwolić (RP 16; zob. wyż.: Dziewięć grzechów Cudzych).

Nieprawdopodobne, żeby jej sumienie w takiej sytuacji nie krzyczało, iż całe takie działanie jest

javascript:view('p7_3c.htm#rsp1',850,650)
javascript:view('p6_1d.htm#kiss',850,650)
javascript:view('p6_1d.htm#kiss',850,650)
javascript:view('p6_1d.htm#kiss',850,650)
javascript:view('p7_3h.htm#ks',850,650)
javascript:view('p7_3h.htm#ks',850,650)
javascript:view('p7_3h.htm#ks',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('p4_7i.htm#aliena',850,650)
javascript:view('p4_7i.htm#aliena',850,650)
javascript:view('p4_7i.htm#aliena',850,650)


 wielorakim grzechem ciężkim: osobistym – i cudzym. Jest doprowadzaniem tego drugiego człowieka do
 grzechu – ciężkiego.
 – Przed Obliczem Boga nie ma szans na powoływanie się na fakt, iż „inne dziewczyny też tak postępują”
 ; ani że jej chłopak tak gorąco ją kocha, iż nieustannie doprasza się ze łzami w oczach, by okazała mu,
 że prawdziwie go kocha i że wobec tego nie ma niczego do ukrywania przed nim.

Małżeństwem ci dwoje w żadnym wypadku w tej chwili ... nie są! Toteż nadal w pełni aktualne jest
 słowo Syna Człowieczego, Odkupiciela człowieka, którego brzmienia również ci dwoje nie mogą nie
 znać:

„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).

Scenariusz po ujawnienia historii

Zostawmy na razie sprawę poczytalności i odpowiedzialności sprawozdawczej tych dwojga. Ten
 temat poruszaliśmy już wielokrotnie na łamach naszej strony internetowej.
 – Można natomiast z łatwością przewidzieć, jak potoczą się dalsze losy takich dwojga. Są to często
 jeszcze niemal dzieci. Zarówno u niego, jak i u niej może się w najbliższym czasie wszystko po wielekroć
 odmienić. Ich płomienna, uczuciowa miłość jest często swoistym słomianym zapałem: treningiem w
 kształtowaniu i przeżywaniu miłości, której na razie daleko do tego, by stać się całkowitym,
 nieodwołalnym osobowym darem-‘dla’ tego drugiego – jako drogi-we-dwoje, wraz z przyszłą rodziną, ku
 ostatecznemu wezwaniu człowieka jako osoby do „Domu Ojca”.

W tej sytuacji bardzo nietrudno o taki oto dalszy bieg wydarzeń – na poziomie czysto naturalnych
 dalszych odniesień tych dwojga do siebie.
 – Chłopiec, który odebrał w komórce fotkę swojej dziewczyny, ‘pochwali się’ swemu koledze, a może
 nawet innej koleżance, że otrzymał właśnie pięknie wykonane zdjęcie swojej ulubionej. Samo w sobie
 zdjęcie od strony graficznej odznacza się np. bardzo dobrą rozdzielczością i ostrością kształtów, kolory
 zdjęcia są dobrze nasycone.

Ci koledzy oczywiście nie zadowolą się samymi jego słowami, lecz poproszą go, żeby im tę ciekawie
 wykonaną ‘fotkę’ pokazał. Gdy on na to w końcu – pod ścisłą ‘tajemnicą’ – przystanie, poproszą go
 niemal ze 100% pewnością, żeby im przesłał kopię tej pięknej ‘fotki’. On będzie co prawda bronił
 wyłączności tego zdjęcia, skoro to jego ‘dziewczyna’, ale koledzy, a i koleżanki tak go ‘podpuszczają’, że
 w końcu prześle komuś kopię tego zdjęcia: zarówno jej w całej okazałości swego dziewczęco-kobiecego
 ciała, jak może nawet w formie ‘pokazu slajdów’ utworzonych z całego ciągu ciekawszych fragmentów jej
 kobiecości.

On prześle kopię tych fotek tylko jednemu, najbardziej zaufanemu koledze. A ten z kolei – jako
 materiał ‘ściśle tajny’, prześle kopie fotek z kolei innemu koledze czy koleżance. Niebawem całe
 środowisko ma już pełny dostęp do owego ‘ściśle tajnego’ sekretu.
 – Teraz dopiero rozpęta się prawdziwy ‘cyrk’. Chłopcy dzierżą w ręce z dawna oczekiwany ‘żer’, na
 którym mogą się teraz dowolnie wyżywać. Jeden będzie się ścigał przed drugim w dogadywaniu,
 dowcipkowaniu i komentowaniu ukazanych szczegółów. Zabawa będzie pełna grubiańskiego śmiechu,
 przyprawiona wyrafinowanymi nieprzyzwoitymi uwagami. Dla chłopaków staje się takie wydarzenie
 tematem rajskim, wyzwalającym nie kończące się dowcipy i słone żarty.

Co oni sami z tym zdjęciem, względnie całą prezentacją fotki za fotką zrobią, to już kwestia ich z kolei



 Objaśnienie

 sprawozdawczości przed Bogiem, chociaż przecież jest to odpowiedzialność również w obliczu ... ludzi.
 Jeden grzech ... rozmnaża się w mnóstwo coraz dalszych grzechów – z charakterystycznymi
 ‘przerzutami’ w początkowo nie przewidziane coraz dalsze grzeszne wyskoki. Będzie to przede
 wszystkim jeden „grzech cudzy” za drugim. Niemożliwe, żeby ta historia z taką właśnie kwalifikacją nie
 dotarła przed Oblicze Boga.

Wszystko to dotrze niebawem, może już następnego dnia, do tej konkretnej dziewczynki, której fotka
 czy fotki stały się publiczną sensacją. Ona zaś działała swoją ‘szczerą miłością’, udostępniając szczegóły
 swego ciała w największym zaufaniu temu jedynemu, swojemu „nad życie” ... ukochanemu ‘chłopakowi’.
 Jemu zaufała w swej dziewczęcej, nie doświadczonej, łatwowiernej naiwności. Jej by przez myśl nie
 przeszło, że ten chłopiec – taki przylepny i czuły w swych zapewnieniach, tak okrutnie nadużyje jej
 zaufania i że na nim tak nieprawdopodobnie srodze się ... ‘sparzy’.

Wieść o tym, że ten jej chłopak – jej zdjęcie upublicznił, stanie
 się dla niej nieprawdopodobnym szokiem. Jak to możliwe, żeby jej
 ... nagość krążyła obecnie od komórki do komórki – po całej
 szkole, a raczej nie tylko po całej jej klasie, ale zdjęcia te
 przedostały się już daleko poza szkołę – i są dostępne już w ...
 internecie! Stały się one publiczną sensacją i tematem numer
 ‘jeden’ – w szkole: wśród dzieci, wśród nauczycielstwa.
 – Niemożliwe, żeby dziennikarze, jak zwykle żądni pikantnych
 sensacji, nie podchwycili tematu i nie zaczęli rozpisywać się o
 życiu seksualnym młodzieży najmłodszych klas owej szkoły.
 Wezwani do raportu zostają rodzice – i coraz inne ‘czynniki’ życia
 publicznego.

Efektem łatwym do przewidzenia stanie się bardzo prawdopodobnie wściekłość tej dziewczyny z
 chwilą, gdy wieść o tym wszystkim do niej dotrze. Doznała ona zranienia duszy i ciała. Wydarzenie stało
 się jak pchnięcie sztyletu wymierzonego prosto w jej serce. Pozostaje jej nieutulony żal do tego dotąd tak
 bardzo ukochanego. Wyrazi się to jej głośnym płaczem i rozpaczą.

Do jej świadomości dochodzi jednak natychmiast wniosek, że ... w tej szkole ... właściwie nie ma już
 dla niej miejsca! Te same koleżanki i ci sami koledzy z klasy, którzy dopiero co dokuczali jej, że jest
 ‘starą panną’, że nie ma jeszcze chłopaka, będą ją obecnie wytykali jako pospolitą ‘szmatę’ i prostytutkę.
 – Tak to zwykle bywa: właśnie ci, którzy dotąd ściągali kogoś na siłę ‘w dół’, żeby ich swym
 postępowaniem moralnym przypadkowo nie przewyższał, opuszczą tę osobę, gdy ona ich namowom już
 uległa i rzeczywiście zeszła do ich niskiego poziomu bycia.

Na taki właśnie bieg wydarzeń zwraca uwagę m.in. św. Jan Paweł II w swym „Liście do Kapłanów na
 Wielki Czwartek 1979 r.”. Odnośne fragmenty przytoczyliśmy już parokrotnie (zob. wyż.: Z Listu Jana Pawła II
 do Kapłanów - 1979 r.: wierność słowu). Niemniej w nawiązaniu do omawianej tu dramatycznej sytuacji
 zachowań dziewczęcych – a oczywiście i chłopców-młodzieńców, przytoczymy częściowo jeszcze raz
 kolejny fragment tego „Listu”. Chodzi w tej chwili zwłaszcza o ‘opuszczenie’ przez ludzi tego, kto uległ
 pokusie ‘równania swego morale w dół’:

„... Każdy [Papież wymienia paru świętych duszpasterzy w pełni ‘dostosowanych’ do współczesnych problemów] z nich był
 na swój sposób inny, był dzieckiem swoich czasów – i był ‘dostosowany’ do swoich czasów. Ale to
 ‘dostosowanie’ u każdego oznaczało oryginalną, właśnie tym czasom potrzebną odpowiedź świętości i
 gorliwości.
 Nie ma też żadnej innej reguły dostosowania się w naszym życiu i działalności kapłańskiej do naszych
 czasów, do naszej współczesności. Z pewnością nie są takim dostosowaniem różne próby i projekty
 zeświecczenia życia kapłańskiego (LK-1979, 6).
 – Życie kapłańskie jest zbudowane na fundamencie Sakramentu kapłaństwa, który wyciska na naszej
 duszy niezatarte znamię charakteru. To znamię wyciśnięte w głębi naszej ludzkiej istoty ma swoją
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 własną dynamikę ‘osobowościową’. Osobowość kapłańska musi być dla drugich wyraźnym i
 przejrzystym znakiem i drogowskazem. To też jest pierwszym warunkiem naszej pasterskiej posługi.
 Ludzie, spośród których jesteśmy wzięci i dla których jesteśmy ustanowieni [Hbr 5,1] chcą nade
 wszystko znajdować w nas taki znak i taki drogowskaz. I mają do tego prawo.
 – Może nam się czasem wydawać, że tego nie chcą. Że chcą, abyśmy byli we wszystkim ‘tacy sami’.
 Czasem wręcz zdaje się, że tego od nas się domagają.
 Tutaj wszakże potrzebny jest głęboki ‘zmysł wiary’ oraz ‘dar rozeznania’. Bardzo łatwo bowiem ulec
 pozorom i paść ofiarą zasadniczego złudzenia.
 – Ci, którzy domagają się zeświecczenia życia kapłańskiego, którzy dają poklask różnym jego
 przejawom, opuszczą nas z całą pewnością wówczas, gdy już ulegniemy pokusie. Wówczas
 przestaniemy być potrzebni i popularni.
 – Epoka nasza cechuje się różnymi formami ‘manipulacji’, ‘instrumentalizowania’ człowieka. Nie
 możemy ulec żadnej z nich. Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadomy
 pełnego sensu swego kapłaństwa:
kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym
 przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu błogosławieństw, który
 umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim – a w szczególności najbardziej
 potrzebującym.
 – Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw –
 czy to będą sprawy osobiste, czy rodzinne, czy społeczne – ale byśmy byli blisko tych wszystkich
 spraw ‘po kapłańsku’. Wtedy tylko – w kręgu tych wszystkich spraw – jesteśmy sobą. Kiedy zaś
 naprawdę służymy owym ludzkim – nieraz bardzo trudnym – sprawom, wtedy jesteśmy sobą: wierni
 swojemu własnemu powołaniu” (LK-1979,7).

Przytoczony dłuższy urywek Papieskiego „Listu” dotyczy nie dzieci szkolnych, ani osób
 pozostających w ‘świecie’, lecz kapłanów. Kto jednak chce, wyczyta w nich w pełni aktualne wskazania
 również dla swego własnego życia. Tak dzieje się m.in. w kwestii wszelkiego rodzaju nacisków
 otoczenia, niekiedy przy użyciu nieprawdopodobnej presji całego środowiska, by kogoś konkretnego
 niemal zmusić do zmiany dotychczasowego stylu zgodnego z ‘zasadami’ wyniesionymi prawdopodobnie
 z domu rodzinnego, dokładniej mówiąc: życia w zgodności z Bożymi przykazaniami i Ewangelią Syna
 Bożego – w sensie ‘równania-w-dół’ : dostosowania się do stylu życia przyjętego w owym środowisku.
 – Gdy ktoś tej presji ulegnie, przegrywa. Ci sami którzy go dotąd wykpiwali, opuszczą go z chwilą, gdy po
 dostosowaniu się do ich żądań znajdzie się w potrzebie, poczynając od tej najzwyczajniejszej: ludzkiej.

Środowisko, które dziewczynę ‘ściągnęło-w-dół’, zachowa się obecnie w stosunku do niej być może
 niemal jak prawdziwe hieny: zadziobie ją bardziej niż jej dokuczało dotychczas. Najpierw koledzy i
 koleżanki z klasy doprowadzili ją do tego, że przez tę nieszczęsną fotkę – jedną, czy całą serię – zeszła
 w swym zachowaniu do poziomu reszty ‘tłumu’: swego środowiska rówieśniczego. Obecnie zaś, gdy to
 stało się faktem, nie tylko jej nie bronią, ale ją zespołowo ‘kamienują’. Wytykają ją palcem jako ‘szmatę’ i
 ‘dziwkę’. Nie liczy się już to, że ona sama nie dopuściła się dotąd żadnego czynu: na razie nie wie ona,
 co to jest ‘stosunek seksualny’.

Jej nie pozostaje w tej sytuacji nic innego, jak przede wszystkim zdecydowanie zerwać z tym
 chłopakiem, za którym dotąd tak bardzo szalała. Zażąda od niego, żeby natychmiast, na jej oczach,
 wykasował wszystkie przesłane mu fotki.
 – Z tym jednak prawdopodobnie nie będzie tak prosto: on je na innym miejscu swej komórki i tak
 zachowa, albo już dawno przekopiował je do sobie wiadomego schowka na swym komputerze. Fotki te
 stały się dla niego stałym pokarmem, którym będzie się podniecał w wolnych chwilach – przy braku
 bezpośredniego dostępu do kolejnej dziewczyny, której będzie prawił podobne pieszczotliwe słowa i
 obietnice, jak tej obecnie totalnie sfrustrowanej dziewczynce.

Co zaś ona ma obecnie począć sama ze sobą? Czy odnajdzie w sobie tyle wewnętrznej siły, by
 znosić wytykanie jej palcem – w szkole, na ulicy, może i w prasie? Dobrze, jeśli na gruncie resztek wiary i
 z wydatną pomocą swoich rodziców odzyska wewnętrzną równowagę psychiczną i fizyczną, a trudne do
 zniesienia docinki przyjmie w duchu wiary jako swoistą pokutę i ekspiację za to, że „... wiatr siała, zebrała



 burzę” (por.: Oz 8,7).

A może znajdzie dojście do oddanego, Bożego kapłana, który poda jej rękę i dopomoże wyjść z
 sytuacji głębokiego poniżenia swojej godności jako dziecka Bożego i kobiety, do jakiej zresztą sama
 doprowadziła. Ukojenia znajdzie ona w pojednaniu z Odkupicielem, który nie chce jej potępić, ale
 dźwignąć ją i dodać otuchy do odmiany życia – w promieniach łaski. Na drogę – po uzyskaniu
 sakramentalnego rozgrzeszenia, usłyszy jedynie słowa, które stają się odtąd zupełnie od nowa, obecnie
 znacznie głębiej rozumianym słowem Jezusa: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8,11).

Zdarzają się jednak przypadki – po ludzku biorąc o wiele bardziej dramatyczne. Dziewczyna nie
 potrafi sobie wewnętrznie poradzić ze zhańbieniem, w jakie popadła z własnej winy, chociaż w sposób
 nie w pełni zamierzony. W obliczu tego co się stało, iż stała się osobą odtąd publicznie napiętnowaną i
 przez wszystkich wytykaną jako ... ‘dziwka’ i cała ‘zeszmaciała’, na co przecież nie zasłużyła, nie jest w
 stanie przeżyć zaistniałego stresu.
 Na drugi dzień po tym zajściu szkoła dowiaduje się, że dziewczyna ... odebrała sobie życie.
 – Tu i ówdzie docierają ze świata takie właśnie smutne wiadomości. Dziewczynie zabrakło w krytycznym
 momencie dobrego przewodnika duszy, który by jej dopomógł wyjść „na równą”. Wszystko było przecież
 w Bożej wizji dzieła Odkupienia do odrobienia, chociażby nawet miała pozostać uczennicą nadal tej
 samej szkoły.

Z drugiej zaś strony: jak bardzo naglącą jest sprawą – również już dla bardzo młodych dzieci oraz
 młodzieży, m.in. modlitwa o ‘dobrą śmierć’. Śmierć „dobra” to takie przejście z doczesności do życia
 wiecznego, kiedy to sumienie człowieka – żywego „Obrazu i Podobieństwa” Boga wobec kosmosu,
 pozostaje w tej chwili w stanie przejrzystości w Obliczu Trójjedynego, tzn. gdy umierający znajduje się w
 stanie łaski uświęcającej. Nigdy nie będzie za dużo modlić się o taką właśnie śmierć: dla siebie, oraz dla
 wszystkich swoich bliskich – czy dobrych, czy nie zanadto dobrych.

W sytuacji wytworzonej rozpaczy trzeba też pamiętać, że – dajmy na to: samobójstwo ... absolutnie
 niczego nie rozwiązuje. Człowiek nie jest przecież właścicielem siebie samego: jest nim wyłącznie Bóg-
Stworzyciel, Bóg-Odkupiciel. Samobójstwo jedynie pieczętuje ostatni akt wolnej woli. Gdy on oznaczał
 wyproszenie Boga z swego serca, samobójstwo staje się przypieczętowaniem wyboru istnienia
 nieśmiertelnego – w wyproszeniu Boga z serca odtąd już na zawsze. Tym jest wybór potępienia
 wiecznego – przy zachowanym swoim osobowym istnieniu na zawsze.

3. Sexting: fotko-zarobek komórkowy

Narzucony styl życia jako seks-sportu



Zdawać by się mogło, że na dopiero co omówionym przykładzie wymiany swych intrygujących fotek
 można by zakończyć ten temat. Problem bywa jednak o wiele poważniejszy. Współczesny rozwój
 techniki oraz nieporównalny w zestawieniu z niedawną jeszcze przeszłością dostęp do wzajemnej
 komunikacji telefonicznej, komórkowej, internetowej i innych, coraz bardziej wyrafinowanych środków
 medialnych – stworzył możliwości nie tylko w kierunku dobra, ale i niemałego zła.
 – Ponieważ przedmiotem naszych rozważań w tej części bieżącego rozdziału jest nadal świat dziewcząt
 w przedziale wieku przed małżeństwem: Sakramentu małżeństwa, skupiamy uwagę nadal przede
 wszystkim na nich, tj. na ich wewnętrznym rozwoju, który wcale nie zawsze zmierza ku dobru, lecz
 niekiedy również ku znacznemu złu.

Może ktoś Drogich Czytelników zwrócił uwagę przy otwieraniu czołówki naszej strony internetowej, w
 tym wypadku na nagłówek 4-tej kolumny ‘Spisu Treści’ pt.: „Użyteczne luźne uzupełnienia i dokumenty”.
 Wśród udostępnionych tam opracowań itd. znalazł się również przedruk 10 artykułów polskiej edycji
 pisma „Newsweek” z 2011 roku (zob. ‘SPIS TREŚCI’, Kolumna 4, nr 18) (wspomniane 10 artykułów dostępne są tylko w
 polskiej wersji naszej strony).

Pierwszy z tych 10 artykułów nosi charakterystyczny tytuł: „Pornodzieci za 25 zł” (Bartosz Janiszewski,
 Newsweek Polska: 27.VI.2011). Warto ten artykuł uważnie przeczytać (zob.: „Pornodzieci za 25 zł”), zresztą
 podobnie jak i pozostałe artykuły z tej serii. Poniżej przedrukujemy ten artykuł niemal w całości.

Jego autor: Bartosz Janiszewski – uświadamia wychowawcom: rodzicom, nauczycielom, a także
 ludziom Kościoła – powagę problemu. Powszechnie bezproblemowo dostępne materiały na temat ‘seksu’
 – z zasady we wszelkich najbardziej zwyrodniałych i wyrafinowanych odmianach, ukazywanych jako
 ‘norma sama przez się zrozumiała’, stały się od dawna tematem ‘nr 1’ pomiędzy współczesnymi
 nastolatkami. Wiele małżeństw jest rozbitych, rozwiedzionych. Dzieci są przerzucane przez samotnych
 ojców czy samotne matki z kąta w kąt: do dziadków, czasem do krewnych, a nawet do obcych rodzin.
 – Rodzice często nie przedstawiają dla dzieci żadnego autorytetu. Ich życie na co dzień bywa jednym
 ciągiem anty-świadectwa, jeśli chodzi o układanie życia według zasad Chrystusowej Ewangelii, której
 podobno ... są wyznawcami.

To samo zresztą, jeśli nie tym bardziej, powiedzieć trzeba o wielu wysoko postawionych
 osobistościach życia publicznego: gospodarczego, politycznego, kulturowego. Telewizja, dzienniki i
 główne portale zdawać by się mogło poważnych i szanowanych stron internetowych przynoszą na co
 dzień migawki i zdjęcia, niekiedy cale filmy o seks-skandalach, jakich dopuszczają się nie tylko ludzie
 młodzi, ale również osobistości postawione na najwyższych szczeblach życia społecznego i
 politycznego.

Na portalach głównych serwerów internetowych publikowane są każdego dnia – obok informacji
 politycznych, gospodarczych, technicznych i innych – także prowokujące zdjęcia erotyczne, jeżeli nie
 wręcz porno. Czy to ma oznaczać ‘hartowanie’ sumień i wrażliwości odbiorców, w tym przede wszystkim
 i dzieci i młodzieży? Czy też jest to siłą narzucany styl życia: seks-do-przesytu, który w ‘naszych
 czasach’ już się w ogóle nie liczy jako sprawa jakiejkolwiek etyki, a tym bardziej Bożych przykazań, gdyż
 dotychczasowe ‘przykazania’ – ‘nie mają prawa’ dyktować współczesnemu pokoleniu, co jest „dobrem”, a
 co „złem”?

Dzieci, które mają praktycznie nieograniczony dostęp do tych informacji, wyprowadzają dla siebie i
 swego życia dziecięcego i młodzieńczego wniosek pozornie w pełni uzasadniony: skoro te wszystkie
 wysoko w hierarchii społeczeństwa postawione osobistości nie panują nad swoim ‘seksem’ i im to
 uchodzi praktycznie bezkarnie, któż może nam zabronić poszukiwania i doznawania odrobiny
 przyjemności seksualnej, jeśli to służy urozmaiceniu i umileniu sobie życia?

Olbrzymich rozmiarów plakaty, nieraz w najwyższym stopniu bezwstydne, ‘rozgrzeszają’ swobodę
 seksualną od dawna i w sposób jawny. Dla dzieci i młodzieży, która nie wyrobiła sobie jeszcze
 niezbędnych hamulców i filtrów w obliczu dochodzących do nich bodźców audio-wizualnych, oznacza to
 jednoznacznie, że wobec tego tak właśnie powinny – a nie tylko ‘mogą’ kształtować się wzajemne
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 odniesienia między płciami. Wszelka intymność płciowa, zwłaszcza zaś cała godność kobiety, zostaje
 sprowadzana coraz wyraźniej do rzędu seks-rzeczy jako ‘żeru’ dla świadomie rozpętywanej pożądliwości
 seksualnej: przede wszystkim świata męskiego, ale przecież i ... kobiet, poczynając od tych jeszcze
 kobiet-dzieci.

Z rodzicami – na temat ‘seksu’ dzieci najczęściej nie mają co rozmawiać. Pod wieloma względami
 dzieci i młodzież dzisiejsza znają znacznie więcej szczegółów i technicznego wyrafinowania w tym
 zakresie, aniżeli pokolenie rodziców z dużym stażem życia w małżeństwie.

Dawniej jednym z zasadniczych hamulców w podejmowaniu działań w zakresie ‘seksu’ było
 powszechnie wymagane i pielęgnowane poczucia wstydliwości i szacunku w obliczu własnej – i cudzej
 intymności. Ludzie w dziedzinie ‘seksu’ co prawda zawsze grzeszyli. Niemniej wiążącą wytyczną
 postępowania pozostawały bezwzględnie Boże przykazania i wskazania Ewangelii Chrystusowej. Nikt
 nie ośmielił się kwestionować słuszności dekalogu i norm etycznych prawa Bożego.

Dzisiejsi młodzi ludzie, poczynając od dzieci niemal najmłodszych klas szkolnych, o Bożych
 przykazaniach dowiadują się ‘teoretycznie’ na katechezie w ramach lekcji religii. Często jednak
 wskazania te nie przekładają się w żaden sposób na rzeczywiście przeżywane życie. Dzieci i młodzież –
 oraz jakże wielu ludzi w sile wieku zupełnie się nie przejmują obowiązującym charakterem Bożych
 przykazań. Kapłani i katecheci-katechetki wyrażają się o zakresie płciowości językiem, który do młodego
 pokolenia niemal w ogóle nie przemawia. Wszystko czego dowiedzą się na katechezie o dziedzinie
 czystości, o wstydliwości, o przykazaniu VI i IX, zostaje niebawem prawie całkowicie zagłuszone i
 ‘zniesione’ nachalnie i z ogromną presją narzucającym się ‘seksem’ reklamowanym do przesytu na ulicy,
 w TV, w kioskach i niewyczerpanych zasobach pozostałych mediów.

Fotko-buisness ...

Poprzednio mowa była o praktyce wysyłania przez komórkę fotek z intrygującymi ujęciami swojej
 kobiecości. Miał to być wyraz szczególnego zaufania i miłości pomiędzy dziewczyną a jej ‘chłopakiem’.
 Niektóre dziewczyny wpadły na pomysł, żeby wiązać z taką praktyką ‘drobny interes własny’ : wysyłają
 swemu zaufanemu fotkę, ale pod warunkiem, że ten doładuje jej komórkę chociażby drobnym groszem.
 – Jeden raz więcej trzeba się zastrzec, że trudno to zjawisko uogólnić, niemniej w wielu środowiskach
 dziecięcych i wczesno-młodzieńczych stało się ono istną plagą społeczną. Praktyka ta doczekała się
 nazwy ‘sexting’: wysyłka zdjęć nagich za pomocą komórki.

Chłopcy warunek doładowania komórki ‘drobnym groszem’ na ogół wypełniają bez oporu. Myślenia o
 Bogu, Bożych przykazaniach w obliczu nadarzających się ‘pikantnych’, bardzo oczekiwanych ujęć – do
 siebie nie dopuszczają.
 – Podobnie jak owe dziewczyny, nie dopuszczają żadnej dyskusji na temat etycznego aspektu takiej
 praktyki. Precyzyjniej się wyrażając: chcieliby, żeby taka praktyka nie miała nic wspólnego z etyką, ani
 tym bardziej z Bożymi przykazaniami. Liczy się zaspokojenie podniecenia seksualnego i doznawanie
 przyjemności zmysłowej, folgowanie wyobraźni i bardzo prawdopodobnie w parze z tym idące
 dopełnianie przeżycia seksualnego w formie wyzwalanej ... masturbacji.
 – Ewentualnym pytaniem odnośnie do odpowiedzialności za godność osobową dziewczyny, a i siebie
 samego, pytaniem o ocenę moralną „grzesznego działania”, czyli czynienia tego, co nie może nie być
 „złem w oczach Bożych” – któż by się w tej sytuacji przejmował?

Dziwne to być może, ale tymi prowokującymi stają się coraz częściej nie chłopcy, ale ... dziewczyny.
 Bartosz Janiszewski, autor dopiero co wspomnianego artykułu „Pornodzieci za 25 zł” (wskazany artykuł zob.:



 „Pornodzieci za 25 zł”), przechodzi do wywiadu z jedną z dziewcząt – Karoliną. Ta jest z jednej strony
 świadoma swej anonimowości w przeprowadzanym wywiadzie, a jednocześnie czuje się zachwycona
 faktem, że może udzielić wywiadu o środowisku, w jakim żyje i w pełni akceptuje przyjęte przez nie
 zasady. Zaczyna odpowiadać ‘prosto z mostu’. (poniższe teksty zostają przez piszącego tu autora: PL, nieznacznie
 modyfikowane dla ich lepszego zrozumienia).

Bez zażenowania przedstawia bujnie kwitnące ‘czaty erotyczne’ dziewczynek i chłopców, poczynając
 od najmłodszych klas. Optymalna pora ‘czatowania’ przypada na minuty następujące tuż po północy.
 Jest to najlepsza pora dla wielu dziewcząt, zarabiających na hojnie wtedy udostępnianych swoich
 fotkach:

„... Najlepsze żniwa są chwilę po północy. Na erotycznych czatach jest to godzina szczytu. Napaleni
 faceci zachowują się wtedy jak dzieci, które napadły na sklep z cukierkami. Po omacku rzucają się na
 wszystkich użytkowników z żeńskimi ‘nickami’. Karolina mówi, że wtedy rozmawia się najlepiej. Nie
 marudzą, nie zadają pytań o to, jak wygląda, ani nie chcą wiedzieć, co ma na sobie. Pytają tylko: ‘ile –
 i w jakiej sieci’?
 ‘25 zł – w sieci Orange, kotku’ – tak im wtedy pisze. Bo Karolina sprzedaje swoje zdjęcia właśnie za
 doładowanie konta w telefonie komórkowym.
 – Po co? ... Pieniędzy potrzebuje na SMS-ki. Bez SMS-ków człowiek jest odcięty od świata. Karolina
 cieszy się więc, że dziś może siedzieć w internecie po północy, bo w ciągu jednej godziny dostanie
 kilkadziesiąt złotych na doładowanie konta. Jutro może się wyspać, bo do szkoły idzie na 11.00: ...
 Jest [w sam raz] ... zakończenie roku i wręczenie świadectw. Karolina ma 14 lat ...”

A oto inne fakty przytoczone w tymże artykule. Wszystkie pochodzące z tylko ‘ostatniego miesiąca’:

„W Szczecinie 13-latek zgwałcił 9-letniego kolegę. Jego 15-letni kumpel nagrał to komórką. Potem
 sprzedawał film z gwałtu znajomym w szkole za 10 zł.
 W Kisielicach ... 12-latek namówił dwoje 8-latków do uprawiania seksu – i nagrał ich stosunek
 komórką.
 W Świętokrzyskiem, 14-latka sprzedawała w internecie zdjęcia swoich genitaliów za przelewy w
 wysokości 10 zł. Zbierała pieniądze na ... wakacje”.

Następuje parę słów komentarza ze strony autora artykułu:

„Byłem w wieku tych dzieciaków niewiele ponad 10 lat temu. Nie wychowywałem się w purytańskich
 czasach, gdzie szczytem wyuzdania był pocałunek z języczkiem. Mieliśmy już komórki i internet,
 ‘Playboya’ można było kupić w każdym kiosku, a w inicjację po ślubie nikt już nie wierzył.
 – Mimo wszystko traktowaliśmy nasze narządy płciowe jako coś intymnego. Oglądaliśmy porno, ale go
 nie robiliśmy. Staraliśmy się namówić dziewczyny na chwile intymności, kiedy rodzice zostawiali nas
 samych na noc, ale nie gwałciliśmy ich na oczach kolegów. Seks bywał oderwany od miłości, ale był
 jednak czym innym, niż zbieranie kolorowych karteczek z wizerunkami gwiazd muzyki. Minęło tylko 10
 lat, a seksualność dzieci zerwała się z łańcucha i uciekła na tyle daleko, że nie potrafię jej zrozumieć.
 – Taki sam problem ma większość rodziców. Wielu z nich próbowało go nie zauważać, ale nierzadko
 nie mają wyjścia. Życie intymne ich dzieci coraz częściej trafia do kryminału. Według opublikowanych
 na początku czerwca danych Komendy Głównej Policji – w ciągu ostatnich dziesięciu lat udział
 nieletnich wśród sprawców przestępstw seksualnych zwiększył się dwukrotnie i dziś co piąte takie
 przestępstwo popełniają nieletni. Gwałcą, uprawiają prostytucję, molestują.
 Największy, 20-krotny wzrost zanotowano w statystykach związanych z dziecięcą pornografią, których
 sprawcami są nieletni.
 ... Dzieci najczęściej nie zdają sobie sprawy, że to, co traktują jak zabawę, w świetle prawa jest
 poważnym przestępstwem.
 I tak: Jeśli 15-latka się prostytuuje, to korzystający z jej usług mężczyzna nie popełnia przestępstwa, a
 dziewczynka tak, bo podlega ustawie o demoralizacji.
 Podobnie jest ze zjawiskiem sextingu, czyli wysyłania nagich zdjęć za pomocą komórek, co nastolatki
 robią dziś masowo. One nie wiedzą, że to jest nielegalne, i traktują to jak zabawę – albo sposób
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 zarobku ....”

W kolejnej uwadze pisze autor przytaczanego artykułu:

„Do fundacji „Kidprotect.pl” [= Ochrona Dzieci] trafiło ... dwóch 13-latków, którzy na gejowskich czatach
 robili nagie pokazy. Grali w grę internetową ‘Tibia’, w której kieruje się wirtualnymi postaciami. Można
 dodawać im umiejętności za pomocą doładowania przelewem, więc chłopcy w internecie rozbierali się,
 kiedy ktoś zapłacił za nowe umiejętności ich wirtualnych bohaterów.
 Na każdym czacie o charakterze erotycznym aż roi się od nastolatków, którzy za drobne pieniądze są
 w stanie sprzedać nawet kilkadziesiąt własnych zdjęć.
 Dyrektor Fundacji ‘Ochrony Dzieci’ spotkał 13-latkę, która ze sprzedaży zdjęć zrobiła normalny biznes
 przynoszący poważne dochody. W sieci hurtowo handlowała własnymi zdjęciami, wysyłając ich po
 kilkaset dziennie”.

Dalsze spostrzeżenie autora artykułu:

„Najbardziej przerażające jest jednak to, że te dzieciaki nie traktują tego jak naruszenia własnej
 intymności. Nie ma w nich poczucia wstydu czy winy. To jest po prostu dobry ‘fun’ [= wesołe przeżycie]
 albo sposób na zarobek ...
 – Dla nich seks nie ma nic wspólnego z intymnością ...”.

Następują słowa, które u autora budzą etyczne zdumienie:

„Ostatnio jechałem w tramwaju. Dwie 15-latki opowiadały sobie o tym, jak – za przeproszeniem, robią
 chłopakowi ‘loda’.
 Nie szokuje mnie to, że one to robią. Ale to nie były rozmowy szeptane do uszka i oblane rumieńcami,
 tylko opowiadane ze szczegółami, opisy czynności fizjologicznych bez żadnego wstydu.
 – Mam sporo doświadczeń z dziećmi, które popełniają różne przestępstwa, ale siedziałem
 naprzeciwko i nie wiedziałem, jak się mam zachować ...”.

W kolejnych spostrzeżeniach pisze autor przytaczanego artykułu:

„Rodzice też nie wiedzą, bo nie chcą dostrzegać seksualności własnych dzieci. Boją się wejść do
 pokoju i zobaczyć masturbującego się syna, bo nie wiedzą, czy powinni go zganić, czy pochwalić. Nie
 potrafią z dziećmi rozmawiać. Problem z mówieniem ‘o tych sprawach’ istnieje w rodzinie od zawsze,
 ale nigdy dzieci nie miały tylu dostępnych źródeł informacji o seksie.
 – To temat, o którym mówi się wśród młodzieży bardzo dużo, ale to dyskusja wewnątrzpokoleniowa.
 One wymieniają między sobą wzorce, które są dostępne w internecie, a tam jest wszystko. Dajemy im
 pełny dostęp do systemu, który sami stworzyliśmy, ale go nie filtrujemy. Nie wartościujemy
 komunikatów, które do nich trafiają, więc muszą same je przetworzyć. Intelektualnie zaś i
 emocjonalnie nie są rozwinięte na tyle, żeby potrafiły zrobić to tak, jakbyśmy tego chcieli ...
 – Internet zastąpił dziś w wielu rodzinach telewizor jako narzędzie, którym można zająć dziecko, żeby
 nie przeszkadzało dorosłym. Tutaj nikt nie filtruje treści. Dzieci wybierają je sobie same i w ten sposób
 uczą się tego, co znaczy ‘seks’.
 – Sprowadziliśmy dyskusję o wychowaniu seksualnym do sporów ideologicznych i politycznych. A my
 powinniśmy rozmawiać o wychowaniu do seksualności. Różnica niewielka, ale znaczy bardzo wiele.
 Najważniejsze wcale nie jest to, żeby uczyć ich pozycji i antykoncepcji, tylko zależności między
 seksualnością a emocjami, bo one tego w ogóle nie znają.
 – Jeśli 13-latka wysyła swoje fotki za 25 zł, to znaczy, że na tyle wyceniła swoją seksualność ... Dzieci
 odbierają ze świata zewnętrznego miliony bodźców, które są czystym ‘seksem’, nie połączonym w
 żaden sposób z uczuciami, intymnością czy szacunkiem. Celebryci, którzy opowiadają o urokach
 ‘seksu’ w toalecie, przez dorosłych traktowani są z przymrużeniem oka. Dzieci traktują ich jako
 przykład – i biorą absolutnie serio.
 – Uczą się, że: jeśli chcesz coś osiągnąć, musisz być ‘seksualny’. Dlatego są dziś tak
 przeseksualizowane i traktują seks bez żadnej refleksji. Według zeszłorocznych badań ‘Diagnoza
 szkolna’ [rok 2010], 30 procent 13-latków ma za sobą inicjację seksualną! To jest dawna siódma klasa



 Objaśnienie

 podstawówki, wiek, w którym my z podnieceniem opowiadaliśmy sobie o tym, że ktoś kogoś pocałował
 w szatni ...
 – ... Ludzie nigdy nie radzili sobie z seksualnością, ale zawsze mieli kulturowe lub religijne hamulce,
 które pomagały im okiełznać popęd. A dziś tych hamulców nie ma, bo Kościół ze swoim archaicznym
 językiem nie jest dla 13-latka żadnym partnerem. Rewolucja pokoleniowa jest na tyle szybka, że
 rodzice też nie mają szans być autorytetami dla dzieci, bo są wobec nich po prostu przestarzali.
 Dawniej ludzie zajmowali się różnymi rzeczami, a dziś pracują przede wszystkim nad swoją
 tożsamością, która wyraża się przez ‘seks’.
 – Dzieci postrzegają już ten nowy świat przez pryzmat dwóch najważniejszych sposobów
 funkcjonowania człowieka: konkurowania – i seksualności ... Mówią o tym wszystkie reklamy, media,
 cała popkultura. Wystarczy wejść na dowolny duży portal i zobaczyć, co tam jest napisane. ‘Zobacz
 piersi Joanny Krupy!’, ‘Kinga Rusin odsłania biust!’ itd. Presja na seks jest tak duża, że z bodźcami nie
 potrafią poradzić sobie Dominique Strauss-Kahn [= dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego: sąd
 pokazowy na skalę światową za seks z pokojówką] czy Bill Clinton [= były prezydent USA: niewierności małżeńskie],
 którzy przecież mają milion możliwości bezpiecznej realizacji popędu. Skoro nie potrafią tego dorośli i
 inteligentni ludzie, jak można wymagać kontroli własnej seksualności od 13-latka?”

W podsumowaniu przytaczanego artykułu, zwraca jego autor
 uwagę na jedną z zasadniczych spraw, jakie współczesny świat
 kobiecy uchwycił swą intuicją chyba jako ‘trafienie w dziesiątkę’.
 – Mianowicie wiele kobiet współczesności zdobyło się na odwagę
 aktywnego włączenia się w życie poprzez demonstrowaniem „tego
 co mają”. Zdają sobie aż nadto sprawę, że „to” faktycznie od zawsze
 intrygowało świat mężczyzn. Obecnie jednak kobiety wyrwały broń z
 ręki mężczyzn i pierwsze ‘atakują’ manewrowaniem bronią śmiało
 demonstrowanego swego ... ‘seksu’.

Występują głośno i z tupetem, dobrze wiedząc jak wyzwolić
 pożądliwość seksualną i grać na wytrzymałości moralnej świata
 męskiego. Czynią to bez najmniejszego skrępowania czy poczuciu
 wstydu, wciąż przewrotnie dawkując szerszy czy węższy dostęp do

 swego ‘sexy’-wyglądu.
 – Manipulowaniem swoją kobiecością nauczyły się szermować jako zasadniczym ‘atutem’ w walce o
 zdobycie władzy i ... szantażowania świata mężczyzn. Wiedzą, co mężczyzna ‘lubi’ widzieć. Argumentem
 tym szermują gdzie się tylko da.

Autor przytaczanego artykułu o „Porno-dzieciach za 25 zł”  kończy swoje uwagi następująco:

„Wśród nieletnich sprawców przestępstw seksualnych zdecydowanie więcej jest chłopców, ale w
 obyczajowej rewolucji nastolatków największe zmiany zaszły w zachowaniach ich koleżanek.
 – Ten feminizm na poziomie dzieci staje się coraz wyraźniejszy. Dziewczyny nauczyły się
 wykorzystywać moc, którą daje im własne ciało – i robią to bez skrupułów.
 Kiedyś dziewczyny nie robiły różnych rzeczy w obawie przed złą opinią. Dziś ta opinia im ‘wisi’.
 Wysoką pozycję w grupie rówieśników zdobywają tym, ‘co mają’, czyli ciałem. Wiedzą, że nawet jeśli
 kolega nazwie je ‘szlaufem’ [pogardliwie: szlaufy = 14-15-letnie dziewczyny, ubrane prowokacyjnie, kręcące się po
 centrach handlowych w poszukiwaniu kogoś do ‘poderwania’ na seks za pieniądze czy prezenty], za chwilę będzie chciał
 od niej tego, co ona może mu dać. A wtedy ona będzie miała nad nim ‘władzę’. On zaspokaja w ten
 sposób potrzebę biologiczną, ona potrzebę bycia towarzysko atrakcyjną ...
 – Młodzi chłopcy są przyzwyczajeni, że dostają to, czego chcą. Dziewczyna, która nie chce im tego
 dać, nie pasuje do tego systemu. Więc chłopcy biorą to ‘siłą’. Nawet jeśli przez chwilę poczują się
 winni, środowisko ich usprawiedliwia.
 – ... To są często bardzo młodzi chłopcy, których doświadczenia w sprawie seksu ograniczają się do
 tego, co widzą w internecie. Nie mają z czym tych doświadczeń porównać, bo o seksie nie mówi się w
 domu ani w szkole. Skąd mają wiedzieć, co jest dobre, a co złe? ...”.
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Autor podaje wreszcie treściwe końcowe podsumowanie przedstawionych spostrzeżeń na temat
 seksu nastolatków, przede wszystkim zaś ‘seksu’ typowego w przypadku nastolatek:

„... Pytam, czy nie ma z tym ‘sprzedawaniem zdjęć’ żadnego problemu. [Dziewczyna zaś działa dalej:]
 Wstawia [do MMS-a] emotikonę: buźkę, która zanosi się śmiechem. Przecież ... ona [jedynie] wykorzystuje
 ‘jeleni’, którzy chcą płacić za kilka niewyraźnych zdjęć. Więc jaki to problem? Ona może zarobić, więc
 zarabia. Nie ma w tym żadnej filozofii. Wstyd? Jaki wstyd? Wysyła zdjęcia cycków i cipki, a twarzy
 przecież nie widać. Twarz nikogo nie interesuje ...” (zob. całość: Bartosz Janiszewski, Newsweek Polska:
 27.VI.2011; przedr. artykułu na naszej stronie: zob. Spis Treści – portal strony: http://lp33.de – wersja polska, kolumna 4, nr
 18).

Ponownie pytanie: właściciel a zarządca

Czy i co powinien powiedzieć autor niniejszej strony internetowej w obliczu faktów, jakie Bartosz
 Janiszewski przytoczył w swym artykule w ‘Newsweek PL’ (z 27.VI.2011)? Argumentacja niniejszej strony
 opiera się wciąż na przesłankach czerpanych z Bożego Słowa do człowieka, wyjaśnianego autentycznie i
 autorytatywnie – na zlecenie samego Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa (zob. m.in.: Łk 24,44; J 20,21; MT 28,
 19n; Dz 1,8), przez Urząd Nauczycielski Kościoła (zob. m.in. DV 10; VSp 95-97; 110.112.116; itd.).

Niemniej argumentacja ta nigdy nie przeczy zdrowemu rozumowi, a wręcz przeciwnie, Boża łaska
 zawsze „zakłada naturę” (łac.: „gratia supponit naturam”, zob. GS 36; FR 34; itd.).
 – Stąd też nasza strona obfituje wprawdzie w argumentację wyrastającą z wiary, ale wciąż też
 zasadniczą rolę odgrywa argumentacja czysto rozumowa, która nie może nie przemawiać również do
 dziecka i dorastającej młodzieży.

W zastosowaniu do etyki życia płciowego korzystamy niestrudzenie z rozbudowanej argumentacji po
 linii normy personalistycznej, zwłaszcza tej podbudowanej i rozwiniętej przez św. Jana Pawła II. (zob.:
 Biblijny personalizm - oraz: Synteza natury i normy personalistycznej: cnota miłości).

Nieuniknione jest pytanie wyjściowe przy jakiejkolwiek dyskusji na temat wkraczania na teren
 intymności płciowej. Pytanie to jest skierowane jednakowo do człowieka dorosłego, jak i do dziecka i
 młodzieży, nie wyłączając tej bezpośrednio nastawiającej się już tuż-tuż na małżeństwo – sakrament
 małżeństwa:

Kto ci pozwolił i cię upoważnił wkraczać na teren intymności:
swojej czy cudzej – męskiej czy kobiecej?

Pytanie to nie jest sprawą retoryki, ani kaznodziejskiego ‘zastraszania’ niegrzecznie sprawujących się
 dzieci – dziewczynek i chłopców, żądnych wrażeń, zdolnych zaspokoić silnie się w tym czasie budzącą
 ciekawość seksualną. Jest rzeczą niegodną wielkości człowieka i szacunku, jakim powinien otaczać
 siebie samego oraz człowieka drugiego, przede wszystkim zaś człowieka płci odmiennej, żeby miał
 przechodzić do jakiegokolwiek działania w tym zakresie, zanim sobie nie odpowie jednoznacznie na
 szereg podstawowych pytań.
 – Pytania te formułowaliśmy na łamach naszej strony już wielokrotnie. Są one wciąż bardzo aktualne,
 mimo iż u wielu wyzwalają natychmiast odruch rozgniewanego oburzenia i buntu.
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Mianowicie punktem wyjściowym jakiejkolwiek dyskusji w omawianym zakresie nie może nie być
 uświadomienie sobie z całą ostrością, że człowiek nie jest właścicielem siebie samego, ani drugiego
 człowieka (np. narzeczony-narzeczona; matka-ojciec-dziecko). Człowiek zostaje jedynie ustanowiony
 odpowiedzialnym zarządcą siebie samego.
 – Zarząd ten dotyczy w bardzo szczególny sposób całego zakresu płciowości.

Wypada jeden raz więcej dać sobie wiążącą odpowiedź na przytoczone tu ponownie podstawowe
 pytania. Odpowiedź ta będzie sięgała swymi konsekwencjami ponad wątpliwość życia wiecznego (zob.
 m.in. wyż.: Kto Wam na to pozwolił?).

Drogi Czytelnik wybaczy, że przytoczymy tu w streszczeniu nasze poprzednie rozważanie na ten
 temat (zob. wyż., cz. VI, rozdz. 1, file ‘b’ oraz ’c’), z tym że obecnie uzupełnimy je m.in. o problematykę ...
 ‘sextingu’:

  Kto ci pozwolił wykonać zdjęcie w swej nagości?

  Kto cię upoważnił, by na tym zdjęciu dochodzić do niegodziwego zarobku?

  Na jakiej podstawie ci dwoje podejmują pieszczoty, właściwe nie dzieciom, młodzieży,
 narzeczonym, a jedynie małżonkom?

Niegodną człowieka jest ucieczka od znalezienia pełnej odpowiedzi na te pytania. Ignorowanie
 problemu równa się świadomie obranemu zagłuszeniu głosu sumienia, świadectwu zamierzonej
 zatwardziałości serca.

A oto pytania związane z faktem, czy jestem właścicielem siebie samego – w wyraźnym nawiązaniu
 do wkraczania na teren intymności płciowej.

  Zaistnienie zostało mi podarowane. Zatem ‘życie’ nie jest moją własnością: nie mogę nim
 dysponować według ‘widzimisię’. Właścicielem daru życia jest ktoś inny.
 Czy jest nim matka, lub ojciec? Odpowiedź brzmi: I tak – i nie. Bo i małżonkowie-rodzice nie są
 ‘właścicielami’ swego dziecka. Dziecko zostaje rodzicom czasowo zawierzone. Nikt z ludzi nie jest
 ‘właścicielem’ siebie. Stąd też nikt nie ma prawa dysponować sobą dowolnie (np.: samobójstwo; zabójstwo).

  Nikt nie jest i nie może stać się właścicielem jakiejkolwiek innej ludzkiej osoby.

  Również mąż i żona, narzeczony i narzeczona nie są właścicielami jedno drugiego. Właścicielem
 obydwojga pozostaje wciąż sam tylko Bóg.

  Naszym Właścicielem jest Jezus Chrystus jako nasz Bóg i Stworzyciel: Druga Osoba Trójcy. Z
 całkiem nowego tytułu „nabył” nas Chrystus dla siebie jako Odkupiciel upadłego człowieka za cenę
 nieskończonej wartości: swojej „Krwi i Wody” (1 Kor 6,20; 7,23; 1 P 1,18n; Ap 5,9; 14,3n).

  Nikt mnie nie pytał: Czy mam zaistnieć. Nikt mnie nie pytał, czy wolałbym przyjść na świat jako
 mężczyzna, czy jako kobieta. Muszę więc wyznać, że nie jestem właścicielem siebie samego. Bóg dał
 mi podarunek w postaci ‘mnie samego’ – jako mężczyzny, czy kobiety.
 Moim zadaniem pozostaje mądrze gospodarować talentami, jakie zostały mi podarowane. Nie wolno
 mi ich zaprzepaścić.
 Ale i z tego tytułu Właścicielem moim jest Bóg, a nie ja!

  Nikt mnie uprzednio nie pytał, kiedy i gdzie się mam narodzić. Fakt ten świadczy, że nie jestem
 właścicielem siebie samego. Jest widocznie Ktoś – może Nim być sam tylko Bóg, który Jest –
 Miłością. On wpisał mnie jako osobę, powołując mnie do istnienia w określonej epoce: w tym wypadku
 po dokonanym dziele odkupienia – w tym konkretnym kraju, tej określonej kulturze, w tej rodzinie.
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 Podarował mi tę konkretną matkę, tego konkretnego ojca. On mi też ufa, że nie zawiodę Go w
 wypełnieniu zwierzonej mi misji.

Każde z tych stwierdzeń nasuwa taki sam wniosek, niezależny od przekonań i wyznawanej religii:

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

  Właścicielem ‘człowieka’ jest 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.
 A ta jest prawdą niezależna od wiedzy czy przyzwolenia kogokolwiek ze stworzeń.

Bóg zawierzył mi zarząd nad podarowanym mi człowieczeństwem. Zarządca nie jest właścicielem
 powierzonego sobie dobra. Pozostaje on jedynie ... zarządcą.
 Właściciel wydaje zarządcy dyrektywy. Zakreśla granice udzielonych mu kompetencji. Oczekuje owoców
 ze zawierzonego mu zarządu.
 – Bóg wpisał w sumienie perspektywę celu ostatecznego człowieka. Zakreślił jego kompetencje i
 podstawowe obowiązki względem Boga, siebie i bliźnich. Ich wyrazem jest dekalog: dziesięcioro Bożych
 przykazań. Są one w sposób niezniszczalny wyryte w sercu każdego człowieka (por. Rz 2,15). Zarządca
 nie może przekraczać granic udzielonych mu kompetencji.

  Kompetencje udzielone przez Boga w dziedzinie płciowości zakreślił Bóg wyraziście w dwóch
 przykazaniach: w przykazaniu VI i IX. Uaktywnianie intymności płciowości między mężczyzną a
 kobietą związał Bóg z samym tylko ważnie zawartym małżeństwem.

  Kompetencje udzielone mężczyźnie i kobiecie jako małżonkom nie znaczą, że Bóg przestał być
 jedynym Właścicielem człowieka i jego płciowości. Człowiek pozostaje nadal jedynie zarządcą tego
 powierzonego sobie Bożego daru.

  Nadejdzie chwila, gdy z zawierzonego zarządu w zakresie płciowości każdy z ludzi będzie
 rozliczony.

Poczytalność dziecka-dziewczyny za podjęte działania

Dopiero co ponownie przytoczone podstawowe pytania, ściśle związane z człowiekiem jako jedynie
 zarządcą – a nie właścicielem siebie samego, a tym bardziej całego zakresu płciowości, jaką jest
 wyposażony, nie mogą nie dotyczyć również już dziecka.
 – Dziecko jest w stanie pytania te przyjąć do wiadomości, zrozumieć je, i wyprowadzić z nich
 podstawowe wnioski dla swego postępowania w wymiarze etycznym. Rzeczą zaś wychowawców – czy
 to rodziców, czy nauczycieli, czy katechety, kapłana-spowiednika itd., pozostaje przekazać ich treść w
 tak kochanym ‘klimacie’, żeby dziecko wnioski te przyjęło, w pełni zaakceptowało, umiało Bogu
 podziękować za podarowane sobie życie, łącznie z faktem bycia chłopczykiem czy dziewczynką,
 młodzieńcem czy panną itd. – i postępowało w oczach Bożych, ale i ludzi, w sposób godny
 podarowanych sobie Bożych darów.

Ściśle zaś w nawiązaniu do omawianych wyżej praktyk dziecięco-młodzieżowych, m.in. sextingu,
 nasuwają się kolejne pytania, względnie stwierdzenia. Nie mogą one nie dotyczyć dzieci i młodzieży już
 najwcześniejszych klas.

Na wszelki zaś wypadek wypada ponownie powtórzyć słowa Jana Pawła II o ściśle osobistej,



 nieprzekazywalnej odpowiedzialności sprawozdawczej za swoje czyny. Słowa te przytaczaliśmy już
 wielokrotnie:

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

Słowa te nie mogą nie dotyczyć i świata dzieci, młodzieży, a tym bardziej świata już dorosłych.
 A oto szereg nasuwających się stwierdzeń związanych ze spotykanymi praktykami dziecięco-
młodzieńczymi w zakresie płciowości:

  Nie obejdzie się bez sprawozdawczości za jakość swojego postępowania. Również dziecko dobrze
 wie, kiedy zasługuje na pochwałę, a kiedy na naganę, a w ocenie Bożej: na nagrodę za uczynek
 dobry, względnie karę za uczynek zły w oczach Bożych.

  Sprawozdawczość nie może nie być ściśle osobista. Powoływanie się na naciski grupy rówieśniczej
 czy innej dla wymuszenia określonego zachowania jest w oczach Bożych bezprzedmiotowe. Każdy
 będzie zdawał rachunek z osobistego postępowania i swojej indywidualnej odpowiedzialności.

  Dziecko bardzo dobrze wyczuwa, co to znaczy: godność osobista w oczach Bożych – jako dziecka
 Bożego i Bożego Obrazu. Rozumie bardzo dobrze, co znieważa człowieka jako Bożego Obrazu,
 wskutek czego postępowanie dziecka (podobnie jak osoby dorosłej) nie może się Bogu podobać i Bogu
 sprawia ból, wielu zaś ludziom wyrządza szkodę.

  Dziecko bardzo dobrze rozumie, co to znaczy: odpowiedzialność za ‘grzech cudzy’.

  Dziecko dobrze rozumie, co to znaczy: skusić kogoś do popełnienia grzechu.

  Już dziecko doskonale odczuwa, co to znaczy wstydliwość, w imię której człowiek nie może
 udostępnić swej intymności płciowej drugiemu człowiekowi w celu niegodziwym. Czym innym jest
 pielęgnowanie chorego dziecka, gdy lekarz, pielęgniarka czy rodzice w imię miłości bliźniego
 podejmują zabiegi zdrowotne i higieniczne m.in. na intymnych częściach ciała.

  Również już dziewczynka zdaje sobie sprawę, że wysłanie komuś zdjęcia swej intymności kobiecej
 nie może nie być złem w oczach Bożych. Złem jest zarówno sam czyn wykonywania takiego zdjęcia,
 jak i intencja wysłania takiego zdjęcia komukolwiek, zwłaszcza chłopcu.

  Dziecko doskonale wyczuwa, że gdy poprosi kogoś innego o wykonanie takiego zdjęcia (wykonanie
 zdjęcia samemu może być kłopotliwe), jest to poza wątpliwościami grzechem przeciw czystości: przeciw VI-
mu przykazaniu – i oczywiście ‘grzechem cudzym’.

  Jest jasne, że wysłanie chłopcu takiego zdjęcia zmierza wprost do tego, żeby go kusić do
 nieprzyzwoitego spoglądania na ludzkie ciało, a nawet do czynu: grzesznego zabawiania się sobą.
 Jest to wtedy zawsze jednocześnie ‘grzech cudzy’.

  Już dziecko potrafi zrozumieć różnicę pomiędzy ludzką ‘osobą’, która niezbywalnie przewyższa
 świat wszelkich ‘rzeczy’ ze względu na swoją: samo-świadomość, samo-stanowienie, zdolność
 podejmowania odpowiedzialności i poczytalności, oraz wezwanie do życia w niebie – a przekreśleniem
 tej swojej godności, gdy ktoś przekształca człowieka w samo tylko ‘mięso-ciało’ = rzecz dla wywołania
 grzesznych wyobrażeń i uczynków. Zaboli to bardzo Boga, bo On stworzył człowieka jako osobę: króla
 całego stworzenia, a nie rzecz-do-podniecającego oglądania i zabawiania się nią, do jej kupowania-
sprzedawania.

  Już dziecko rozumie, że nawet nierozumne stworzenie, np. pies spogląda nie na narządy płciowe
 człowieka, lecz na jego oczy. Dziecko rozumie, że osoba to przede wszystkim oczy, w których odbija



 się jak w lustrze jego serce: jego sumienie. Zagadnienie to było już rozważane (zob.: Odróżnianie działań
 grzesznych od wyrażających miłość oraz następny ‘punkt’: Obrazy porno a oglądanie siebie wedle miary Bożego Obrazu).

  Już i mała dziewczynka zdolna jest zrozumieć, że w imię swojej godności jako człowieka-kobiety,
 czy człowieka-mężczyzny, nie może wystawiać swych narządów płciowych na sprzedaż.

  Nikt nie jest w stanie wykazać rozsądnym argumentem, że ‘zarabianie’ na nagich zdjęciach (=
 sexting) jest w oczach Bożych uczynkiem ‘dobrym’, za który otrzyma w nagrodę ... niebo.

  Już dziewczynka zdolna jest zrozumieć (chyba że w następstwie obranej postawy już ‘nawykowego’
 przeciwstawiania się Bogu w sposób świadomy i dobrowolny myślenia przyjąć nie zamierza), że zarówno
 fotografowanie siebie w swej nagości (zdjęcie całości, czy tym bardziej najintymniejszych części swego ciała), nie
 spełnia żadnego z kryteriów „dobrego uczynku”, jakie w sposób jednoznaczny podał św. Jan Paweł II.

Dla przypomnienia przytoczymy jeszcze raz słowa św. Jana Pawła II o warunkach wymaganych dla
 określenia jakiegoś czynu jako czyn ‘dobry’:

„Powodem zaś, dla którego nie wystarczy 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 dobry, jeśli jego przedmiot odpowiada dobru osoby przez to, że uwzględnia dobra, które są
 dla niej istotne z punktu widzenia moralnego...
 – Ludzki czyn, dobry ze względu na swój przedmiot, jest zarazem przyporządkowany ostatecznemu
 celowi. Ten sam czyn osiąga następnie swą ostateczną i istotną doskonałość, gdy wola rzeczywiście
 zwraca go ku Bogu poprzez miłość.
 – W tym sensie patron moralistów i spowiedników naucza: ‘Nie wystarczy spełnić dobre uczynki,
 trzeba jeszcze spełniać je dobrze ... by podobać się Bogu’  [św. Alfons] ...” (VSp 78).

Ponieważ szersze wyjaśnienie tych słów papieskich podane było już poprzednio, odsyłamy jedynie
 do poprzednich rozważań zamieszczonych na naszej stronie (zob. wyż.: Czyn dobry: intencja, przedmiot, dobro,
 miłość Boża).

Jeśli dziecko: dziewczynka czy chłopiec – otworzy się chociaż w nieznacznym stopniu na Boga,
 którego „Obrazem i Podobieństwem” wolno mu być, jest też w stanie pojąć, że proponując człowiekowi
 swoje przykazania i przynaglając, a nawet zobowiązując go do ich przestrzegania, Bóg nie tylko nie jest
 „przeciwnikiem” człowieka i prawdziwej miłości, lecz właśnie o godność człowieka i prawdę jego miłości
 ‘walczy’. Bóg naprawdę nie jest zdolny prowadzić człowieka, w tym również dziewczynkę i chłopca, do
 jakiegokolwiek ‘zła’, lecz zawsze do dobra. Jedynie w tym celu zaproponował człowiekowi i zobowiązał
 go do zachowania swoich dziesięcioro przykazań.

Niemniej Bóg jednocześnie tak bardzo szanuje wolną wolę człowieka – w tym również dziewczynki,
 że nigdy nie zmusza kogokolwiek do zachowania swych przykazań. Podobnie też Bóg przenigdy nie
 pozwoli sobie na to, żeby kogokolwiek zmusić nawet do tego, by poszedł do nieba.
 – Bóg zawsze czeka na wolną decyzję ludzkiej woli: uaktywnienie uzdolnienia każdego do podejmowania
 aktów samo-stanowienia, czyli po linii wolnej woli.
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RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-k.
 Stadniki, 7.VI.2015.
 Stadniki, 17.X.2015.
 Stadniki, 21.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 27.IX.2016.
 Tarnów, 3.VIII.2017.

              

J. CZYSTOŚĆ WYSTAWIONA NA PRÓBĘ W DZIAŁANIACH U DZIEWCZĄT

Nawiązanie do etapu naszych rozważań

1. Podstawy godności i szacunku ludzkiej osoby
Punkt wyjścia do rozumienia godności i szacunku dla kobiecości
Ciało-dusza: wezwanie do Przymierza z Trójjedynym
Godność ciała ożywionego Duchem Świętym (J 6)
Godność ciała jako Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 6)
Zniszczenie Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 3)

2. Dziewczęcość ... za parę groszy
Historia ... ‘nauczycielką’ życia?
Agresja dzieci szkolnych: jej korzenie
Tekst. Dwie miłości: Boga aż do wzgardy sobą, lub pogardy Boga (FC 6)
Horror w gimnazjach i podstawówkach
Tekst. „Poślubiłem was Chrystusowi ...”
Koment. filolog.: „Chytrze zastawione sztuczki uwodzicielskie”
Tekst. Raport o horrorze w szkołach
„Oto ja: to dla Ciebie ...”!
Drobna ‘działalność gospodarcza’: czemuż by nie ...?
Co ze sprawozdawczością?
Scenariusz po ujawnienia historii
Text. Z Listu Jana Pawła iI do Kapłanów 1979,7

3. Sexting: fotko-zarobek komórkowy
Narzucany styl życia jako seks-sportu
Fotko-buisness ...
Ponownie pytanie: właściciel a zarządca
Tabela. Nieuniknione pytania: człowiek jako właściciel-zarządca
Kto pozwolił? – Człowiek tylko zarządcą siebie
Poczytalność dziecka-dziewczyny za podjęte działania
Czyn dobry: warunki (VSp 78)

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c100. Dziewczyna podpalona - cudem ocalała: za wyznawanie wiary w Chrystusa jako Boga i Odkupiciela
Fot7c101. Tej uczennicy Chrystusa nie dało się uratować: podpalona i spalona za wyznawanie wiary w Bóstwo Jezusa Chrystusa
Fot7c102. Dziewczynka przy malowaniu jajka wielkanocnego
Fot7c103. Dziewczyna mocno dorastająca pełna uśmiechu życiowego
Fot7c104. Matka niedźwiedzia ze swym małym które szepcze jej do ucha
Fot7c105. Wierność ślubowanej Bogu i człowiekowi miłości przypieczętowana Bożą nieodwołalną pieczęcią



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

4. Dziewictwo: kolejny Boży dar

Temat dziewictwa

Wypada podjąć kolejne zagadnienie związane z tematyką niniejszego rozdziału: „Młodzieńczość w
 obliczu małżeństwa: sakramentu małżeństwa”. Tym razem kolej przychodzi na tematykę ‘dziewictwa’.
 Jest to dalsze zagadnienie, które kapłanowi siłą rzeczy niezbyt łatwo podjąć, a którego nie podjąć – tym
 bardziej nie może.

Ponownie nasuwają się słowa św. Jana Pawła II z jego pierwszego „Listu do Kapłanów na Wielki
 Czwartek 1979 r.”. Słowa te przytaczaliśmy już szereg razy (zob. np. wyż.: Z Listu Jana Pawła II do Kapłanów
 1979,7):

„Epoka nasza cechuje się różnymi formami ‘manipulacji’, ‘instrumentalizowania’ człowieka. Nie
 możemy ulec żadnej z nich. Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadomy
 pełnego sensu swego kapłaństwa: kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który
 żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program
 ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim – a w
 szczególności najbardziej potrzebującym.
 – Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich ludzkich spraw –
 czy to będą sprawy osobiste, czy rodzinne, czy społeczne – ale byśmy byli blisko tych wszystkich
 spraw ‘po kapłańsku’. Wtedy tylko – w kręgu tych wszystkich spraw – jesteśmy sobą. Kiedy zaś
 naprawdę służymy owym ludzkim – nieraz bardzo trudnym – sprawom, wtedy jesteśmy sobą: wierni
 swojemu własnemu powołaniu” (LK-1979,7; zob. wyż.: Z Listu Jana Pawła II do Kapłanów 1979,7).

Kapłan nie może ‘udawać’, że problemu nie ma tam, gdzie on istnieje. Mimo własnej niegodności i
 osobistej grzeszności piszącego tu autora – łącznie z tym, że i sam regularnie przystępuje do
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 sakramentu pojednania i nie wie, jak się Odkupicielowi wywdzięczyć za ustanowienie tego sakramentu
 Bożego Miłosierdzia, ośmiela się podjąć ten kolejny temat, nie uchylając się od tego, by zagłębić się w
 czekające jeszcze i dalsze, coraz bardziej drażliwe aspekty rozpoczętej tematyki „Młodzieńczości w
 obliczu małżeństwa: sakramentu małżeństwa”.

Ten odcinek rozważań ma więc być poświęcony zagadnieniu ‘dziewictwa’. Temat ‘dziewictwa’ i
 ‘dziewiczości’ (jako stylu życia) znajdował po wszystkie czasy szerokie echo w kulturach wszystkich ludów,
 w religiach, w świecie nauki i obyczajach poszczególnych kontynentów i narodów.

Podobnie jak w przypadku sygnalizowanych innych tematów, zamiarem naszym nie jest
 specjalistyczna analiza pojęcia i prezentacja coraz innych aspektów kwestii ‘dziewictwa’, ani
 ‘dziewiczości’. Ograniczamy się wciąż do konkretnych zastosowań podjętej tematyki, filtrując docierające
 informacje pod kątem na bieżąco rozważanych aspektów – w tym wypadku: młodzieży szkolnej i poza-
szkolnej na przestrzeni lat poprzedzających związanie się węzłem małżeństwa.

Od strony anatomiczno-medycznej dziewictwo wiąże się z ‘błoną dziewiczą’ (po grecku: hýmen). Jest to
 fragment błony śluzowej otaczającej wejście do pochwy. Błona ta jest cechą osobniczą, w związku z tym
 różni się u poszczególnych dziewcząt-kobiet budową i kształtem. Stanowi ona swoistą mechaniczną
 ochronę przed szkodliwymi czynnikami, m.in. przed bakteriami, a także przed inwazją ciał obcych, które
 mogłyby zagrozić zdrowiu dziewczyny.

Błona ta w zwyczajnych warunkach zostaje przerwana przy pierwszym współżyciu płciowym. U
 dziewczyny następuje wtedy tzw. ‘defloratio’ (łac. flos = kwiat; ‘pozbawienie kwiatu’). Wiadomo jednak, że błona
 dziewicza może ulec uszkodzeniu z wielu innych powodów, m.in. przy uprawianiu sportu, na skutek
 własnej nieostrożności, przy badaniu ginekologicznym gdy jest ono zalecone, a także wskutek własnych
 działań dziewczyny – np. zabawiania się sobą.

Jest rzeczą bardzo znamienną, że błona dziewicza występuje wyłącznie u dziewcząt-kobiet, tzn.
 wyłącznie u człowieka. Nie ma jej u żeńskich osobników żadnych zwierząt z gatunku ssaków. Nie
 występuje ona nawet u małp człekokształtnych, chociaż anatomia tych zwierząt wydaje się tak bardzo
 podobna do budowy ciała ludzkiego.

Stąd też jedni określają tę błonę jako „tajemniczy wynalazek ewolucji”, inni stawiają pytanie, czy to
 „Boski prezent, czy szatański psikus” (zob.: http://www.se.pl/kobieta/zdrowie-kosmetyki/blona-dziewicza-tajemniczy-
wynalazek-ewolucji-bosk_11700.html).

Byłoby oczywiście niepoważne twierdzić, że „błona dziewicza”, która wśród wszystkich ‘ssaków’
 charakteryzuje wyłącznie człowieka, tzn. dziewczynę-kobietę, jest „wynalazkiem ... ewolucji”. Ani świat
 materii, ani świat ożywiony roślin i zwierząt, ani tym bardziej człowiek jako przedziwna istota
 jednocześnie cielesna i duchowa, która zatem jest „osobą” – z wyłącznie jej właściwymi, niezbywalnymi i
 nieodstępnymi przymiotami (zob. wyż.: „Podstawowe wyposażenie ludzkiej natury: rozum-wola-odpowiedzialność” - lub:
 „Jeszcze raz: niezbywalne przymioty ludzkiej osoby”) – nie może powstać ‘sam-przez-się’, względnie w drodze
 ślepej, przypadkowej ‘ewolucji’ (por. HV 8).
 – Zaś Słowo-Boże-Pisane stwierdza z całą prostotą, ale i jednoznacznie, że człowiek – i to jako
 mężczyzna oraz kobieta, zaistniał w następstwie wypowiedzianego Bożego stworzycielskiego Słowa.
 „Niech się stanie ...” (zob. wyż., np.:  Stworzenie człowieka Bożego Obrazu, lub: Stworzenie człowieka Bożego Obrazu):

„Wówczas stworzył Elohím [= hebr.: Bóg] człowieka na swój Obraz;
 stworzył go na obraz Elohím [= Boga];
 stworzył ich jako mężczyznę i kobietę” (Rdz 1,27).

Gdy człowiek w swym rozumie uwierzy w fakt, że nie powstał sam z siebie, lecz stworzył go Bóg,
 podobnie jak Bóg stworzył całe pozostałe ‘stworzenie’, wiara ta nie tylko mu nie ubliża, lecz przeciwnie –
 świadczy o promocji człowieka, oraz przyczynia mu przejrzystości w oczach Bożych, ale i własnych.
 Człowiek może odnieść się wtedy do Boga w hołdzie wdzięczności, zawierzając Mu świadomie i
 dobrowolnie siebie całego jako tej miłości, która nieustannie budzi życie.
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 Objaśnienie

Dziewiczość w dziejach niektórych kultur i religii

Niemal wszystkie kultury i tradycje narodowo-religijne przywiązywały do dziewictwa dziewczyny-
kobiety wielką wagę. Większość kultur i religii domagała się, żeby dziewczyny wychodziły za mąż w
 stanie dziewiczym, tzn. żeby rozpoczęcie współżycia płciowego następowało dopiero po urzędowym
 zawarciu małżeństwa. Wcześniej podjęte współżycie zawsze surowo potępiano, a w pewnych
 przypadkach karano nawet wyrokiem zwykle okrutnie zadanej śmierci.

Innymi słowy rozpoczęcie pożycia płciowego dopiero w małżeństwie uważano zarazem za swoistą
 ‘cezurę’ (= grubą kreskę), która odgradzała stan dziewiczości od stanu małżeńskiego. Zasada ta utrzymuje
 się jako w pełni uzasadniony wymóg moralny po dziś dzień. Jego zachowania domaga się nie tylko
 chrześcijaństwo, które ukształtowało się na dekalogu, czyli dziesięciorgu Bożych przykazań, ale
 praktycznie wszystkie również pozostałe religie i kultury.

Jeśli zaś ogarniająca coraz dalsze kontynenty i państwa ‘rewolucja
 seksualna’ – domaga się przy użyciu ogromnej presji i krzykliwej
 propagandy zmiany w dotychczas przyjmowanych restrykcjach odnośnie do
 współżycia płciowego przed zawieraniem małżeństwa, względnie
 współżycia w okolicznościach niezależnych od związania małżeństwem,
 trzeba te przelewające się fale rozseksualizowania coraz szerszych warstw
 społeczeństwa uznać niestety za przejaw zdziczenia obyczajów i
 postępującej dekadencji moralnej całych społeczeństw, a nawet całej
 aktualnej cywilizacji.

Dzieje się to nierzadko przy czynnym udziale licznych wysoko w
 hierarchii państw i społeczeństw postawionych polityków. Rozpasanie
 moralne społeczeństwa i hałaśliwe odrzucanie wszelkich hamulców
 postępowania etycznego nigdy nie było oznaką promocji człowieka, lecz
 jego postępującego samo-zniszczenia.

Wyrazem wspomnianej dekadencji moralnej społeczeństwa jest m.in. często przy użyciu silnych
 nacisków wprowadzane prawo o tzw. ‘równości płci’, a tym bardziej przydzielanie międzynarodowej
 pomocy gospodarczej za cenę wprowadzenia szczególnych przywilejów dla związków homoseksualnych
 i lesbijskich, a z kolei prawa do aborcji oraz korzystania z środków poronnych finansowanych przez
 państwo czyli przez samo społeczeństwo, a ponadto wprowadzanie w szkołach i innych instytucjach
 wychowawczych i naukowych przymusowej ‘edukacji seksualnej’. Ta ostatnia staje się praktycznie
 państwowo promowaną zachętą do nieograniczonego uprawiania ‘seksu-bez-hamulców’ nawet już na
 poziomie najmłodszych dzieci, a tym bardziej młodzieży.

Historia zaś poucza aż nadto jednoznacznie, że upadek poziomu moralnego społeczeństwa w
 zakresie seksualizmu jest zawsze symptomem, a co więcej: zwiastunem dekadencji, czyli końcowego
 etapu istnienia określonej cywilizacji. Mimo iż ludzie współcześni najczęściej nie chcą słyszeć o
 jakichkolwiek wnioskach, które aż nadto jednoznacznie płyną z ‘nauki historii przeszłości’ (zob. wyż.: Historia
 ... ‘nauczycielką’ życia?). Rozumie się jednak, iż proces ‘kończenia się’ cywilizacji może się rozciągać na
 długie lata.

Opóźnienie upadku cywilizacji wiąże się niewątpliwie z przeciwdziałaniem temuż upadkowi ze strony
 tych osób myślących – przede wszystkich ludzi głęboko wierzących i rozmodlonych, którzy tę
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 dramatyczną problematykę moralną dostrzegają. Podejmują oni wszelkie wysiłki duchowe, by
 pogrążającą się w zgniliźnie moralnej rodzinę człowieczą uratować przed samo-zagładą.

Istotną rolę w procesie uchronienia rodziny człowieczej od postępującego upadku odgrywają bez
 wątpienia święci. W całkiem szczególny sposób zaangażowane w to dzieło są te osoby, które całkowicie
 poświęciły się Bogu, zawierzając Mu m.in otrzymany od Niego skarb swego dziewictwa. Osoby te
 podejmują się dzieła ekspiacji, modląc się intensywnie o Boże Miłosierdzie dla swych braci i sióstr, którzy
 buntowniczo gardzą Bożym ładem i odrzucają go arogancko.

Pogarda ta wyraża się zwykle szczególniej w postaci systematycznego odrzucania Bożych
 „rozwiązań” [zob. do tego tytuł niniejszej strony: „By miłość – MIŁOŚCIĄ była. Miłości – rozwiązania ludzkie a Boże”],
 dotyczących kształtowania odniesień płciowych. Bóg Stworzyciel uregulował je i wyrył w sposób
 niewymazalny w sumieniu każdego człowieka, w tym również tego, który nie zna Boga Prawdy. Ład ten
 znajduje swój sformułowany zapis w dekalogu – w jego przykazaniu VI i IX, oraz w parze z nimi idącym
 przykazaniu V: „Nie będziesz cudzołożył – Nie pożądał żony swego bliźniego – Nie będziesz zabijał” !

W wielu religiach istniał wyodrębniony stan społeczny ‘dziewic’, które poświęciły swoje dziewicze
 życie określonym bóstwom. Pozostałe społeczeństwo otaczało takie dziewice szczególnym sakralnym
 szacunkiem, jednocześnie domagając się od nich bezwzględnie konsekwentnego zachowania swojego
 bóstwu poświęconego dziewictwa. Ludzie religii nawet pogańskich wyczuwali instynktownie, że całkowite
 powstrzymanie się od podejmowania pożycia płciowego z wyższego motywu religijnego: ku czci
 pewnego czy pewnych bóstw, jest aktem zasługującym na bardzo szczególne wyróżnienie w oczach
 zarówno bóstwa, jak i wyznawców owej religii.

Tak było np. w starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie. W Grecji istniał stan dziewic, zwanych
 ‘Sybille’. Sybille przystępowały zwykle do przepowiadania przyszłości, kiedy odczuwały natchnienie w
 tym kierunku. Kapłanki-Sybille zwykle spisywały potem owe przepowiednie w specjalnych księgach,
 względnie na szczególnych liściach.

W Rzymie należały do podobnego stanu dziewic córki pochodzące z rodu patrycjuszów. Były one
 kapłankami bogini ogniska domowego Vesty, stąd zwano je ‘Westalkami’ (łac.: virgo Vestalis = dziewica bogini
 Vesty). Westalki zobowiązane były do zachowania dziewictwa przez 30 lat służby, po czym mogły wyjść
 za mąż i mieć dzieci. W przypadku niewierności seksualnej były karane niezwykle surowe: żywcem
 pochowane.

W Starym Testamencie, tzn. w religii Mojżeszowej, dziewictwo obowiązywało dziewczynę aż do
 zawarcia małżeństwa. Podobne zresztą było prawo zwyczajowe obowiązujące w Mezopotamii, skąd
 wywodzili się przodkowie Izraela. Szczególny przepis Prawa Mojżeszowego zobowiązywał arcykapłana.
 Mógł on pojąć za żonę wyłącznie kobietę-dziewicę. Dla pozostałych kapłanów z rodu Lewickiego wzięcie
 za żonę dziewczyny-dziewicy nie było co prawda nakazane, ale jednoznacznie zalecane.

Z drugiej jednak strony pozostawanie przez całe życie dziewicą spotykało się w Starym Testamencie
 z dezaprobatą, a życie w stanie świadomie obranego dziewictwa, czyli czegoś w rodzaju ‘celibatu’ było w
 religii Mojżesza zupełnie nieznane – i nie zrozumiałe.

Przedziwnym wyjątkiem w tym względzie było życie proroka Jeremiasza. Sam Bóg polecił mu
 pozostać bezżennym (Jr 16,2). W tym wypadku jednak życie jego miało stać się dla całego Ludu Bożego
 Izraela na Boże zrządzenie znakiem i symbolem zarazem. Jego bezżenność miała być dramatycznym
 ostrzeżeniem przed klęską narodową i państwową – za chroniczną apostazję od Jahwéh.

 Lud Boży, określany w języku objawiającego się raz po raz Jahwéh jako „dziewica; córa Syjonu;
 dziewica-Izrael” miał stać się w razie nie-nawrócenia „wdową, żoną porzuconą przez małżonka” z
 powodu jej nie ustających zdrad, mianowicie swego przymierza życia i miłości zawartego z Jahwéh – w
 postaci ciągle uprawianej apostazji od Jahwéh na rzecz czci oddawanej „obcym bóstwom” [= ostatecznie:
 Szatanowi] (dokumentację zob. wyż.: Izrael: Boża OBLUBIENICA - oraz ciąg dalszy tego rozważania: Zwierzenia Miłości Jahwéh
 u Deutero- i Trito-Izajasza).
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Dziewiczość w Kościele Chrystusa

Istotnie nowe światło na dziewictwo i stan życiowy dziewictwa przyniosło Objawienie Nowego
 Testamentu. Syn Boży Jezus Chrystus zstąpił z Nieba na świat i narodził się ze swojej matki Maryi, która
 była dziewicą: przed Jego poczęciem, w czasie narodzenia Chrystusa, i po wydaniu Go na świat.
 Poczęła Ona swojego Boskiego Syna, który już miał i nadal ma swojego Ojca: Boga-Ojca. Toteż
 poczęcie Jezusa Chrystusa nastąpiło nie poprzez udział np. Józefa, Męża Maryi, lecz dokonało się za
 szczególną ingerencją Ducha Świętego, Trzeciej Boskiej Osoby (Łk 1,26-38). Z Bożego natchnienia i
 prowadzenia Maryja zdecydowała się na małżeństwo z Józefem już przed zawarciem ślubu jako na
 małżeństwo ‘białe’, dziewicze.

Również w czasie narodzenia pozostała Maryja nadal w pełni dziewicą. Syn Boży, będący zarazem
 rzeczywistym Synem Maryi, swojej Dziewiczej Matki przy swym Narodzeniu nie naruszył. Jego
 narodzenie dokonało się – na Bogu znany sposób tak, że przeszedł On po prostu przez Jej łono,
 podobnie jak po swym Zmartwychwstaniu Jezus przechodził do mieszkania przez ściany domu, np.
 Wieczernika, pomimo zamkniętych drzwi i murów domu.

W ten cudowny sposób dokonało się w Maryi połączenie nigdy nie naruszonego jej dziewictwa – z
 darem i łaską macierzyństwa. Jest to precedens, który już nigdy w innym przypadku się nie powtórzy.
 Stało się to wszystko w najdosłowniejszym znaczeniu za sprawą Ducha Świętego.
 – Sam też Trójjedyny postarał się na swój sposób udzielić niezbędnych wyjaśnień co do tego faktu
 zarówno samej Maryi, jak i jej rzeczywistemu mężowi – Józefowi.
 – Św.Jan Paweł II podjął ten temat na zakończenie Roku Maryjnego (1987-88) w swej Adhortacji
 Apostolskiej „Redemptoris Custos – Opiekun Zbawiciela”. Odsyłamy do jego głębokich rozważań na ten
 temat (zob. z naszej strony: Redemptoris Custos - z: 15.VIII.1989).

Sam z kolei Odkupiciel, Syn Człowieczy, obrał życie w dziewictwie. Przy czym jednak naświetlił życie
 w dziewictwie oraz w stanie dziewiczym poprzez Orędzie swojej Ewangelii. Dał do zrozumienia, że nie
 chodzi jedynie o negatywne nie-zawieranie małżeństwa, lecz o rzeczywistość znacznie głębszą.
 Jedynym motywem godnym dobrowolnie obranego dziewictwa winno stać się podjęcie tego kroku „dla
 Królestwa Bożego” (Mt 19,12).
 – Jak się okazuje przy głębszej analizie tego wyrażenia w szerszym kontekście, tym motywem: „dla
 Królestwa Bożego”, względnie „Królestwa Niebieskiego”  jest sama Osoba Jezusa Chrystusa,
 Odkupiciela człowieka.

Jezus jest zarazem „Oblubieńcem-z-Krzyża” założonego przez siebie Kościoła. Kościół ten,
 składający się z wielości osób, zostaje w Duchu Świętym, Mistrzu od jednoczenia takiej wielości osób w
 „kogoś jednego” (zob. Ga 3,28), nabyty dla siebie przez Chrystusa za cenę swej krwi odkupienia – na
 Umiłowaną przez siebie swoją oblubienicę (Kol 1,18.20.24; Ef 1,7.10; 5,2.24-27.32; itd.). Temat ten omawialiśmy
 już obszernie w poprzednich rozdziałach naszej strony (zob. wyż. Boży Oblubieniec w oddaniu Oblubienicy na
 krzyżu - siebie ‘... do końca’).

W ten sposób konsekracja swego życia „ze względu na Królestwo Boże” staje się swoistym – na
 Boży sposób pojętym i realizowanym zaślubieniem samego Odkupiciela-z-krzyża. Nie będzie tu niczego
 z ‘seksualizmu’, a będzie to co w miłości osobowej, personalistycznej w jej Bożym znaczeniu – jest
 istotne: oddanie i zjednoczenie „osoby dla osoby”.

Sam pomysł ‘dziewictwa’, a tym bardziej ‘dziewictwa dla Królestwa Bożego’ był dla Mozaizmu czymś
 tak dalece obcym, że i w chrześcijaństwie myśl ta przebijała się stosunkowo wolno: dopiero z biegiem
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 czasu. Dopiero stopniowo następowało wyprowadzanie wniosków ze słów i czynów Chrystusa. Syn Boży
 zaś objawił swemu przyszłemu Kościołowi m.in. perspektywę życia wiecznego, kiedy to „przy
 zmartwychwstaniu ... nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w
 niebie” (Mt 22,30).

Poprzednio mówiliśmy obszerniej – w oparciu przede wszystkim o wypowiedzi św. Jana Pawła II, co
 to znaczy i czym jest stan życia w dziewictwie zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, którzy obrali
 życie w konsekracji dla Chrystusa-Oblubieńca. Z tego względu obecnie tego tematu głębiej już nie
 rozwijamy (zob. wyż., cz.III, 2-gi rozdz.: Może kapłaństwo? Życie zakonne?).
 – Na ukazanym właśnie miejscu znaleźć również można głębsze omówienie wzmianki Jezusa o motywie
 „dla Królestwa Niebieskiego-Bożego”. Dotyczy ono nie czegoś innego, tzn. nie oznacza ono jakiejkolwiek
 ‘rzeczy’, ani nawet ‘dziewictwa’ jako swoistego stanu biologicznego, lecz Jego samego: Jego Bożej
 Osoby. On to jest owym „Królestwem Bożym” !

Innymi słowy jesteśmy jeden raz więcej świadkami stylu, z jakim Bóg odnosi się do swego żywego
 Obrazu – mężczyzny i kobiety. Poświęcenie się Bogu w życiu konsekrowanym jest zawsze oddaniem
 Bogu do całkowitej dyspozycji nie ‘czegoś’, np. dziewictwa-jako-dziewictwa, lecz zawsze „osoby dla
 osoby”. Konsekracja Bogu w dziewictwie oznacza oddanie się do całkowitej dyspozycji „Osobie”  Syna
 Bożego. On zaś, Jezus Chrystus, jest zarazem jedynym Oblubieńcem swojej Oblubienicy-Kościoła i
 każdej poszczególnej duszy (zob. wyż., cz.III, rozdz. 2: Jedyny miarodajny motyw).

Jak już wielokrotnie podkreślano, Jezus nie jest „Oblubieńcem” w znaczeniu ‘seksualnym’, lecz
 zawsze tylko w tym jedynym znaczeniu: jako Odkupiciel swego Kościoła, swojej mistycznej „oblubienicy”.
 Tę ‘swoją’, oblubienicę – nabył Jezus dla siebie za niewyobrażalnie wysoką cenę: krwi swojej męki.
 Jezus Chrystus jest Oblubieńcem Kościoła, gdyż „daje-wydaje” swoje życie, by „owce miały życie, i miały
 je w obfitości” (J 10,10).

Tu dopiero spełnia się w najdosłowniejszym znaczeniu definicja rzeczywistości, jaką jest „miłość” w
 takim znaczeniu, jak ją pojmuje sam Bóg. Nie jest nią sprawa samych ‘uczuć’, ani tym bardziej ‘seksu’.
 Tu wszystko musi się odznaczać charakterem na wskroś osobowym. Miłość w stylu pokazanym przez
 Trójjedynego – w swym Jednorodzonym Synu, Odkupicielu człowieka, jest w pełnym znaczeniu „darem
 osoby – dla osoby” (zob. LR 11; FC 14).

Do tego stopnia, że Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy zarazem, sobą samym karmi i poi tę
 ‘swoją’, Oblubienicę-Kościół. Żywi i karmi ją swoją – nie cudzą – krwią, na życie wieczne – oraz
 oczyszcza z brudu grzechów wodą spływającą ze swego przebitego boku. Tym jest Eucharystia:
 najściślejsze zjednoczenie Osoby Boga samego – ze stworzeniem swego umiłowania: osobą
 przyjmującego Eucharystię mężczyzny i kobiety.

5. Dziewictwo a czystość
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Doprecyzowanie ‘dziewictwa’ jako czystości

Po tym wstępnym naświetleniu miejsca, jakie w przypadku uczniów Chrystusa zajmuje ‘dziewictwo’,
 ewentualnie dobrowolnie obrany stan życia w ‘dziewictwie’ jako uaktywnienia co prawda ogólno-
ludzkiego wezwania do rodzicielstwa, ale tym razem (jak to było u Niepokalanej Matki-Dziewicy Maryi) do
 rodzicielstwa w „Duchu Świętym”, czyli na nieporównanie wyższym poziomie (zob. wyż.: Podatność
 oblubieńczo-rodzicielska w życiu konsekrowanym), czas przejść do zawężenia naszej uwagi ponownie do
 dziewcząt – tych na etapie życia przed zawarciem małżeństwa.

Wypada ponownie stwierdzić, że każda z dziewcząt, podobnie jak każdy z chłopców, aż nadto dobrze
 zdaje sobie sprawę (chociażby ten konkretny chłopiec, czy ta konkretna dziewczyna usiłowali świadomość tę ignorować,
 pomimo iż ta głośno się odzywa i niepokoi w głosie sumienia), że ‘normą’ kształtowania wzajemnych odniesień
 pomiędzy chłopcem a dziewczyną pozostaje niezmiennie to samo przykazanie, jakim zobowiązał
 każdego bez wyjątku człowieka w głosie sumienia, a potem ponadto w postaci dziesięciorga Bożych
 przykazań ten Bóg, który jako „jedyny Dobry” nie jest zdolny skrzywdzić człowieka. Ten właśnie przymiot
 Boga: że Bóg jest tym „jedynym Dobrym”, uwydatnił Jezus niezwykle wyraziście w swym dialogu z
 młodzieńcem: „Czemu nazywasz Mnie Dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg” (Mk 10,18; zob. też: Mt
 19,17).

Tym samym zaś każda dziewczyna (i oczywiście każdy chłopiec) doskonale wie, a w przypadku prób
 ‘wymanewrowania’ Bożego głosu przemawiającego w sumieniu przynajmniej ‘podskórnie’ doskonale
 wyczuwa, że nadal i w pełni zobowiązana jest strzec skarbu dziewictwa i zachować go jako Bożego
 nieskażonego daru – aż do samego zamążpójścia, gdy sam Trójjedyny wprowadzi dwoje już małżonków
 na teren ich intymności.

Każda też dziewczyna zdaje sobie sprawę (podobnie jak i każdy chłopiec), że Boże przykazania nie są
 sztywnymi przepisami administracyjnymi swoistego bezdusznego Bożego ‘Kodeksu Karnego’. Zza
 każdego ‘przepisu-brzmienia’ Bożego przykazania przeziera nie przepis-dla-przepisu, lecz każdorazowo
 Bóg osobowy: Ojciec-Syn-Duch Święty. Zatem również za Bożym przykazaniem VI stoi ten Bóg, który
 jest miłością i życiem, chociaż jednocześnie i miłosierdziem.

Trzeba też zdać sobie jasno sprawę z faktu, że Jezus Chrystus nigdy nie wyrażał się o Bożych
 przykazaniach jako rzeczywistości pozostawionej do dowolnego ‘wyboru’ w tym sensie, jakoby ich
 przestrzeganie względnie nie-przestrzeganie, było kwestią wyboru między dwiema dowolnymi opcjami,
 których zarówno jedna, jak i druga są równie ‘dobre’. Nauczanie Jezusa o tym, co jest słuszne i dobre, a
 co jest błędem i złem, jest jasne i niedwuznaczne.

Mimo iż przykazania Boże odwołują się do wolnej woli człowieka i są wszystkim innym, a nie
 wymuszaniem ich przestrzegania. Jednocześnie jednak, a może tym bardziej: ich przestrzeganie
 warunkuje dostąpienia życia – wiecznego w „Domu Ojca”. Staje się ono też niezbitym świadectwem
 miłości względem Boga. Odnośne słowa Syna Bożego Jezusa Chrystusa przytaczaliśmy już wielokrotnie:

„Kto ma przykazania Moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.
 Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego,
 a również Ja będę go miłował – i objawię mu siebie” (J 14,21).

Taki też styl winni przyjąć rodzice i wszyscy wychowawcy – niezależnie od tego, czy to są dzieci
 małe, czy młodzież dorastająca, czy całe społeczeństwo.
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 Objaśnienie

Tego również Chrystus oczekuje od pasterzy ustanowionego przez siebie Kościoła. Wyraził to we
 wciąż dynamizujących słowach Apostoł Narodów w Liście do swego umiłowanego ucznia Tymoteusza:

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych,
 i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo:
głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz,
 podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań –
 ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli.
 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty,
 spełnij swe posługiwanie” (2 Tm 4,1-5; por. Tt 1,10.13-14; zob. VSp 30).

Tym samym również dziewczyny doskonale wiedzą (to samo dotyczy na równi
 wciąż też chłopców), że Bóg, ten „Jedyny Dobry” – oczekuje od nich, że będą
 strzegły nie tylko samej biologiczno-fizycznej integralności swego ciała i tym
 samym ‘dziewictwa’ w znaczeniu nienaruszoności swej błony dziewiczej aż
 do samego rzeczywistego ślubu małżeńskiego, skoro Bóg dopiero wtedy
 wprowadza nowożeńców na teren ich intymności płciowej.

Dla ucznia Chrystusowego nie ulega wątpliwości, że sama w sobie
 fizyczna integralność w postaci zachowania nie naruszonej ‘błony dziewiczej’ 
 jest co prawda skarbem cennym, a przecież odgrywa on rolę jedynie
 podrzędną. ‘Dziewiczość’ w znaczeniu płynącym z ducha Ewangelii
 Chrystusa, to integralność dziewicza przede wszystkim w znaczeniu
 duchowym, czyli czystość i przejrzystość duszy.

W terminologii teologicznej chrześcijańskiej określa się tak pojęte
 ‘dziewictwo’ chętnie mianem w pewnej mierze równoważnym, a zarazem charakterystycznie odmiennym
 i znacznie szerszym niż ‘dziewictwo = błona dziewicza”. Chodzi o „czystość” w sensie cnoty czystości: o
 czystość myśli, wyobraźni, przyzwalaniu na uczucia których Bóg by nie mógł pobłogosławić, itd.

Na nic by się nie zdało strzec fizycznej integralności ‘błony dziewiczej’, jeśliby dziewczyna
 równocześnie przechodziła na uprawianie ‘seksu’ – czy to sama ze sobą, czy z kimś drugim – z tym
 tylko, że podejmowałaby takie działania w sposób nie naruszający błony dziewiczej w sensie
 biologicznym. Kto będzie chciał uprawiać ‘seks’, wstrzymując się jedynie od aktu ‘kopulacji’, znajdzie sto
 innych sposobów jego uaktywnienia bez fizycznego naruszania samego w sobie swego ‘dziewictwa’.
 – Jest jasne, że taka dziewczyna byłaby wszystkim innym, a nie ‘dziewicą’ w znaczeniu Bożym i
 teologicznym.

To samo dotyczy na swój sposób chłopca-młodzieńca. Co prawda Bóg nie wyposażył mężczyzny w
 dar podobny do dziewcząt. Tym samym zaś u mężczyzn nie występuje żadna analogia biologiczno-
fizycznego ‘zabezpieczenia’ przed seksualnym uaktywnieniem narządów płciowych. Niemniej świata
 męskiego dotyczy kwalifikacja etyczna dokładnie taka sama, jak to się dzieje w odniesieniu do świata
 dziewcząt-kobiet.
 – Bo również chłopiec może nie podejmować z dziewczyną aktu kopulacji w sensie biologiczno-
fizjologicznym, a przecież być w pełni aktywnym ‘seksualnie’. Będzie wówczas chodziło o działania
 przeciwne VI-mu przykazaniu czy to w stosunku do siebie samego, czy np. w stosunku do dziewczyny-
kobiety, z którą uprawia ‘seks’ w coraz innych odmianach – bez podejmowania samego normalnego
 stosunku płciowego.
 – Będą to wówczas działania najczęściej wysoce wynaturzone, chociaż nie naruszające samej błony
 dziewiczej.
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Chluba dziewictwa

Trzeba wreszcie spojrzeć rzeczywistości w oczy i zdać sobie sprawę z tego, jak dziewczynki i
 dziewczęta naszego środowiska kulturowego i religijnego przeżywają podarowany sobie przez Bożą
 stworzycielską dobroć skarb dziewiczości.
 – Czy samo zdumiewające stwierdzenie, że wśród wszystkich pozostałych Bożych stworzeń, przede
 wszystkim żeńskich osobników u ssaków, w ‘błonę dziewiczą’ zaopatrzona jest sama tylko dziewczyna:
 człowiek – nie jest wymownym świadectwem tego, iż z punktu widzenia Bożego dzieła stworzenia musi
 to być dar o znaczeniu zupełnie wyjątkowym. Jest on po prostu bezprecedensowym wyróżnieniem natury
 człowieczej – w odróżnieniu od świata zwierząt.

Nie może ulegać wątpliwości, że fakt, iż dziewczyna wyposażona jest w to swoiste ‘zabezpieczenie’:
 błonę dziewiczą, jest wyrazem Bożego, dalekowzrocznego zatroskania o samą przede wszystkim każdą
 dziewczynę-kobietę. W grę wchodzi godność kobiety, poczynając od małej jeszcze dziewczynki. Skoro o
 takim ‘zabezpieczeniu’ pomyślał sam On – kochający Stworzyciel, nikt rozumny nie będzie miał prawa
 ‘oskarżać’ Boga, iż ten swoisty skarb, w jaki wyposażył dziewczynę-kobietę, jest czymś bezsensownym i
 nie przedstawia żadnej wartości. Przeciwne zdanie równałoby się dotkliwemu znieważeniu Boga i
 zarzuceniu Bogu ze strony ‘mądrzejszego’ od Niego ... człowieka, iż na dziele stwarzania się ‘nie zna’
 oraz że dopiero człowiek ‘pokazałby’ Bogu i pouczył Go, jak należało stworzyć – w tym wypadku:
 człowieka-‘kobietę’.

Tymczasem Bóg dobrze wiedział, dlaczego stworzył kobietę tak a nie inaczej, i dlaczego ją
 wyposażył m.in. w ten przedziwny skarb: dziewiczości.
 – Prorok Izajasz przytacza w pewnej chwili słowa grzesznika, zadufanego w swoim sprzeciwianiu się
 Bogu, i który wmawia Bogu, iż NIE On – Bóg, jest jego Stworzycielem:

„Czyż może być garncarz na równi z gliną stawiany?
 Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: ‘Nie uczynił mnie’? ...” (Iz 29,16).

Innymi słowy dar dziewictwa nie może nie świadczyć o całkiem szczególnym wyróżnieniu właśnie
 człowieka-kobiety w oczach Bożych. Dar ten, nie występujący w świecie stworzonym u żadnych innych
 przedstawicieli zwierząt, spełnia widocznie z Bożego punktu widzenia rolę zupełnie wyjątkową.
 Zachowanie go w stanie nie naruszonym dodaje dziewczynie-kobiecie całkiem szczególnej godności:
 pozostaje ona – dopóki sama zechce – kobietą-dziewicą. Jest kobietą w swej potencjalności
 rodzicielskiej nie tkniętą.

Jeśli dziewczyna uświadomi sobie ten fakt, pomaga jej to w sposób bardzo zasadniczy zachować i
 bronić swojej godności jako właśnie dziewczyny-dziewicy zarówno wobec siebie samej, jak i innych ludzi.
 Dotyczy to również ewentualnego agresora seksualnego. W niejednym wypadku mężczyzna, który być
 może już-już miał napaść na dziewczynę i wykorzystać ją seksualnie, ostatecznie się wycofuje, gdy ona
 mu oświadczy, iż jest dziewicą i że w żaden sposób nie chce pozbyć się tej chluby, zanim nie wyjdzie za
 mąż.

Z kolei zaś każda epoka obfituje w dzielne dziewczyny i kobiety, które świadome swojej godności
 kobiecej, a jednocześnie Bożego przykazania VI-go, bronią swego dziewictwa w przypadku napadu
 jakiegoś zwyrodnialca z wielką determinacją i bohatersko. Jakże często takie dziewczyny – dziewice,
 ostatecznie giną z tej racji śmiercią męczeńską; często wśród zadawanych im ran i okrutnych tortur (zob.
 do tego osiem poniżej przytoczonych faktów-przykładów: „W śmiertelnej walce o dochowanie czystości ‘dla Chrystusa’ ...”).

Z kolei zaś jest rzeczą jasną, że bywają dziewczyny i kobiety już dorosłe, które chlubią się i pełne
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 pychy obnoszą swoim ‘dziewictwem’.
 – Czym innym jest radosna wdzięczność, jaką dziewczyna-dziewica wyraża Boga jako Stworzycielowi
 m.in. za ten tak szczególny skarb: dziewictwa.
 – Czymś całkiem zaś innym jest popadanie z tego tytułu w pychę i wskazywanie na siebie jako na
 chodzący ideał i przykład ‘dziewicy’ – z tym jednak, że kobieta ta jednocześnie z pełną pychy pogardą –
 palcem wskazuje na inne kobiety, podkreślając że one dziewicami już nie są, a pozbyły się swego
 dziewictwa przez swe życie rozpusty i prostytucji.

Cnota jest ‘cnotą’, gdy jest cicha i pokorna, gdy się nie wynosi nad innych. Jeśli ktoś wskazuje na
 swoją integralność fizyczną jako na tytuł pogardy w stosunku do innych kobiet, które tę integralność z
 własnej winy utraciły, sam przekreśla swoją wartość i swoje zasługi zarówno w oczach ludzi, jak tym
 bardziej Boga.
 – Byłaby to wtedy typowa postawa pysznego faryzeusza, o którym mówi Jezus w Ewangelii:

„Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił:
 ‘Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik.
 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam ...
 – Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu,
 lecz bił się w piersi i mówił: ‘Boże, miej litość dla mnie, grzesznika’.
 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten.
 Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 18,11-14).

Ten i ta radośnie dochowali czystości

Jest faktem trudnym do przyjęcia, bardzo nieprzyjemnym z punktu widzenia Bożego i godności
 również Ojczyzny jako kraju będącego podobno szczególną ‘własnością’ Chrystusa i Maryi, że znaczna
 część już nawet bardzo młodych dziewcząt i młodzieży żeńskiej dorastającej – dawno już pozbyły się
 skarbu podarowanego im przez Boga dziewictwa.

Jak już jednak niejednokrotnie wspominano w nieco innym kontekście, negatywne przykłady
 dziewcząt, które bez zażenowania chlubią się stwierdzeniem, że ‘ten pierwszy’ (stosunek) mają już dawno
 poza sobą, nie przesądzają jeszcze o rzeczywistych danych nawet statystycznych dziewcząt oraz par
 narzeczeńskich, które stają na kobiercu ślubnym z sumieniem obciążonym być może od dawna już
 uprawianym ‘seksem’.
 – Dziewczyny te szczycą się i obnoszą triumfalnie wiadomością, że ‘wreszcie’  przestały już być
 ‘dziewicami’ i że wobec tego przeszły ze stanu ‘dziewczęcości’ w stan w pełnym tego słowa znaczeniu
 ‘kobiecości’.

Dziewczyny te z jednej strony nie mogą stać się wzorem zachowań w omawianym zakresie dla
 pozostałych dziewcząt. Wzorem i odniesieniem dla oceny zachowań etycznych pozostaje niezmiennie
 Bóg Stworzyciel. On zaś wskazał człowiekowi kochane, niezmiennie takie same, niezawodne, a
 zobowiązujące drogowskazy. Są nimi Boże przykazania. Ich znaczenie i istnienie jest zupełnie
 niezależne od wiedzy i woli kogokolwiek z ludzi. Z nich też będzie każdy człowiek bez wyjątku rozliczany.

Z drugiej zaś strony przechwałki takich dziewcząt, chociażby bardzo dumnie obnoszących się
 stwierdzeniem, że ‘wreszcie’ im już nie przeszkadza dotychczasowe dziewictwo, nie są w stanie
 podważyć w czymkolwiek nadal w pełni zobowiązującej normy etycznej, która jest wyryta w sposób
 niewymazalny w sumieniu każdego człowieka.

Z punktu zaś widzenia Bożego przykazania VI-go i wyrytego w sumieniu każdego człowieka prawa



 moralnego naturalnego, które nie przedstawia opcji ‘dowolnej’, lecz ma charakter normy zobowiązującej,
 mimo iż jest ona skierowana do wolnej woli człowieka, która może je odrzucić – nie wynika zupełnie nic,
 tzn. żaden wniosek w tym sensie, jakoby ‘ilość’ nagminnie popełnianych grzechów w zakresie VI-go
 Przykazania miała pociągnąć za sobą zniesienie, modyfikację lub ‘rozwodnienie-rozcieńczenie’ tegoż
 Bożego Prawa.

Przytaczaliśmy już parokrotnie słowa Jana Pawła II odnośnie do wartości badań socjologiczno-
statystycznych, stosowanych przy socjologicznej ocenie tego rodzaju wydarzeń (zob. wyż. np.: Czy przykazanie
 Boże skreślić):

„[Kościół] słucha głosu sumienia, a nie ‘siły’, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych.
 Docenia badania socjologiczne i statystyczne,
 o ile okazują się pożyteczne dla uchwycenia kontekstu historycznego,
 w którym ma on rozwijać działalność pasterską, dla lepszego poznania prawdy;
 badania te nie mogą jednak być uważane za wyraz ‘zmysłu wiary’ ...” (FC 5).

Znaczy to, że chociażby nawet wszystkie dziewczyny bez wyjątku, oraz wszystkie pary
 narzeczeńskie uprawiały ‘seks’ – wbrew Bożemu przykazaniu i na przekór Bogu, fakt ten by przykazania
 Bożego w najmniejszym stopniu ani nie podważył, ani nie zmodyfikował, ani tym bardziej nie obaliłby
 jego nadal w pełni zobowiązującego charakteru.

Wypadałoby przypomnieć słowa Jana Pawła II o zobowiązującym charakterze szczególnie
 negatywnie sformułowanych Bożych przykazań. Niechby dłuższe fragmenty encykliki Jana Pawła II
 „Veritatis Splendor – Blask Prawdy” (1993 r.) przyczyniły się do bardziej trzeźwej oceny powagi zarówno
 Boga w Jego Prawdzie, jak i godności, do jakiej powołany został człowiek, w tym w szczególniejszy
 sposób każda dziewczyna i kobieta w obliczu możliwości znieważenia tejże godności i tegoż powołania:

Normy moralne negatywne

„... 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 [= łac.: 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).

Oraz:

Posłuszeństwo wobec normy negatywnej

„Ale przykazania moralne negatywne, to znaczy zakazujące pewnych czynów i zachowań jako z natury
 złych, 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).

Czyny wewnętrznie złe a dobra intencja

„Nauczając o istnieniu czynów wewnętrznie złych, Kościół opiera się na doktrynie Pisma Świętego.
 Apostoł Paweł stwierdza stanowczo:
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 ‘Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni
 współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa
 Bożego’ [1 Kor 6, 9-10].
 – Jeśli czyny są wewnętrznie złe, dobra intencja lub szczególne okoliczności mogą łagodzić ich zło,
 ale nie mogą go usunąć: są to czyny ‘nieodwracalnie’ złe, same z siebie i same w sobie niezdatne do
 tego, by je przyporządkować Bogu i dobru osoby:
 – ‘Jeśli czyny są same z siebie grzechami (cum iam opera ipsa peccata sunt) – pisze św. Augustyn – jak na
 przykład kradzież, cudzołóstwo, bluźnierstwo lub tym podobne, to któż ośmieliłby się twierdzić, że gdy
 dokonane zostają dla dobrych powodów (causis bonis), nie są już grzechami lub – co jeszcze bardziej
 nielogiczne – są grzechami usprawiedliwionymi?’.
 – Tak więc okoliczności lub intencje nie zdołają nigdy przekształcić czynu ze swej istoty niegodziwego
 ze względu na przedmiot w czyn ‘subiektywnie’ godziwy lub taki, którego wybór można usprawiedliwić.
 (VSp 81).
 – Intencja zresztą jest dobra, gdy ma na celu prawdziwe dobro człowieka, widziane w perspektywie
 jego ostatecznego celu. Natomiast czyny, których przedmiot nie może być przyporządkowany Bogu i
 jest ‘niegodny ludzkiej osoby’, zawsze i w każdym wypadku sprzeciwiają się temu dobru.
 – W tym sensie przestrzeganie norm, które zakazują tych czynów i obowiązują semper et pro semper
 [= łac.: zawsze i na zawsze], to znaczy nie dopuszczają żadnych wyjątków, nie tylko nie ogranicza dobrej
 intencji, ale stanowi wręcz jej fundamentalny wyraz (VSp 82).

Tym bardziej chodzi zawsze o nieumniejszenie człowieka, a z kolei o jego godność, gdy składa nawet
 własne życie w obronie Bożego Prawa:

Wolność i równość każdego wobec normy moralnej

„Stanowczość, z jaką Kościół broni uniwersalnych i niezmiennych norm moralnych, nie ma bynajmniej
 na celu umniejszać człowieka, ale służyć jego prawdziwej wolności: skoro nie istnieje wolność poza
 prawdą lub przeciw niej, należy uznać, że kategoryczna – to znaczy nie dopuszczająca ustępstw ani
 kompromisów – obrona absolutnie niezbywalnych wymogów, jakie wypływają z osobowej godności
 człowieka, jest drogą do wolności i warunkiem samego jej istnienia.
 – Posługa ta jest skierowana ku każdemu człowiekowi, postrzeganemu w jedyności i
 niepowtarzalności jego egzystencji: tylko w posłuszeństwie uniwersalnym normom moralnym znajduje
 człowiek pełne potwierdzenie swojej jedyności jako osoba oraz możliwość prawdziwego wzrostu
 moralnego.
 – I właśnie dlatego posługa ta jest skierowana ku wszystkim ludziom: nie tylko ku jednostkom, ale
 także ku wspólnocie i ku społeczeństwu jako takiemu. Normy, o których mowa, stanowią bowiem
 solidny fundament i trwałą gwarancję sprawiedliwego i pokojowego współżycia ludzi, a tym samym
 prawdziwej demokracji, która może się narodzić i wzrastać jedynie dzięki uznaniu równości wszystkich
 obywateli, posiadających takie same prawa i obowiązki.
 – Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo
 żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy
 ostatnim ‘nędzarzem’ na tej ziemi: wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi”
 (VSp 96).

Męczeństwo: nienaruszalność porządku moralnego

„Kościół ukazuje wiernym przykłady licznych świętych mężczyzn i kobiet, którzy głosili i bronili prawdę
 moralną aż do męczeństwa, albo woleli umrzeć niż popełnić choćby jeden grzech śmiertelny. Wyniósł
 ich do chwały ołtarzy, to znaczy kanonizował ich świadectwo i publicznie uznał za słuszne ich
 przekonanie, że miłość Boga każe bezwarunkowo przestrzegać Jego przykazań nawet w
 najtrudniejszych okolicznościach i nie pozwala ich łamać nawet dla ratowania własnego życia”.(VSp 91)

 „W męczeństwie, jako potwierdzeniu nienaruszalności porządku moralnego, jaśnieje świętość Prawa



 Bożego, a zarazem nietykalność osobowej godności człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo
 Boga. Godności tej nie wolno nigdy zbrukać ani działać wbrew niej, nawet w dobrej intencji i
 niezależnie od trudności. Jezus napomina nas z największą surowością:
 ‘Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?’ [Mk 8, 36].
 – Męczeństwo odrzuca jako złudne i fałszywe wszelkie ‘ludzkie tłumaczenia’, jakimi usiłowałoby się
 usprawiedliwić – nawet w ‘wyjątkowych’ okolicznościach – akty moralnie złe ze swej istoty; co więcej,
 ujawnia, że akt taki jest w istocie pogwałceniem ‘człowieczeństwa’ człowieka, i to bardziej nawet w
 tym, kto go popełnia, niż w tym, kto pada jego ofiarą.
 – Męczeństwo jest więc także wywyższeniem doskonałego ‘człowieczeństwa’ i prawdziwego ‘życia’
 człowieka, co poświadcza św. Ignacy Antiocheński w słowach skierowanych do chrześcijan Rzymu,
 gdzie poniósł śmierć męczeńską:
 ‘Wybaczcie mi, bracia. Nie wzbraniajcie żyć, nie chciejcie, abym umarł (...), pozwólcie chłonąć światło
 nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga’
 ...” (VSp 92).

 „Męczeństwo to wreszcie wspaniały znak świętości Kościoła: wierność wobec świętego prawa Bożego,
 poświadczona śmiercią, jest uroczystym przepowiadaniem i posługą misyjną, posuniętą usque ad
 sanguinem [= łac.: aż do przelania krwi], aby blask prawdy moralnej nie został przyćmiony w obyczajach i w
 mentalności poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa.
 – Świadectwo to ma niezwykłą wartość, ponieważ pomaga uniknąć – i to nie tylko w społeczności
 cywilnej, ale także wewnątrz samych wspólnot kościelnych – najgroźniejszego niebezpieczeństwa,
 jakie może dotknąć człowieka: niebezpieczeństwa zatarcia granicy między dobrem a złem, co
 uniemożliwia budowę i zachowanie porządku moralnego jednostek i społeczności. Męczennicy, a wraz
 z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi ich życia, do głębi
 przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na każdą epokę dziejów,
 budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem dla tych wszystkich,
 którzy łamią prawo (por. Mdr 2,12), przypominając ciągłą aktualność słów proroka:
 ‘Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a
 światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz ! ’  (Iz 5, 20) ...” (VSp
 93).

Wracamy do Bożego przykazanie VI-go. Jest ono sformułowane jako norma moralna negatywna,
 czyli z góry wykluczająca jakikolwiek wyjątek, ewentualnie wyjątek dla kogoś konkretnego.

Przykazanie to nie jest wyrazem Bożego ‘wyżywania się’ na człowieku. Jest ono natomiast wyrazem
 Bożego do ostateczności posuniętego zaufania, jakie Bóg okazuje wielkości i odpowiedzialności
 człowieka – Bożego Obrazu i Podobieństwa. Bóg nie może ulec skłonności człowieka po upadku – do
 ignorowania swojej własnej godności – jako osoby, która nigdy nie była i nigdy nie stanie się rzeczą-do-
użycia.

Oczywiście wciąż z tym zasadniczym zastrzeżeniem, że Bóg przenigdy nie zmusi nikogo do
 zachowania Bożego przykazania i wprowadzenia go w czyn. Samo już istnienie Bożych przykazań, mimo
 iż treść ich wpisana jest w sumienie każdego człowieka, wszystkich kultur, epok i religii, świadczy o tym,
 że są one ze strony Boga przynaglającą propozycją i zarazem Bożą gorącą prośbą pod adresem wolnej
 woli człowieka. Bóg traktuje człowieka wciąż z całym dystansem swego Bożego szacunku w obliczu jego
 podarowanej mu godności i jego powołaniu do istnienia jako osoby – a nie rzeczy.



 Objaśnienie

Mimo wszystko można raz napotkać po raz piękne, wręcz
 porywające przykłady dziewcząt i chłopców, również takich
 już tuż przed związaniem się ślubem małżeńskim, którzy
 przeżywają ten okres swego chodzenia ze sobą i
 zapoznawania się radośnie, a przecież w świadomie obranej
 postawie całkowitej czystości. Oboje podjęli w tym względzie
 jasną decyzję, kierując się motywem Bożych oczekiwań i swej
 wobec Boga wierności, wierności także względem siebie
 wzajemnie – zgodnie z Wolą Bożą wyrażoną w VI
 przykazaniu Bożym.

Oto jakiś jeden czy drugi przykład, zaczerpnięty prosto z
 życia, niekiedy zapisany na znanych forach, na których
 młodzież, przede wszystkim zaś dziewczyny z dumą

 niegodną tego miana przedstawiają bez skrępowania najintymniejsze przygody uprawianego przez siebie
 ‘seksu’, a nie miłości.

1) Wobec tego parę takich żywych, bardzo aktualnych przykładów. Pisze chłopiec. Nie ujawnia w
 internecie swego imienia, przedstawia natomiast swoją postawę, pisząc i za siebie i za swoją ukochaną:

„Mam 21 lat i seksu nie uprawiałem, i uprawiać nie będę aż do ślubu. Taką wyznaję zasadę. Dla mnie
 seks po ślubie jest ogromną wartością i czymś ważnym w życiu. Jest dopełnieniem wielkiej miłości
 między dwojgiem ludzi. Chcę to podarować kobiecie, z którą spędzę resztę życia. Taki prezent dla niej
 – to dowód miłości, że jest pierwszą i ostatnią kobietą, której oddaję się w pełnym tego słowa
 znaczeniu. I myślę, że naprawdę warto czekać.
 – Nie znalazłem jeszcze kandydatki na żonę, i nie szukam, bo uważam ze miłość sama przyjdzie. Jak
 nie teraz, to później. Ale bardzo bym chciał, aby ona, ta wyśniona i wymarzona, także była dziewicą.
 Bardzo szanuję i doceniam to w kobietach. Po prostu nie chciałbym kobiety ‘po’ kimś. I to nie wynika z
 moich uprzedzeń religijnych, chociaż jestem wierzący. Taką zasadę wyznaję – i nie wstydzę się mówić
 o tym głośno” (Źródło: http://www.bezkompleksu.pl/forum.php?f=924&t=6616 –, autor: M6A6B1974, data: 3.XI.2008).

Przytoczone słowa nie są wymyślone. Na pewno nie są udawane. Jeśliby ktoś chciał wyrazić politowanie
 nad tym młodzieńcem, sam by siebie okazał jako w najwyższym stopniu godny politowania; ale i ...
 serdecznej modlitwy o Boże Miłosierdzie dla niego.

A oto inne krótkie wypowiedzi z tego samego źródła, popularnego forum wypowiedzi młodzieżowych:

2) Ktoś inny, lat 22, pisze:

„Jest to bardzo indywidualna kwestia.
 Z szacunkiem patrzę na ludzi w moim wieku – 22 lat, którzy jeszcze nie uprawiali seksu” (tamże,
 wypowiedź z 6.I.2010, autor: KAA1F82E6).

3) Ktoś jeszcze inny wyraża się w podobnych słowach:

„Ja osobiście uważam, że to bardzo piękny dar z siebie: dwójki kochających się ludzi.
 Jest to dar prawdziwej miłości, złożony na ołtarzu swojego egoizmu i popędów” (źródło:
 http://www.netkobiety.pl/t142.html – data: 16.VIII.2007).

4) A oto kolejna wypowiedź. Pisze o sobie i swoim małżeństwie mężatka z Bawarii:

„... Chciałabym podzielić się z wami moimi doświadczeniami i rozważaniami dla nie związanych
 małżeństwem.
 ‘Całowanie się’ przyjmuje się co prawda po całym świecie jako sprawę całkiem niewinną. Niemniej
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 pokusa do grzechu działa wtedy silnie. Człowiek zakochany i zaślepiony nie widzi już błędów tego
 drugiego. Mam nadzieję, że w tej chwili znajdę zrozumienie: piszę z perspektywy doświadczenia.
 Jestem w wieku 40 lat, mam 4 dzieci, a stażu małżeńskiego mam ponad 15 lat.
 – Dla mnie nie było rzeczą prostą znaleźć mężczyznę, który by był odpowiedni dla mnie zgodnie z
 Wolą Bożą. Któregoś wieczoru znowu dużo się w tej intencji modliłam. Obawiałam się, czy będzie to
 naprawdę ten właściwy, z którym byłam zaprzyjaźniona. W swej niepewności modliłam się o jakiś znak
 – i taki rzeczywiście otrzymałam. Pewność odnośnie do tego, że znalazłam się na ścieżce Bożej Woli,
 dodaje mi sił i radości przez całe me życie.
 – Zanim poznałam mojego męża, byłam zaprzyjaźniona z innym. Wybrałam się z nim nawet wraz z
 grupą pielgrzymkową do Fatimy – trwała ona 18 dni, a ja miałam wtedy 21 lat. Nie pocałowaliśmy się
 ani razu, ani nie objęliśmy się. Gdy człowiek jest sobie świadom tego, dlaczego tak być winno i że to
 będzie dla nas normą, da się to całkiem dobrze wprowadzić w czyn i człowiek przyjmuje to za rzecz
 całkiem normalną, że zachowujemy się względem siebie jak brat i siostra.
 – Zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy się pocałowali, to ja bym na nim ‘zawisła’. Ale wątpię, czy w takim
 wypadku byłabym wtedy tak szczęśliwa i zadowolona, jak to jest obecnie. Zawsze tylko szukać Woli
 Bożej, modlić się i wiernie wypełniać swoje obowiązki z miłości do Boga: oto dewiza, która dopomoże
 pięknie przejść przez życie” (FMG-Information, Nr 61, 37b).

5) Jeszcze inny przykład z życia. Tym razem jest to świadectwo pewnego męża i ojca, znowu z
 Bawarii. Wypowiada się on w swej notatce pod tytułem „Pozostań czysty i wierny”. Pisze w nawiązaniu
 do zamieszczonych w pewnym katolickim piśmie Niedzielnym (Würzburg, Sonntagsblatt, 11.VI.2000)
 wypowiedzi Czytelników w dziale ‘Listy Czytelników’. Wypowiedzi te zawierały m.in. wynurzenia
 uczennic, które w ich szkole ‘zachęcano’ do stosowania środków do zapobiegania ciąży:

„Czy to ma być chrześcijaństwo? Wszystko jest dozwolone, nie ma już grzechu: zapobieganie ciąży,
 przerywanie ciąży niekaralne, i wszystko co tylko możliwe ...
 – Ilekroć cofam się w myślach do mojej zmarłej już małżonki, muszę stwierdzić, że przeżyliśmy tak
 bardzo szczęśliwe małżeństwo ... Żona moja jako młoda dziewczynka broniła swej czystości przed
 mężczyznami. W ten sposób i ja w czasie wojny – dzięki sile modlitwy i miłości mojej małżonki, nie
 uczyniłem tego, co czynili inni moi koledzy.
 – Moja przyszła żona posłała mi któregoś razu w liście obrazek Matki Boskiej, na którym napisała:
 ‘Pozostań czysty i wierny! Twoja ...’. Spełniłem to z wielką ochotą. Byłem z nią przecież tak bardzo
 szczęśliwy. Nie zamieniłbym się z nikim na świecie, chociażby i najbogatszym, skoro przecież już
 byłem jednym z najbogatszych na świecie. Trudno by mi było życzyć sobie jeszcze piękniejszego i
 szczęśliwszego życia, aniżeli z tą piękną dziewczyną – moją późniejszą małżonką.
 – Gdy się dziś widzi dziewczyny – już zużyte, nie mające już żadnego koloru bez szminki ...!
 – Pobraliśmy się z moją żoną w 1948 roku. Potem zbudowaliśmy sobie gospodarstwo wiejskie,
 pracowaliśmy dużo, wszystko robiliśmy zawsze wspólnie – bez żadnej kłótni. Realizowaliśmy wszelkie
 opłaty zawsze na bieżąco, a do tego dawaliśmy hojne ofiary ...
 – Zdaje się, że było to najwyżej ze 3 lata temu, kiedy to żona mi powiedziała: ‘Czy jesteś jeszcze
 zadowolony, żeśmy tak ze sobą żyli’ – Musiałem odpowiedzieć: ‘O tak! Tak było istotnie’.
 W ostatnich 6 latach przed śmiercią, żona dużo przeszła: przeżyła dwa razy zawał mięśnia sercowego,
 udar mózgu ... A ja ją z radością pielęgnowałem. Jakżeż często mimo wszystko mogliśmy się razem
 pośmiać.
 – Dziś wielu przed ślubem żyje już jak w małżeństwie. A potem – mimo to jest tak wiele rozwodów. ...
 Do miłości należy też wspólna modlitwa. A wtedy nie zabraknie Bożego błogosławieństwa. Życzę
 wszystkim małżeństwom takiego szczęścia, jakiego myśmy doznawali przez całe nasze życie. A wtedy
 pojawią się też kochane dzieci, które chętnie trzymają się domu – jest im dobrze przy matce i ojcu. ....
 – Życzę Wam, Szanowna Redakcjo, nadal Bożej mocy w Duchu Świętym, byście nadal poświęcali się
 dziełu upowszechniania wstrzemięźliwości i czystości ...” (FMG-Information, Nr 71, 50b).

6) Matka – o swej córce:



„Moja córka urodziła się dniu św. Marii Goretti (6.VII.). W tej chwili oczekuje ona dzieciątka. Chodziła ze
 swym chłopcem przez 3 lata. Dochowała czystości do samego ślubu. W szkole wyśmiewano ją z
 powodu jej nastawienia, m.in. że nie chodziła na dyskoteki. Wróżono jej: ‘Zobaczysz, nigdy nie
 znajdziesz męża’ ! Tymczasem ona właśnie pierwsza z klasy wyszła za mąż. Jej mąż odmawia
 Różaniec razem z nią ...
 Mam nadzieję, że również mój syn wejdzie w związek małżeński czysty. Prognozy wydają się dobre,
 jego przyjaciółka jest dziewczyną wierzącą i konserwatywną ...” (FMG-Information, Nr 87, 35a).

7) Inna matka pisze w związku z trudnościami, jakie przeżywa ze swoją źle się prowadzącą córką:

„Potrzebowałam bardzo wsparcia duchowego z powodu mojej 18 letniej córki w związku z czystością,
 wstrzemięźliwością, sposobem ubierania się itd. Udałam się do znanego mi, emerytowanego,
 katolickiego nauczyciela, który był mężem i ojcem rodziny. Już tak wiele razy pomógł mi cierpliwie w
 różnych duchowych problemach wychowawczych.
 – Tym razem prosiłam go o radę z powodu lekkomyślności zarówno w sposobie ubierania się mojej
 córki, jak i jej kontaktów z młodym człowiekiem, np. długim przebywaniem sam na sam, długimi
 wyjazdami samochodem wyłącznie razem z nim, nocowaniem u niego pod nieobecność jego rodziców
 itd.
 – Stary nauczyciel przyznał, że młodzieńcy niestety łatwo ulegają namiętności seksualnej, tym bardziej
 że dziewczyny dzisiaj często wyzwalają odruchy seksualne przez swój prowokujący ubiór, obcisłe
 dekolty. Przeceniając swoje siły wdają się w sytuacje wprost prowokujące do grzechu, chociażby np.
 przez wspólne pozostawanie ze sobą. Sama już czysta siła przyciągania pomiędzy mężczyzną a
 kobietą działa tak mocno, że nawet czysto koleżeńskie odniesienia pomiędzy dziewczyną a młodym
 człowiekiem powinny być poddane pewnym regułom. W żyłach młodych ludzi nie płynie przecież sok
 malinowy, ale ... krew.
 – Następnie zaś przeszedł ów emerytowany nauczyciel do okresu poprzedzającego swoje własne
 małżeństwo. Wspominał o tym, jak oboje się umawiali, że w przypadku gdyby on miał ulegać słabości,
 obojętne z jakich powodów, ona miała wyrażać swoje bezwzględnie jednoznaczne ‘Nie’. W ten sposób
 oboje weszli w małżeństwo w całkowitej czystości. W końcu wyznał, że również jego małżonka
 stwierdziła, że ich wesele stało się w pełnym tego słowa znaczeniu ‘weseliskiem’, a tym samym ich
 życie małżeńskie stanęło na niezachwianym fundamencie. Zdolność do czekania w imię miłości jest
 naprawdę cudownym podarunkiem płynącym z miłości.
 – Po czym opowiadał jeszcze o swej córce, którą wychował do przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości.
 Ona też rzeczywiście wstąpiła w małżeństwo czysta, a po ślubie gorąco podziękowała swoim rodzicom
 za takie właśnie wychowanie. Szczególnie zaś wzruszające okazało się świadectwo zięcia: dziękował
 on im obojgu ze łzami w oczach za tę swoją czystą oblubienicę.
 – Jakie to piękne i szlachetne, gdy oblubieńcy wkraczają w małżeństwo w czystości i stają się dla
 siebie wzajemnie 100%-wym darem. Każdy człowiek tęskni za pełnią szczęścia. Drogę zaś do tego
 ukazuje każdemu sam ... Bóg” (FMG-Information, Nr 87, 35a-b).

8) I jeszcze jedno świadectwo. Tym razem związane z noszeniem Szkaplerza Najśw. Maryi Panny:

„... W porozumieniu z moim małżonkiem przekazuję następujące świadectwo. ...
 – Było to na siedem tygodni przed ślubem. Nadeszła godzina, której już od dawna się obawiałam.
 Najpierw rozmawialiśmy ze sobą, ale stopniowo zaczęło stawać się coraz bardziej zmysłowo, a w
 końcu natarczywie. On zażądał, żebym mu ofiarowała swoją niewinność.
 – We mnie się gotowało i parowało. Ale myśl o Maryi, której Szkaplerz nosiłam od dzieciństwa,
 dodawała mi siły. Wytężyłam wszystkie siły, żeby go doprowadzić do rozsądku. Oznajmiłam mu, że
 jeśli jego miłość do mnie ma być prawdziwa, musi mnie zostawić czystą i przyjąć ofiarę
 wstrzemięźliwości. Zapytałam: jakiego typu kobietę by chciał: dziewczynę nie naruszoną, czy też
 rozpustnicę.
 – To jednak nie pomagało. Z gniewem odpowiedział mi, że skoro go tak mało kocham, jest zmuszony
 wziąć sobie inną za żonę.



 Ale Maryja dopomogła mi, że w tej wielkiej potrzebie pozostałam mocna. Odrzekłam mu: ‘Jeśli mnie
 chcesz za cenę mojej niewinności, to idź sobie! Nie chcę za męża wilka, ale rycerza’. – I wyszedł.
 – Ale po trzech dniach wrócił. Całkowicie przemieniony. Stał się rycerzem. Wyraził najgłębszy żal za
 ten incydent. W międzyczasie też się wyspowiadał – i przyjął Komunię świętą. Wszystko się ponownie
 ułożyło, i po siedmiu tygodniach odbył się nasz ślub.
 – W dzień ślubu mój mąż podszedł do mnie i sam nawiązał do tego wydarzenia. Podziękował mi, że
 mu wtedy nie ustąpiłam. Wtedy to dopiero, jak wyznał, zaczął mnie prawdziwie doceniać. Wydarzenie
 to dało mu pewność, że otrzymuje za żonę dziewczynę czystą, nie zepsutą. Otworzył się zarazem
 przede mną – ku mojemu wielkiemu uspokojeniu, że była to jego pierwsza słaba godzina, kiedy to o
 mało nie upadł. Wyznał, że jedynie mnie zawdzięcza fakt, iż mógł przystąpić do Ołtarza jako
 młodzieniec czysty.
 – A ja na to: Nie, nie mnie, ale Matce Najświętszej zawdzięczamy to oboje. Bo odtąd również mój mąż,
 od chwili ślubu, przywdział Szkaplerz Maryjny” (FMG-Information, Nr 88, 28; świadectwo to znajduje się w
 książeczce ‘Noś Szkaplerz’: CH-Lauerz 1996).

Może tych parę przytoczonych tu świadectw wystarczy – ku zachęcie, a może i dla pogłębienia być
 może chwiejącej się ... wiary kogoś z Drogich Czytelników. Nie trzeba przecież ulegać ‘modnemu’, z
 wielką siłą narzucającemu się stylowi życia, które zagłusza istnienie Bożych przykazań, istnienie i
 sprawozdawczość przed Bogiem. Boga przecież z życia ludzkiego i świata ... wyrzucić się nie da. Jeśli
 pragnę dojść kiedyś do „Domu Ojca” i tym samym pozostać uczniem Jezusa Chrystusa, który mi otworzył
 drzwi do tegoż „Domu Ojca” swoim krzyżem odkupienia, muszę zająć postawę zdecydowaną.

Słowa św. Jana Pawła II:

„... Naśladowanie Chrystusa zakłada obranie drogi naznaczonej często
 niezrozumieniem i cierpieniem. Nie trzeba się łudzić:
 Dziś – podobnie jak wczoraj, być chrześcijaninem znaczy – w nawiązaniu do mentalności dzisiejszego
 świata: płynąć pod prąd. Znaczy to nie dążyć do spełnienia własnych interesów, ani nie poszukiwać
 poklasku ze strony ludzi, lecz wypełniać Wolę Bożą wraz z poszukiwaniem prawdziwego dobra
 człowieka” (Jan Paweł II, Angelus, Castelgandolfo: 28.VIII.1999; zob.: FMG-Information, Nr 69, 21a).

6. Dziewictwo wielu dziewcząt dziś ...

Nie ‘seks’ – lecz małżeńskie jedno osób

Czas wrócić do rzeczywistości i przyjrzeć się ponownie przede wszystkim młodzieży żeńskiej szkół



 podstawowych i średnich. Zawężamy wzrok znowu przede wszystkim do dziewcząt w ich odniesieniach
 do chłopców – rówieśników lub niewiele starszych. Zdajemy sobie sprawę, że poziom etyczny zachowań
 dziewcząt w sprawach związanych z ‘seksem’ przedstawia często obraz bardzo dramatyczny.
 – Piszący tu autor chciałby jeden raz więcej wyznać, że określenia ‘seks’ ... bardzo nie lubi. Używa go
 wtedy, gdy tematyka schodzi na użycie płciowości do ‘grzechu’.

Na łamach naszej strony podkreślaliśmy wielokrotnie, że nie kto inny, a sam Bóg obdarza małżonków
 m.in. możnością wkraczania na teren intymności płciowej. Jednakże Bóg rezerwuje ten dar wyraźnie dla
 małżeństwa – i samego tylko małżeństwa: Sakramentu małżeństwa. Bóg wyraża to tak bardzo
 niedwuznacznie w słowach: „Nie będziesz cudzołożył”  (Wj 20,14; Mt 19,18; itd).

W takich dopiero warunkach osoba męża i żony mogą stać się dla siebie wzajemnie całkowitym
 osobą-darem. Oddanie to będzie tak przyjmowane i tak przeżywane, żeby również chwile wzajemnej
 intymności, wytęsknione, a zarazem całe przesycone łaską Sakramentu, mogły stać się dla nich (a
 pośrednio: dla ich rodziny) – poprzez najściślejsze, pokojowo przeżywane zjednoczenie ich dwojga osób –
 drogą do „Domu Ojca” (J 14,2).

„Dom” ten otworzył m.in. dla nich oraz ich rodziny – swoim krzyżem, jakby ‘kluczem’ – Syn Boży
 Jezus Chrystus. On zaś jest zarazem, od upadku człowieka w Raju, zapowiedzianym Bożym
 „Oblubieńcem-z-krzyża” dla Kościoła, swej Mistycznej „oblubienicy”. Za tę „swoją” i dla niej, którą
 umiłował „miłością odwieczną” (Jr 31,3) jako swą właśnie „oblubienicę” – oddał On życie. Oto miłość:
 osoba-dar (J 15,13): nie ‘seks-dla-seksu’ ! Ku dobru, bo życiu-w-wieczności, poprzez dar swego Bożo-
Ludzkiego życia „... na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28) tejże swojej, najczęściej bardzo niegodnej
 „oblubienicy”.

Z wysokości też krzyża – tenże „Oblubieniec” karmi swoją „oblubienicę” tajemniczo swym Bożym
 Ciałem, i poi ją swoją Bożą Krwią (por. J 6,53n). W ten sposób: poprzez dar siebie na krzyżu odkupienia,
 Chrystus wprowadza te „swoją” w życie – wieczne. Jest to – i będzie to, życie w wiecznym „jedno-w-
miłości-życiu”, w wiecznych „godach” (Ap 19,9) Kościoła-Oblubienicy z Barankiem-bez-skazy (1 P 1,19):
 zabitym za nasze grzechy, a przecież żyjącym, zmartwychwstałym Odkupicielem-„Oblubieńcem”:
 „Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków, i mam klucze śmierci i otchłani” (Ap 1,18).

Na razie jednak ci dwoje – małżonkowie, przeżywają etap dopiero zdobywania i zasługiwania na to
 „życie – wieczne”. Różne są drogi wiodące do jego osiągnięcia.

Tych dwoje, małżonków, powołał Chrystus i dopuszcza ich mocą przyjętego i sobie wzajemnie
 udzielonego sakramentu, do szczególnego uczestnictwa w zaofiarowanym swej mistycznej oblubienicy
 swoim z nią „dwoje-jednym-ciałem”. Aktu tego dopełnił Jezus Chrystus w całkowitym oddaniu swego
 życia i swojej miłości poślubionej w tej chwili swojej „oblubienicy” – swemu Kościołowi. Jest to chwila
 przerażająca, a przecież odwiecznie wytęskniona. Tutaj, na krzyżu, Syn Boży zawarł z nią „Nowe i
 Wieczne Przymierze” (Łk 22,20; Mk 14,24; Mt 26,28; 1 Kor 11,25). Ku jej – a nie własnemu – dobru: żeby ona
 tylko ... żyła! Żeby powstała z grobu swych grzechów. Żeby dotarła do szczęśliwości – wiecznej, w
 wiecznym zjednoczeniu ze swym Bożym „Oblubieńcem-z-krzyża”.

Tej przecież tajemnicy: dzieła odkupienia na krzyżu i poprzez krzyż – małżeństwo: sakrament
 małżeństwa, ma być nieustannym przypomnieniem i znakiem:

„... Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła tego,
 co dokonało się na krzyżu;
 wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia,
 którego uczestnikami stali się poprzez Sakrament” (FC 13).

Przypomnienie jeden raz więcej zamysłu, jaki Bóg związał ze stworzonym przez siebie małżeństwem:
 sakramentem małżeństwa, służy ponownemu uprzytomnieniu sobie, że żadne, chociażby
 nieprawdopodobne ludzkie zniekszałcenia czy nawet zwyrodnienia funkcji i sensu ludzkiej płciowości nie
 są w stanie obalić, ani chociażby tylko zmodyfikować zamysłu miłości, jaki Bóg nieodwołalnie związał z



 płciowością, w którą wyposażył człowieka i mu ją oddał nie na własność, lecz w zarząd.

Celem zjednoczenia małżeńskiego nie jest zatem w pierwszym rzędzie doznanie rozkoszy ‘seksu’,
 lecz zjednoczenie tych dwojga jako osób, mimo iż zostaje ono przypieczętowane ich zjednoczeniem
 płciowym. Tak kształtowane przeżywanie aktu zjednoczenia małżeńskiego wymaga niewątpliwie jasnej
 świadomości u tych dwojga oraz świadomości głębi, jaką jest rzeczywistość małżeństwa jako
 sakramentu. Jako jeden z Sakramentów Kościoła pragnie Odkupiciel złączyć oboje małżonków w „jedno
 ciało”, a zarazem dopuszczać ich do rozdawnictwa skarbca Odkupienia – w zastosowaniu do wszystkich
 zakresów życia tych dwojga jako małżonków, a z biegiem czasu ponadto małżonków-rodziców. Sprawy
 te rozważaliśmy już na wielu miejscach w poprzednich częściach i rozdziałach niniejszej strony (zob. zwł.
 cz.VI, wszystkie 9 rozdziałów; cz. VII, zwł. rozdz. 1; cz. I, rozdz. 1-3; cz. II, rozdz. 1-6; itd.).

Presja środowiska zmowy w złu

Mamy na względzie młodzież żeńską – stopnia szkolnego i szkół średnich, a oczywiście również
 młodzież żeńską pozaszkolną i studencką. Przechowujemy w żywej pamięci to wszystko, co poprzednio
 wspomniano o głębokim upadku moralnym m.in. wielu dziewcząt i dziewczynek, poczynając od tych z
 najmłodszych klas: już uwiedzionych do tego, co jest „złem w oczach Bożych”. Smutną rzeczywistością,
 spotykaną niemal na co dzień, jest wielorako praktykowany dziewczęcy ‘sexting’: wysyłanie za pomocą
 komórki swych nagich zdjęć. Dzieje się to często z domaganiem się w zamian pewnej opłaty do
 dyspozycji autorki sextingu.

Praktyka ‘sextingu’ świadczy o całkowitym wyzbyciu poczucia intymności w stosunku do siebie
 samej. Zdumiewać może zdawać by się mogło całkowite wygaszenie w sobie wrodzonego poczucia
 wstydu w obliczu kogoś, kto by mógł naruszyć nienaruszoność zakresu osobistej intymności.
 – Ale: również tym zagadnieniem nie chcemy zajmować się w formie profesjonalnej – poprzez naukową
 analizę szerokiego wachlarza przyczyn i uwarunkowań, jakie prowadzą do takiego stanu rzeczy. Inna
 rzecz, że i o to zagadnienie zahaczaliśmy już na niejednym miejscu chociażby tylko niniejszego, nadal
 jeszcze powstającego rozdziału (zob. dokładniej:  Agresja dzieci szkolnych: jej korzenie - oraz: Godność osobista w
 próbie na wierność „słowu”: alkohol-palenie - lub: Doba alkoholu-papierosów-używek-seks-edukacji - itd.).

Jak można z góry przypuszczać, na dopiero co przypomnianym, często niemal powszechnie wśród
 dziewcząt określonych środowisk praktykowanym wysyłaniu swych nagich zdjęć ze strony dziewcząt (oraz
 prowokujących do tej praktyki chłopców) problem się nie kończy. Postawienie tego pierwszego kroku:
 praktycznie całkowitego odsunięcia na bok poczucia jakiejkolwiek wstydliwości, a konsekwentnie:
 udostępnianie swojej nagości, chociażby na razie jedynie w formie zdjęć, wiedzie odtąd dynamiką
 rozpętanego przekroczenia tego pierwszego progu stanowczego ignorowania Bożego Prawa – do
 stawiania dalszych kroków w postępującej degradacji swej godności jako dziewczyny i kobiety.

Zaczyna działać ‘prawo metastazy’ [= przerzutu choroby] – w postaci podobnego ignorowania poczucia
 wstydliwości oraz całego Bożego Prawa w początkowo nie planowanych złych zachowaniach moralnych
 innych zakresów działań (zob. wyż.: Przerzuty grzechów VI-go przykazania na przykazanie V-te). Jest to typowy znak,
 że tu z coraz większą przebiegłością i właściwym sobie tupetem królować zaczyna ‘Zły’: Szatan. On zaś
 nie odpuści! Wymusza oraz dyktuje odtąd oddanym sobie „zniewolonym”, jak mają dalej „... wykorzystać
 dzieło stworzenia przeciw zbawieniu, przeciw przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem” (por. DeV
 27).

„Przeciw zbawieniu” jest tu wykorzystywane to, co dla dziewczyn i chłopców jest wyjątkowo
 intrygującym aspektem Bożego „dzieła Stworzenia”, mianowicie kobieca intymność. Skoro ‘Złemu’ udało
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 się nakłonić dziewczynę do wykonania i wysyłania zdjęć swej intymności, nietrudno już będzie dla niego
 przekonać ją do ... podjęcia zabaw seksualnych, a nawet ... początkowo być może z pewnym oporem,
 który jednak coraz bardziej topnieje: do przeżycia „tego pierwszego razu”, czyli pierwszego stosunku
 seksualnego. Między tymi dwoma rodzajami grzechów: zdjęciami nagości, a czynami seksualnymi, które
 w oczach Bożych nie mogą uchodzić za grzechy jedynie lekkie, granica jest ... ‘cienka’.

Jak silne w kierunku podjęcia „tego pierwszego razu” bywają naciski w środowiskach rówieśniczych
 dziewcząt! Ileż jest dziewcząt, które za chlubę sobie poczytują, iż wreszcie i one mają „to już poza sobą”!
 Licytują się z innymi dziewczynami tego rodzaju informacjami, a przynajmniej ... być może autentycznie
 udają, że fakt ten i w ich życiu już zaistniał.

Jak łatwo tu z kolei o stosowanie okrutnego ostracyzmu [= wyrokowanie skazujące na banicję-wygnanie;
 całkowite potępienie i skazanie niemal na śmierć] w grupie dziewcząt – np. tej samej klasy czy szkoły, gdy się
 okaże, że któraś z dziewcząt dotąd jeszcze „tego pierwszego razu”  nie przeżyła. Ogół wytyka ją palcem,
 dokucza jej do obrzydzenia i z tego tytułu ją dogłębnie upokarza. Wyśmiewają ją, iż jest niezdarą, jest
 nieatrakcyjna, jest dewotką, słucha głosów ‘księżowskich’, tkwi korzeniami w zamierzłych czasach, jest
 nieprzystosowana do współczesności z jej nowymi zasadami i wymogami.
 – Jeśli ta dziewczyna nie jest mocna w swym zakorzenieniu się wiarą w Chrystusa Żywego i pomoc
 Maryi, może ostatecznie ulec głosowi koleżanek, które potrafią zadręczyć ją z tego powodu na śmierć.

Zdajemy sobie aż nadto dobrze sprawę, jakimi treściami karmią się dzieci szkolne: chłopcy, a tym
 bardziej dziewczęta. Wyżej wspominano już parokrotnie o niezwykle silnym wpływie mass-mediów na
 kształtowanie postaw u młodzieży szkolnej.
 – Dla wielu chłopców szczególnie pożądanym ‘towarem’, którego są chciwi, są wszelkie media
 wypełnione zdjęciami porno i erotyki, nie mówiąc już o wideo i filmach porno.

‘Porno’ jest rozchwytywane oczywiście również przez wiele dziewczyn, często niemal na równi z
 światem mężczyzn. Dziewczyny uczą się na dostępnych im audio-wizualnych ‘wzorcach’ coraz innych
 sztuczek uprawiania ‘seksu’. Dobrze sobie zapamiętują coraz inne, z zasady zwyrodniałe formy życia
 seksualnego, które będą się nadawały do wykorzystania lub nawet rozwinięcia w ich własnych
 aktualnych, lub planowanych przygodach miłosnych.
 – Rodzicom i starszym pokoleniom możliwość istnienia wielu rodzajów takich zwyrodnień seksualnych
 przez myśl by nie przeszła.

Sprawozdanie Marty Czerwonka: „Czasopisma młodzieżowe”

A oto streszczenie oraz fragmenty artykułu Marty Czerwonka pt.  Czasopisma młodzieżowe” – na
 temat poczytnych czasopism w środowiskach młodzieżowych, szczególniej dziewczęcych. Artykuł
 zamieszczony jest w piśmie „Wychowawca”, miesięczniku nauczycieli i wychowawców katolickich
 (http://wychowawca.pl/miesiecznik/6_114/08.htm ).

Autorka podkreśla odpowiedzialność redaktorów za treści dostarczane dzieciom i młodzieży, która
 nie nauczyła się jeszcze krytycznie oceniać i segregować bodźców, jakie docierają do niej poprzez coraz
 inne środki medialne. Wszystkie one powinny czujnie zważać nad w pełni odpowiedzialnym
 kształtowaniem wolności, szczególnie gdy chodzi o człowieka młodego. „Wolna prasa ma służyć
 kształtowaniu wolności osobistej, przeciwstawiając się wszystkiemu, co niesie ze sobą zniewolenie ... –
 Wolność jest darem, ale jest też zadaniem”.

Szczególną poczytnością cieszą się u młodzieży żeńskiej pisma: „Bravo”, „Bravo-Girl”, „Dziewczyna”,
 „Filipinka”.



 Objaśnienie

 – Autorka wskazuje na cztery podstawowe funkcje wszelkiej prasy: informacyjną, edukacyjną,
 opiniotwórczą i rozrywkową.
 a) Najmniej w pismach młodzieżowych jest elementu edukacyjnego.
 b) Ogromny jest natomiast wpływ opiniotwórczy tych pism,
 c) nie mówiąc o aspekcie rozrywkowym.
 – Dzieci i młodzież chłoną na oślep treści zamieszczane szczególnie przez dziewczyny, wyjątkowo
 również chłopców, opisujących swoje przygody i przeżycia ‘miłosne’, dokładniej: seksualne, zwykle nie
 mające nic wspólnego z przygotowaniem do prawdziwej miłości.

Autorka omawia nagminnie spotykane praktyki manipulowania
 przekazywanymi prawdami i półprawdami. Młody człowiek zwykle nie jest
 w stanie odróżnić celowego zakłamywania rzeczywistości – od stanu
 faktycznego. Z tego względu wyprowadza z przeczytanych treści łatwo
 wnioski sprzeczne z rzeczywistością.

Dotyczy to m.in. licznych relacji o wielkiej ‘miłości’. Opowiadania te
 bywają często zafałszowaniem prawdziwej rzeczywistości. Takie
 manipulacje stosowane są szczególnie w poczytnym piśmie „Bravo” oraz
 „Dziewczyna”. Pisma te przedstawiają niemal z zasady przyjemność

 fizyczną jako prawdziwą miłość.
 – Fałszowanie prawdy jest szczególnie nieodpowiedzialne wówczas, gdy ze strony redaktora dzieje się
 to świadomie w celu moralnie złym.

Innym problemem tych pism jest pogoń za niezdrową sensacją. Nagminnie praktykuje się
 nieprzyzwoite ‘podpatrywanie’ prywatnego życia sławniejszych osób dla publikowania kolejnych sensacji
 z ich życia.

Niezaprzeczalny jest aspekt opiniotwórczy poczytnych pism. Wpływ ten może być pozytywny, ale
 również bardzo negatywny. Brzemienne w skutki bywa to zwłaszcza w przypadku, gdy nieprawdę podaje
 się jako prawdę – z powołaniem się na wypowiedzi znanych osobistości, które propagują poglądy
 zafałszowane. Tak bywa chociażby w przypadku przedstawiania mechanizmu działania ‘prezerwatywy’
 (zob. do tego dokładniej i z dokumentacją naukową wyż.: Poronne działanie wszelkiej chemii plemnikobójczej).

Ocena krytyczna tych pism w nawiązaniu do wychowania do prawdy i nie-ulegania zniewoleniom
 dotyczy w bardzo szczególny sposób rozrywkowego aspektu, jaki czasopisma te spełniają. Do tej
 kategorii należy pornografia i erotyka, którymi nasycone są pisma młodzieżowe.

Nikt nie przeczy, że mass-media oraz pisma, również te młodzieżowe, mogą i winny pełnić ważną
 rolę, przyczyniając się do poznawania świata, poszerzania horyzontów, rozwojowi wewnętrznemu w
 służbie człowieka i rodziny.
 – „Problemy zaczynają się wówczas, gdy media nie tylko odtwarzają istniejącą rzeczywistość, ale
 dowolnie ją kreują. W takim wypadku mogą niszczyć tradycyjne wartości (prawda, dobro, piękno, miłość) i
 zagrażać rodzinie”.

Autorka przechodzi następnie do krytycznej oceny wyżej wymienionych paru typowych pism
 młodzieżowych:

„... Trudno się oprzeć wrażeniu, że zawarte w [tych pismach] treści nacechowane są pustką i
 relatywizmem moralnym [= względnością moralną: ‘nie ma obowiązujących norm etycznych’]. Tego typu prasa
 czytana przez młodzież w trudnym wieku dojrzewania, zapada głęboko w świadomość i staje się
 często inspiracją do podejmowania ważnych decyzji życiowych. Nie bez znaczenia jest to, co czyta
 nasza młodzież ...
 – W większości młodzieżowych pism można wyszczególnić następujące grupy tematyczne:
 miłość (a raczej: seks), muzyka i film, moda i uroda, reklama oraz rozrywka (krzyżówki, horoskopy, humor, itp.).
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Przykładowo: w analizowanym czasopiśmie ‘Bravo-Girl’ z sierpnia 2001 r. tematyka ‘miłość’ zajmuje
 37%, na drugim miejscu są nowinki (plotki i sensacje) ze świata muzyki i filmu, plakaty – 35%.
 Tematyka dotycząca ludzi ‘show biznesu’ w 17-tym numerze ‘Bravo’ z sierpnia 2001 r. zajmuje aż 75%
 zawartości gazety”.

Autorka przechodzi do regularnie w „Bravo” zamieszczanych relacji o uprawianym przez dziewczyny
 ‘seksie’. Ten aspekt rzuca szczególne światło na rzeczywistość młodzieży żeńskiej szkolnej. To zaś jest
 przedmiotem z kolei bieżącej części niniejszego paragrafu naszej strony internetowej.
 – Autorka pisze:

„Stałe miejsce w czasopiśmie ‘Bravo’ zajmuje rubryka ‘Pierwszy raz’, w której młode czytelniczki,
 kuszone honorarium w wysokości 50 zł [= zapłata redakcji za przesłany artykuł, względnie opis ‘seksu’], opisują
 swój pierwszy stosunek seksualny. Czy lansowana moda na wczesne rozpoczynanie współżycia
 seksualnego nie przyspiesza podjęcie decyzji o tym wśród młodych, ciekawych świata i nowych
 doświadczeń czytelników?
 – Zdarzają się, aczkolwiek rzadko, listy – ostrzeżenia, np. list dwudziestolatki: ‘Dziewczyny! Nie dajcie
 się omotać’, gdzie autorka pisze, że została zgwałcona przez chłopaka, któremu zaufała.

 W analizowanym numerze ‘Bravo’ na łamach stron ‘Dojrzewanie bez tajemnic’ znalazł się artykuł
 poświęcony idolce nastolatków – Christinie Aquilera. Autor pisze, że ‘... ze słodkiej, niewinnej
 nastolatki próbuje przeistoczyć się w śmiałą, wyzywającą kobietę’. Zdjęcia pokazują ‘słodką, niewinną’
 Christinę oraz ‘demona seksu’, gdzie piosenkarka, ubrana bardzo skąpo, dotyka swoich intymnych
 miejsc. O ile sam artykuł można jeszcze zaakceptować (autor nie wyraża się zbyt pochlebnie o artystce i nie
 szczędzi jej słów krytyki), to opisane zdjęcie nadaje się do pisma pornograficznego, a nie do młodzieżowej
 gazety.

 W dwutygodniku ‘Bravo-Girl’ (nr 16/01) na stronie 14 i 15 znajduje się test ‘na wykrywacz uczuć’. Młoda
 osoba spełnia tu rolę przedmiotu, którym można dowolnie sterować w zależności od potrzeb, jest
 pozbawiona rozumu i woli, działa wg schematu: bodziec-reakcja.
 – O jakich uczuciach mówi twoja twarz? (‘Bravo-Girl’) – można tu przeczytać, że o tym, jak kochamy,
 mówią oczy, brwi, nos, policzki czy usta. Na szczęście, wg autora mamy świetnie opanowaną sztukę
 kamuflażu – makijaż. Warto się zastanowić: czy chcemy kogoś uwodzić, czy raczej zależy nam na
 szczerej, niezafałszowanej miłości.

 Stałe miejsce w analizowanych czasopismach zajmują fotoopowieści – ‘historie miłosne’ w formie
 komiksu, pokazujące w niezbyt wyszukany sposób związki między młodymi ludźmi. ‘Seks’ jest
 motywem przewodnim, młodzi bohaterowie często zmieniają partnerów seksualnych, a szantaż,
 kłamstwo, zdrada i podstęp to metody często wykorzystywane przez nich dla osiągnięcia celów. Np.
 aby zdobyć Maksa, Julia postanawia zastraszyć swoją konkurentkę Sarę. W tym celu, dzięki pomocy
 kolegi, robi fotomontaż, kompromitujący rywalkę.

 Analizowane opowiadania nie mówią o prawdziwej miłości, dają młodzieży fałszywy obraz szczęścia,
 jego namiastkę. Uczą egoizmu, prymitywnych zachowań, zaspokajania tylko własnych potrzeb, nie
 liczą się z uczuciami innych. Nie ma w nich też miejsca na szczerą przyjaźń”.

W podsumowaniu, autorka przytacza zamieszczone w internecie uwagi odnośnie do pisma „Bravo”,
 które dotarło do Polski z Niemiec. Uwagi te widnieją pod tytułem: „Bravo – dlaczego nie” ? Oto
 wspomniane uwagi:

1. Zachęca do przedwczesnej inicjacji seksualnej.
 2. Stwarza pozór normy: wszyscy tak robią.
 3. Daje fałszywy obraz drugiej płci; chłopcy myślą i marzą o współżyciu z dziewczyną, dziewczyna bez
 ‘pruderii’ powinna rozebrać się i zrobić to, czego oczekuje od niej chłopak.
 4. Współżycie seksualne kojarzy się z ’rozkoszną zabawą’ – niekoniecznie we dwoje, z nie
 zobowiązującą przyjemnością.



 5. Szerzy pogląd, że ‘w miłości nie ma żadnych reguł, jeśli kochasz i chcesz tego, to rób to’.
 6. Wiadomości dotyczące fizjologii i prawidłowości okresu dojrzewania są w połowie nieprawdziwe (wg
 dziennikarzy niemieckich nawet w 75%).
 7. Upowszechnia nieprawdziwe dane dotyczące antykoncepcji i naturalnego rozpoznawania płodności.
 8. Uczy przedmiotowego traktowania drugiego człowieka: chłopaka lub dziewczynę zdobywa się
 stosując gesty, zachowania i słowa mające go (ją) podniecić, a randka czy prywatka może skończyć
 się wzajemnym współżyciem.
 9. Propaguje zachowania i postawy bazujące na emocjach i uczuciach, bez głębszej analizy postawy
 miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie.
 10. Posiada miejscami prymitywny i ubogi język artykułów, historyjek i listów (w dużej ilości wymyślanych
 przez dziennikarzy).
 11. Kiczowatość.
 12. Brak właściwych odniesień i komentarzy do realiów codziennego życia, kłopotów szkolnych,
 problemów rodzinnych i domowych”.

Autorka przytoczonego tu opracowania podsumowuje swoją ocenę omówionych pism młodzieżowych
 następująco:

„Jeśli chodzi o ostatni punkt, to trzeba przyznać, że w prasie młodzieżowej temat rodziny i spraw
 dotychczasowych stosunków personalnych panujących w rodzinie pojawia się niezwykle rzadko.
 Czasami mówi się o kłopotach, jakie ma młodzież w kontakcie z rodzicami, którzy nie potrafią lub nie
 chcą zrozumieć potrzeb swoich dzieci.
 – Miłość przedstawiana na łamach analizowanych czasopism ma charakter erotyczny i służy do
 zaspokajania potrzeb nie tylko na drodze kontaktów heteroseksualnych.
 – Niewiele mówi się o istocie więzi duchowej, o tym, że miłość to coś więcej niż uczuciowość, że
 prawdziwa miłość jest świadoma i wolna, jest świadomym aktem ludzkim i nie powinna być
 identyfikowana ze stanem zakochania i stosunkiem seksualnym.
 – Tymczasem w gazetach lansuje się pogląd, że momentem najwyższej rangi jest przyjemność, którą
 młodzi ludzie powinni osiągać wszelkimi możliwymi sposobami. Jak w tej sytuacji wytłumaczyć
 młodym ludziom, ze powinni dążyć do miłości prawdziwej, wymagającej poświęceń, zakorzenionej w
 wartościach i dekalogu? Jak uczyć pracowitości, uczciwości i odpowiedzialności? Czy młodzież
 wychowana na tego typu czasopismach będzie zdolna wejść w głęboki kontakt z drugim człowiekiem?
 – Młodzi ludzie pytani o najważniejsze dla nich sprawy mówią o miłości, szczęściu, małżeństwie i
 rodzinie. Ale czy propagowanie egoizmu, łatwego i wygodnego życia, odrzucanie wartości oraz
 demoralizacja poprzez pornografię przyczynią się do założenia szczęśliwej, kochającej się i trwałej
 rodziny?
 – Czy zatem jest możliwe takie wychowanie, aby młodzież potrafiła dokonywać wyboru prasy bez
 szkody dla swojego prawidłowego rozwoju i wzrostu? Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie
 spustoszenie w ich rozwoju emocjonalnym, psychicznym i duchowym może spowodować czytanie
 niewłaściwej prasy.
 – Zdarza się, że sami rodzice, nieświadomi zawartości, kupują dzieciom tego typu prasę. Zadaniem
 ludzi, którym leży na sercu prawidłowy rozwój młodego pokolenia, jest nauka krytycznego i
 refleksyjnego wyboru i odbioru prasy, wyboru świadomego i wolnego”.

Przytoczony niemal w całości artykuł przeglądowy paru wiodących pism kolorowych młodzieżowych
 powinien dać do myślenia. Zarówno rodzicom i wychowawcom, jak i samej omawianej tu młodzieży.
 Pisma te zdają się ‘uczyć’, a może raczej niemal wtłaczać w umysłowość swych młodych odbiorców styl
 życia po linii ‘nie’-myślenia i całkowitego odsuwania na peryferie – chociażby tylko resztek krytycyzmu.
 – Spełniają one natomiast doskonale rolę wdrażania w bezwolne pędzenie za łatwo dostępną
 przyjemnością, zwłaszcza tą seksualną – w stylu ‘owczego pędu’, względnie zgody na bierne unoszenie
 na fali ‘seksu’ w stylu popychanej przez wody ‘zdechłej ryby’.



Dziewictwo na ‘kupno-sprzedaż’

Młodzież, przede wszystkim zaś same dziewczyny (ale tym bardziej chłopcy), używają słowa ‘seks’ często
 jako synonimu wzniosłej rzeczywistości, jaką jest i winna być ‘miłość’. Mimo to dziewczyny nie mogą nie
 wyczuwać, że sam ‘seks’ nie ma nic wspólnego z miłością jako „darem osoby dla osoby” ku dobru –
 definitywnemu dla tych obojga (LR 11). Wielkie słowo ‘miłość, kocham’ bywa w dopiero co omówionych
 pismach młodzieżowych prezentowane i odmieniane we wszystkich rodzajach i przypadkach – jako milej
 brzmiący synonim uprawiania seksu dla zaznania przyjemności zmysłowej, w jakiejś mierze ubocznie
 podbarwionej ‘uczuciem’.

Z kolei zaś dziewczyna, zwłaszcza ta bardzo płytko myśląca albo niemal w ogóle nie myśląca, która
 jednak chciałaby się zaprezentować w którymś z tych pism, może sądzić, że cóż jej może ‘poszkodzić’,
 gdy opisze swój ‘pierwszy raz’ – rzeczywisty, a może jedynie urojony, i przedstawi go w swej bujnej
 wyobraźni jako porywające doznanie fizyczne, dodając ponadto również coś z przeżycia uczuciowego?
 Przy okazji ‘zarobi’ za sam taki opis te – samą ‘umową’ zagwarantowane 50 złotych, które dla
 dziewczyny w tym wieku stanowią cenny ‘dodatek’ do tego, co systematycznie musi żmudnie wyłudzać
 od swoich rodziców.

Mimo wszystko do głębokiego zastanowienia prowadzą w obfitości w internecie znajdujące się – nie
 zmyślone ogłoszenia o wystawianiu na ‘sprzedaż’ swego dziewictwa. Ogłoszenia tego typu świadczą o
 sięgającej dna utracie jakiegokolwiek poczucia wstydu, a z kolei o totalnym braku szacunku dla siebie
 samej jako kobiety ze strony swych autorek.

Oto na wyrywkę kilka próbek stylu, w jakim redagowane są ogłoszenia tego typu. Ogłoszenia te są
 zaczerpnięte z pierwszej lepszej ‘wyszukiwarki’ internetowej (np. ‘www.google.pl’) pod hasłem ‘dziewictwo’.
 Ponadto jednak ogłoszenia tego rodzaju znaleźć można na wielu innych stronach internetowych –
 ogólnokrajowych, czy też lokalnych, młodzieżowych i studenckich – z pominięciem drastycznego
 znalezienia się aż w ‘wyszukiwarce internetowej’.

Oto dla przykładu parę takich ogłoszeń-ofert:

a) „Sprzedamdziewictwo.pl – Codziennie nowe dziewice czekają na Twój kontakt.
 Sprzedam dziewictwo, Kupię dziewictwo, ogłoszenia, forum.
 Dziewice, czekają na Twoją ofertę – skorzystaj”.

 b) „Sprzedam dziewictwo za 1.400 zł. Płatność przelewem z góry”.
 17-letnia autorka, Dorota, przedstawia swoją propozycję i wyjaśnienie:
 „Witam wszystkich na mojej stronie. Oddam swoje dziewictwo – kulturalnemu Panu (wiek nie gra roli).
 Cena 1400 zł. Zapraszam do zapoznania się z moją stroną i poznania mnie... – 100% DYSKRECJI”!

UWAGI ze strony serwera: – Do sprzedania dziewictwa zmusiła ją sytuacja rodzinna. Tłumaczy swoją
 decyzję: „Nie uważam tego za coś złego ... Czysta wymiana handlowa: ty mi pieniądze – ja Ci siebie ...
 Liczę na miłe chwile. W cenę wlicza się pozbawienie mnie dziewictwa... oprócz tego jestem gotowa na
 sporo ...”
 – Dorota zaczyna wymieniać rodzaje seksu, na który może się zdecydować. Wśród nich seks grecki i
 oralny. „Jestem gotowa na różne pozycje i tak dalej ...”
Następuje jeszcze kolejny komentarz ze strony redakcji serwera, która przytacza dalsze słowa Doroty::
 „... Całą sumę, lub jej połowę, należy wpłacić przed skonsumowaniem usługi”.
 – Ze strony serwera: „Dlatego jest także prawdopodobne, że strona ta, to zwykłe oszustwo, które może



 jednak trafić do pewnego grona odbiorców ”.

Inne, podobne tego rodzaju ogłoszenia:

c) „Dziewictwo sprzedam. Za 20 tys. zł”.
Autorka przedstawia się:
 „Witam, jestem Karolina. Mam 18 lat. Szukam pana, który wprowadzi mnie w świat erotyki. Proszę
 napisać kilka słów o sobie i podać cenę. Czekam tylko na miłych, zadbanych panów, którzy potrafią
 zadbać o młodą, niedoświadczoną dziewicę”.

Nasza 18-letnia Karolina dostała oferty od ponad dwudziestu panów w wieku od 20 do 50 lat. Niektórzy
 od razu pragną przejść do rzeczy, proponując stawkę 10-20 tys. zł. Inni dodają do oferty trochę
 romantyzmu oraz zachwalają swoje umiejętności we wprowadzaniu niedoświadczonych dziewcząt w
 świat erotyki...
 Jeden z nich proponuje: „Jestem zainteresowany Twoją ofertą, moja propozycja to 15 tys. zł ...”.
 – Zatem: handel cnotą kwitnie. Chętnych nie brakuje.

Następuje KOMENTARZ redakcji serwera:
 „Takiej treści ogłoszenie umieściliśmy na jednym z portali internetowych, gdzie mogą ogłaszać się osoby,
 chcące sprzedać dziewictwo. W ciągu kilku dni Karolina otrzymała ponad dwadzieścia konkretnych
 propozycji. Anons na stronie obejrzalo 300 osób. Gdyby była rzeczywistą chętną nastolatką, nie miałaby
 żadnego kłopotu ze sprzedażą swojej cnoty. Mało tego, mogłaby z handlu dziewictwem uczynić stały
 dochód ...”.

Jeszcze inne ‘próbki’ ofert swej ‘cnoty’. Wiek staje się coraz niższy:

d) „Mam 14 lat i chcę sprzedać dziewictwo”.
Wyjaśnienie autorki: „Cześć, mam na imię Ala. Mam 14 lat i oddam cnotę, ale nie za darmo. Moja cena
 to 3 tysiące złotych. Chętnych proszę o kontakt na maila ... Skoro seks jest na sprzedaż, to ten
 pierwszy raz – również”.

KOMENTARZ ze strony redakcji serwera: Latem cnota mocno staniała, bo nastolatki pilnie potrzebują
 pieniędzy na wakacje. Oddadzą się ...

e) „Chcę sprzedać swój ‘pierwszy raz’! ...”

Aleksa jest studentką pierwszego roku prawa. ... Tłumaczy trochę z żalem, że całe życie czekała na tego
 jedynego, ale ‘summa summarum’ – nawet się nie zakochała, nadal jest sama. Dlatego chce sprzedać
 swój ‘pierwszy raz’, bo pieniądze zawsze się przydadzą.
 „Chcę to zrobić – mówi stanowczo. Mam już kilka ofert, jedna nawet w wysokości 50 tys. zł”.

f) „Sprzedam dziewictwo uczciwemu i kulturalnemu panu” ...

KOMENTARZ redakcji serwera: Studentka, 18 lat. Trochę się boi, bo nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi.
 Dlatego z kandydatami umawia się tylko w miejscach publicznych. Jeszcze nie dokonała wyboru swojego
 pierwszego kochanka.

 Internetowy handel dziewictwem kwitnie na całego. Osiemnastolatka ... na razie sonduje rynek i
 kontaktuje się z potencjalnymi kandydatami wyłącznie mailowo. – „Dysponuję zdjęciami dla wybranych
 ...”
 – „Sprzedam dziewictwo uczciwemu i kulturalnemu panu. Cena do uzgodnienia, choć nie ukrywam, że
 cenię wysoko siebie i swoje ciało. Jestem tego warta ...”.

g) „Sprzedam swoją cnotę za jedyne 2.500zł. Potrzebna jest mi kasa. A że moja sytuacja nie wygląda
 zbyt pięknie, dlatego też zdecydowałam się na ten krok ... Czekam na oferty od wszystkich



 Objaśnienie

 zainteresowanych Panów. Wiek najlepiej do ...”.

 h) „16-latka chce sprzedać swoje dziewictwo ...”.

Z serwera dodatkowa informacja: „Jak to określiła, jej ciało gotowe jest dla tego mężczyzny, który
 najwięcej za to zapłaci”.
 Za miesiąc skończy 17 lat. W ostatniej chwili dziewczyna podniosła cenę do 30 tys. złotych, mówiąc, że
 inny biznesmen zaproponował jej 25 tysięcy.

i) „Brakuje mi na spodnie, sprzedam dziewictwo. Ktoś chętny? Za jakieś 25 złotych. Zgłaszać się ...”

Przytoczone ogłoszenia-oferty, przedrukowane w niniejszym rozdziale o „Młodzieży w obliczu
 małżeństwa, sakramentu małżeństwa”, a na tym odcinku nadal dopiero powstającego rozdziału
 dotyczącego szczególniej dziewcząt, nie będą być może powodem do zgorszenia, a natomiast skłonią do
 głębszego zastanowienia.

Mimo wszystko przecież dobrze jest zdać sobie sprawę, w jakim klimacie rozwija się dzisiejsza
 młodzież – zarówno męska, jak i żeńska. Nie można łudzić się wmawianiem sobie, że poziom moralny
 społeczeństwa utrzymuje się na wysokim poziomie, gdy rzeczywistość zdaje się świadczyć o stanie
 faktycznym – zdecydowanie przeciwnym.

Rzecz do ‘kupna-sprzedaży’, czy ‘osoba’ wezwana na oblubienicę – Oblubieńca-z-
Krzyża

Przy dopiero co przytoczonych ofertach o ‘dziewictwie-na-sprzedaż’, a istnieją analogiczne strony
 internetowe, w których mężczyźni otwarcie oświadczają swoją gotowość ‘kupna dziewictwa’ – anonsy
 takie znajdują się zwykle na stronach typu: „www.KupieDziewictwo”, jawi się obraz moralny pokolenia,
 które niebawem przejmie w swoje ręce ster kształtowania Ojczyzny od wewnątrz i od zewnątrz. Kto
 zastanawia się nad losami Ojczyzny i jej ducha, nie może nie myśleć perspektywicznie: nie wolno nam
 pozostawać obojętnymi.

Przedstawiciele próbek dzisiejszego pokolenia młodych będą nadawali
 zasadniczy ton najbliższej historii tego zakątka globu ziemskiego, na którym nam
 starszym przyszło zamieszkać i się rozwijać.

Ziemia ta była przez przeszło tysiąc lat dziedzictwem zawierzonym
 Chrystusowi i Maryi. Ilekroć pra-ojcowie trzymali się Bożych dróg i Bożych
 ‘rozwiązań’ [NB.: zob. tytuł ogólny niniejszej strony internetowej: ‘... Rozwiązania ludzkie a Boże”]
 w swym życiu na co dzień, Ojczyzna doznawała błogosławieństwa i mogła się
 rozwijać w pokoju: ludzkim i Bożym.

Ilekroć zaś przeszłe pokolenia odstępowały od dróg ukazywanych w
 cierpliwym, często dramatycznym nawoływaniu ze strony Chrystusa, a swoją
 drogą Maryi, Matki i Królowej Narodu, która wciąż wołała do serca swego Ludu,

 szczególnie z duchowej stolicy Ojczyzny: Jasnej Góry Zwycięstwa, ale i tylu innych Sanktuariów
 rozsianych po całym kraju – Ojczyzna pogrążała się w chaosie wewnętrznym i zewnętrznym. Klęski

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/silva-3.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/silva-3.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/silva-3.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/silva-3.jpg


 polityczne i duchowe Ojczyzny były zawsze następstwem zniewolenia w pierwszym rzędzie
 wewnętrznego: dobrowolnego oddawania się coraz innym wadom narodowym. W parze z uleganiem
 owym podstawowym wadom narodowym szedł zawsze głęboki upadek obyczajowy w zakresie VI i IX
 przykazania.

Przedstawione próbki ogłoszeń odnośnie do ‘cnoty-na-kupno-sprzedaż’ niewątpliwie nie dotyczą
 całości społeczeństwa. Lepiej też nie mówić o procentowym udziale tego typu ofert wśród dzieci, czy też
 wśród młodzieży szkolnej i studenckiej.

Wiadomo, że m.in. niejedna dziewczyna-studentka prowadzi podwójne życie: za dnia studiuje, a w
 innych porach dnia ‘zarabia’ swym ciałem ... w charakterze oficjalnej lub nie oficjalnej prostytutki. Jej
 celem jest przede wszystkim możność opłacenia finansowo zawsze mocno obciążających studiów.
 – Jednakże takie postępowanie – po linii „zasady”: ‘Cel uświęca środki’, nigdy nie znajdzie u Boga
 usprawiedliwienia. Byłoby to świadomym popełnianiem grzechu ciężkiego dla osiągnięcia tą drogą
 zamierzonego dobrego celu (zob. już Rz 3,8; oraz zob. wyż.: Czyn dobry: intencja, przedmiot, dobro, miłość Boża).

Inne dziewczyny ‘handlują’ swymi komórkami jajowymi.
 – Podobnie z kolei młodzieńcy, przede wszystkim studenci z ubogich krajów tu i ówdzie po świecie
 zarabiają na studia sprzedając regularnie swoje nasienie ...
 – Wszystkie tego rodzaju działania są w oczach Bożych (ale i ludzkich) czynami ze swej istoty złymi:
 „wewnętrznie złymi [intrinsece malum]”. Są to „akty, które jako takie, same w sobie, niezależnie od
 okoliczności, są zawsze wielką niegodziwością ze względu na przedmiot” (VSp 80).
 Czyli są to czyny „nieodwracalnie złe, same z siebie i same w sobie niezdatne do tego, by je
 przyporządkować Bogu i dobru osoby” (VSp 81).

Niemniej, gdyby nawet przedstawione fakty występowały jako zjawisko jedynie bardzo odosobnione,
 każdy taki fakt stałby się sygnałem alarmu pod adresem duszy całego narodu, czyli już nie tylko
 poszczególnych synów i cór narodu. Jak nagląco potrzebny jest ogólnonarodowy wewnętrzny wstrząs
 moralny, żeby się ocknąć i nie pozwolić się zachłysnąć nowinkami płynącymi z ‘rewolucji seksualnej’,
 która lawinowo zalewa cały świat, i z coraz większą intensywnością usiłuje zniszczyć duszę również
 naszego narodu: od jego wnętrza.

Jak bardzo potrzeba wszystkim warstwom społecznym, ale tym bardziej dzieciom, młodzieży,
 młodzieży studenckiej – umocnienia w poczuciu swej godności osobistej oraz powrotu do przeżywania
 szacunku należnego sobie samemu, wraz z potrzebą szczególnej Bożej i ludzkiej ochrony całego
 zakresu intymności człowieczej!

Odnowione nasiąknięcie tymi wartościami znaleźć można najprościej, a na pewno nie złudnie – w
 promieniach łaski Jezusa Chrystusa, Boskiego Oblubieńca-z-Krzyża. On to, nasz Odkupiciel, Syn Boży,
 a zarazem Syn Człowieczy – ukazuje ceną swego męczeństwa na krzyżu „na odpuszczenie (naszych)
 grzechów” – nieporównalną godność każdego człowieka: swego żywego Obrazu wobec kosmosu.

Każdy człowiek, każdy mężczyzna i każda kobieta bez wyjątku, to nie ‘rzecz-do-użycia’, ani ‘rzecz-
do-kupna-sprzedaży’. Człowiek to osoba, wezwana do stawienia się przed Chrystusem już teraz, a tym
 bardziej po przekroczeniu progu życia wiecznego – jako Jego „czysta dziewica-oblubienica” (2 Kor 11,2).
 Jezus Chrystus ją sobie nabył na własność – ku jej doczesnemu i definitywnemu szczęściu w jego
 Bożym, a tak z kolei ludzkim znaczeniu.

To Jezusowe zaproszenie jest wszystkim innym, a nie ofertą-na-żarty! Jest to zarazem nagląca
 propozycja ze strony Odkupiciela, która jednak nie będzie dana całkiem za darmo. Oblubieniec-z-Krzyża
 obdarzy nią za cenę odpowiedzi miłości – na miłość. Jest to Jego zaproszenie – na „gody-z-Barankiem”
 (Ap 19,7 itd.). Zaproszenie równoznaczne z szczęśliwym dotarciem do „Domu Ojca” (J 14,2). Wejdą tam
 jednak tylko ci, którzy tę Chrystusową propozycję wyraźnie przyjąć chcą.

Cena, którą przyjdzie zapłacić ze strony oblubienicy zaproszonej na te gody weselne, może być
 niekiedy niemała:
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„... ‘Ci przyodziani w białe szaty,
 kim są i skąd przybyli?’ ...
 I rzekł do mnie:
 ‘To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
 i opłukali swe szaty,
 i w krwi Baranka je wybielili’ ...” (Ap 7,14).

Tam bowiem, do „Domu Ojca”, wstęp jest uwarunkowany wiernością w czynem wykazanej i
 odwzajemnionej miłości względem Chrystusa, Oblubieńca-z-Krzyża:

„A nic nieczystego do niego nie wejdzie,
 ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo,
 lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka” (Ap 21,27).

W krótkim podsumowniu zauważamy, że jednym z zasadniczych motywów być może rozpaczliwej
 decyzji na ‘sprzedaż dziewictwa’  bywają względy ... finansowe. Są studentki, które w ten sposób
 ‘dorabiają’ na opłaty związane z wielorakimi potrzebami związanymi z kontynuacją studiów.
 – Motyw wydaje się wtedy słuszny: bez pieniędzy trudno kontynuować studia: znaleźć środki na opłatę
 mieszkania, książek, wyżywienia, samych studiów.

Jednakże za jaką to się wtedy dzieje cenę? Nigdy dobry ‘cel’ nie będzie w stanie ‘uświęcić’ środków,
 które z istoty swej są „złe w oczach Bożych” ! Zarobkowe sprzedawanie dziewictwa, czy też już nie-
dziewictwa, jest chcąc nie chcąc szczytnym celem upiększoną ... prostytucją.

Wśród wyżej przytoczonych przykładów paru ofert ‘sprzedaży dziewictwa’ (zob. wyż.: Dziewictwo do
 ‘kupna-sprzedaży’) znalazł się też przypadek kogoś, komu przybywa lat, dziewczyna bardzo by chciała wejść
 w normalny związek małżeński, a nikt się nią dotąd nie zainteresował.

Ileż jest po świecie takich właśnie dziewcząt i już dorosłych kobiet, którym nie udało się znaleźć
 kandydata na męża! Wiele z nich modli się w tej intencji szczerze i z wielką ufnością. Tymczasem lata
 mijają, a im nadal nie jest dane znaleźć godnego kandydata na męża – i analogicznie: dziewczyny dla
 chłopca poszukującego niekiedy przez wiele lat daremnie ... dobrej dziewczyny, jako przyszłej żony.

A przecież i w takim przypadku, jeśli dziewczyna w końcu odrzuci Boży drogowskaz w postaci
 Bożych przykazań – i wystawi swoje dziewictwo na sprzedaż – w nadziei, że stanie się to być może
 początkiem związania się z mężczyzną na stałe jako ewentualnym przyszłym mężem, przekreśla tym
 samym swój dotychczasowy związek z Bogiem.
 – O ‘pomoc’ zwraca się w swym rosnącym zniecierpliwieniu ... nie do Boga, lecz do Tego, który z istoty
 swej jest ‘Zły’: Szatana. A ten ... bardzo się ‘anty’-cieszy, że jeden raz więcej udało mu się stosunkowo
 nietrudno „... wykorzystać dzieło stworzenia przeciw zbawieniu, przeciw przymierzu i zjednoczeniu
 człowieka z Bogiem” (DeV 27).

Małżeństwo, i życie-we-dwoje w łasce sakramentu, jest darem cudownym, a przynajmniej takim
 powinno być. Niemniej nawet małżeństwo nie jest najwyższym celem życia. Celem jest to, co jest
 definitywne: dojście w stanie łaski do „Domu Ojca”. Chociażby nawet poprzez nie-spełnienie się swych
 najskrytszych, ludzkich marzeń.

Jezus tak mocno podkreślał trwanie ‘do końca’ w wierności Bożemu Słowu – w życiu i w czynie. I
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 jeszcze w Księdze Apokalipsy mówi m.in.:

„Znam twoje czyny.
 Oto postawiłem w darze przed tobą drzwi otwarte (= symbol możliwości głoszenia Ewangelii, np.: 1 Kor 16,9; Kol
 4,3; itd.),
 których nikt nie może zamknąć,
 bo ty chociaż moc masz znikomą, 
zachowałeś moje Słowo
 i nie zaparłeś się Mego Imienia ...
 Tyś bowiem zachował nakaz mojej wytrwałości
 i Ja cię zachowam od godziny próby,
 która ma przyjść na cały obszar zamieszkany,
 by wypróbować tych, co mieszkają na ziemi (= słowa dotyczący zwłaszcza tych, co Boga odrzucają)
Przyjdę niebawem:
 Trzymaj, co masz,
by nikt twego wieńca nie zabrał !
 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mojego (= tu i w wieczności Nowego Jeruzalem)
 i już nie wyjdzie na zewnątrz.
 I na nim Imię Boga mojego napiszę
 i Imię miasta Boga mojego ... i Moje nowe Imię...” (Ap 3,8-12).

Można by dodać, że ... ‘biedna’ jest ta młoda dziewczynka, która gotowa jest sprzedać swoje
 dziewictwo, bo potrzebuje ... 25.- zł na zakup ... spodni ! Dziecko to w końcu nie wie, co mówi! A przecież
 wie, co mówi! Jest widocznie dobrze ‘wyhodowana’ na internecie, oglądaniu być może porno, pozostaje
 pod wpływem koleżanek, które ‘to’ wszystko już dawno mają za sobą ...!
 – Brak tam śladu jakiegokolwiek myślenia perspektywicznego. Nie widać poczucia odpowiedzialności –
 za siebie, drugich, ewentualne przyszłe potomstwo. Zadeptane jest u niej – jak się wydaje – poczucia
 godności własnej ...!

Do niejednego aspektu związanego z przedstawioną sytuacją seks-buisnessu trzeba będzie powrócić
 w dalszych fragmentach wciąż dopiero powstającego niniejszego rozdziału. Z tego względu zamykamy
 na tych stwierdzeniach niniejszy punkt bieżącego paragrafu o postawie dziewcząt w omawianym
 zakresie – na etapie ich stopniowego przygotowania do małżeństwa: Sakramentu małżeństwa.

RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-l.
 Stadniki, 8.VI.2015.
 Stadniki, 22.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 3.VIII.2017.

              

4. Dziewictwo: kolejny Boży dar
Temat dziewictwa
Dziewiczość w dziejach niektórych kultur i religii
Dziewiczość w Kościele Chrystusa



5. Dziewictwo a czystość
Doprecyzowanie ‘dziewictwa’ jako czystości
Chluba dziewictwa
Ten i ta radośnie dochowali czystości
Tekst. Normy moralne negatywne (VSp 52)
Tekst. Posłuszeństwo wobec normy negatywnej (VSp 67)
Tekst. Czyny wewnętrznie złe a dobra intencja (VSp 81-82)
Tekst. Wolność i równość każdego wobec normy moralnej (VSp 96)
Tekst. Męczeństwo: nienaruszalność porządku moralnego (VSp 91)
Przykład 1. „Mam 21 lat ...”
Przykład 2-3. Dwa krótkie wypowiedzi
Przykład 4. Bez pocałunku, bez obejmowania się
Przykład 5. Inne szczęśliwe, czyste małżeństwo
Przykład 6. Urodzona w dniu św. Goretti
Przykład 7. Matka zatroskana o prowokująco się zachowującą córkę
Przykład 8. Uchronił Szkaplerz Maryjny ...

6. Dziewictwo wielu dziewcząt dziś ...
Nie ‘seks’ – lecz małżeńskie ‘jedno’ osób
Presja środowiska zmowy w złu
Sprawozdanie Marty Czerwonka: „Czasopisma młodzieżowe”
Dziewictwo do ‘kupna-sprzedaży’
Rzecz do ‘kupna-sprzedaży’, czy ‘osoba’ wezwana na Oblubienicę – Oblubieńca-z-Krzyża

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c106. Krzyż na Giewoncie, Polskie Tatry. Wzniesiony w 1912 r.
Fot7c107. Pielgrzymka podążająca na Giewont w 100 lecie wzniesienia tam Krzyża
Fot7c108. Uśmiechnięte dziewczę w kwiecie młodzieńczości
Fot7c109. Kot w symbiozie z kaczątkami
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K.   DZIEWCZYNA-KOBIETA A JEJ SPOSÓB UBIERANIA SIĘ

Przedpole tematyki

Trudno nie poruszyć drażliwej kwestii ubierania się kobiet i dziewcząt. Czasy narzucają tzw. ‘modę’.
 Pozostaje jednak sumienie – oraz odpowiedzialność osobista, niezbywalna – za prowokowanie swoim
 strojem i sposobem zachowania drugich ludzi, w tym wypadku przede wszystkim świata mężczyzn,
 chłopców i młodzieńców. Zmusza to do pochylenia się nad problematyką odzienia kobiet. Nasuwa się
 szereg z tym związanych zagadnień:

1. Teologiczne znaczenie odzienia.
2. W stałej konkurencji o ‘sexy’-wygląd.
3. Garść wypowiedzi o ubieraniu się kobiet.
4. Podsumowanie rozważań o ubiorze kobiet.

Wkraczamy w tematykę trudną do przedstawienia, a przecież jakżeż konieczną. Obserwujemy
 pogłębiającą się zatratę poczucia własnej godności kobiecej, zarówno u dziewcząt i młodzieży żeńskiej
 dorastającej, jak i u starszych pań. Stąd prosi się najpierw głębsze spojrzenie na Boże widzenie kwestii
 przyodziewania się.
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1. Teologiczne znaczenie odzienia

Szata Bożej Chwały – rozważanie Petersona

Wypada zająć się kolejnym aspektem kobiecości na etapie życia przed małżeństwem: Sakramentem
 małżeństwa. Trudno nie poruszyć kolejnej kwestii – dla kapłana bardzo niezręcznej, mianowicie
 nierzadko wysoce prowokującego ubierania się dziewcząt i kobiet. Można z góry przewidzieć, jakie będą
 reakcje w odpowiedzi na pojawienie się jakiegokolwiek słowa – mówionego czy pisanego na ten temat –
 ze strony osoby duchownej.

Tymczasem samo w sobie zagadnienie nagości czy przyodziania jest głęboko zakorzenione w
 Bożym dziele stworzenia człowieka. Skorzystamy z wdzięcznością z głębokiego rozważania biblijno-
teologicznego na ten temat teologa Erik Peterson'a. Opublikował one je w 1956 r. pt. „Theologie des
 Kleides – Teologia ubrania” (Erik Peterson: 1890-1960, ewangelik, był profesorem Nowego Testamentu i historii Kościoła
 Pierwotnego. W 1930 przeszedł na katolicyzm tracąc tym samym katedrę na Uczelni Ewangelickiej. Od 1947 r. objął katedrę
 naukową w Rzymie).

Wspomniany prof. Erik Peterson wykazuje, że sprawa ‘ubrania’, traktowana poza chrześcijaństwem
 zwykle jako kwestia obojętna, w chrześcijaństwie przybierała od zawsze wydźwięk moralny. On sam
 stwierdza, że zagadnienie to ma znacznie głębsze korzenie, niżby się to wydawać mogło przy pobieżnej
 ocenie. Jest to kwestia metafizyki i teologii, która zahacza o centralne aspekty wiary chrześcijańskiej.

Podamy tu przekład-streszczenie obszernego artykułu na omawiany temat owego autora-konwertyty,
 zamieszczonego w jednym z numerów miesięcznika „Freundeskreis Maria Goretti – Information” (FMG-
Information, 2010, nr 101, str. 27-29).

Punktem wyjścia rozważań na temat odzienia pozostaje wciąż biblijne opowiadanie o upadku pra-
rodziców w raju. Jest rzeczą znamienną, że zagadnienie ‘nagości’ pojawiło się dopiero po upadku
 człowieka. Przed tym upadkiem ci dwoje nie mieli ubrania, a mimo to nie byli oni ‘nadzy’. Nagość co
 prawda zakłada brak odzienia, ale zwrócenie uwagi na nagość jest aktem duchowym.

Autor biblijny wyraża to w słowach: „I otwarły się oczy ich obojga: doszli do poznania, że są nadzy!
 Spletli więc gałązki figowe i sporządzili sobie przepaski” (Rdz 3,7). Nagość zostaje ‘zauważona’, podczas
 gdy brak ubrania pozostawał nie zauważony.

Znaczy to, że w międzyczasie musiało dojść do zmiany w samym bycie tych dwojga. Zmiana ta
 naruszyła samą istotę ich ludzkiej natury. Nastąpiła zmiana nie tylko moralna, lecz dotknęła ona
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 metafizycznej struktury człowieka. Począwszy od upadku ci dwoje doświadczają swego ludzkiego ciała
 całkiem inaczej. Teraz dopiero zaczynają ‘widzieć’ swoje ciało w całej jego cielesności i płciowości. Czyli
 w międzyczasie musiało dojść do swoistego ‘zdarcia z nich szaty’. Dopiero ‘zerwanie’ dotychczasowej
 szaty pozwoliło im doświadczyć swej nagości. Nie da się tego wytłumaczyć inaczej, jak tylko w założeniu,
 że przed upadkiem byli oni ‘przyodziani’ czymś, co obecnie zostało ‘zdarte’ – i odkryło ich ciało.

Trzeba po prostu przyjąć, że przed upadkiem ciało ludzkie objawiało się
 inaczej, ponieważ człowiek był inny w Obliczu Boga. ‘Nie-nagością’
 człowieka pomimo braku zewnętrznej szaty mogła być jedynie
 nadprzyrodzona łaska, która osłaniała osobę jakby odzieniem-ubraniem.
 Człowiek nie tylko się ukazywał w świetle Bożej Chwały, ale był przyodziany
 Bożą Chwałą.

Tę właśnie Bożą Chwałę utracił człowiek w swym grzechu. Tym samym
 zaś w jego naturze ukazało się ciało pozbawione Bożej Chwały: nagość
 czysto cielesna, obnażenie wszystkiego co dotyczy funkcji cielesnych.
 Ujawniło się ciało, któremu brak cechy szlachetności, skoro sama w sobie
 godność ciała płynęła i zawarta była w utraconej Bożej Chwale.

Innymi słowy człowiek w raju co prawda nie nosił żadnego
 sporządzonego odzienia. Szatą nie były również jego ‘cnoty’. Natomiast funkcję szaty spełniała jego
 nadprzyrodzona sprawiedliwość, niewinność i dar nieprzemijalności. Konsekwentnie zaś, ujawnienie się
 cielesnej nagości oznacza zawsze objawienie braku sprawiedliwości, niewinności oraz nieprzemijalności.

Człowiek ‘pozbawiony okrycia’ w następstwie upadku przykrywa odtąd swoją cielesną ‘nagość’ za
 pomocą ubrania. Ponieważ zaś ‘odkrycie’ ciała ujawnia jego intymność płciową, zaistniało przykazanie
 ‘poczucia wstydu’ : każe ono ukryć ciało i je osłonić. Skoro ciało nie jest już niewinne ani nieprzemijalne,
 zostaje ono osłonięte szatą-ubraniem: zepsucie zostaje ukryte, a nad rozkładającym się ciałem martwym
 rozciąga się płachtę.

Człowieka nie da się zrozumieć bez jego odniesienia do łaski Bożej. Stąd też Adam był ‘przyodziany’
 w nadprzyrodzoną sprawiedliwość, niewinność i nieprzemijalność. Dopiero dzięki tej szacie właśnie
 ujawniała się jego ‘godność’. Ona też dopiero pozwalała dostrzec, do czego człowiek jest przeznaczony
 poprzez dar łaski i Bożej Chwały. Tak dopiero da się zrozumieć, że skoro Adam i Ewa po tym strasznym
 wydarzeniu: upadku w grzech – spletli sobie gałązki figowe i przepaski (Rdz 3,7), nosili widocznie w swym
 stanie przed owym upadkiem Chwałę Bożą, która stawała się zarazem ich ‘ubraniem-odzieniem’.

W obecnym stanie, tzn. po upadku pra-rodziców, przyodziewanie się w ubranie jest niewątpliwie
 konieczne. Jednakże nie jest ono w stanie zastąpić pierwotnej szaty Bożej Chwały. Sporządzone
 odzienie-ubranie osłania co prawda nagość człowieka, ale jednocześnie może ją odsłaniać. Może
 mianowicie łatwo stać się narzędziem do wzniecania pożądliwości i uwiedzenia.

Na świat przyszedł jednak Syn Boży, Jezus Chrystus. On to, Odkupiciel – przynosi nam ponownie i
 darowuje tę szatę, którą człowiek posiadał i ją przez grzech utracił, a której my poszukujemy poprzez
 sporządzanie sobie ubrania. Jezus Chrystus dokonuje tego w Sakramencie Chrztu świętego. Tę
 rzeczywistość oznacza ‘biała szata’, jaką dziecko otrzymuje przy Chrzcie świętym.

Na Chrzcie świętym Chrystus poślubia Kościół – oraz poszczególnego ochrzczonego. Zaślubia tę
 ‘swoją’, która stała się ‘naga i zhańbiona’. Chrystus okrywa jej hańbę suknią świąteczną swojej Chwały.
 – Jest to z kolei ta szata, którą otrzymuje syn marnotrawny jako szatę „pierwotną” (Łk 15,22. - Łukasz określa
 ją jako – gr.: stolén tén próten = szatę, tę pierwotną!) z chwilą, gdy powrócił do Domu Ojca. Jest to wtedy „szata
 ślubna” (Mt 22,11), która czyni nas ‘godnymi’ uczestnictwa w Niebieskiej uczcie weselnej (Ap 19,9. - Zob. do
 tego również: Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, „Jezus z Nazaretu”, część 1, Wyd. ‘m’, Kraków 2007, 177).
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Rozważania teologa Erika Petersona prowadzą do wniosku, że wszystko, w co jesteśmy ubrani,
 przypomina pierwotną szatę łaski. Z tym że obecne nasze szaty są jedynie tymczasowe i nie
 wystarczające. Co więcej, mogą one stać się narzędziem nadużycia i uwodzenia, skoro również po
 Chrzcie świętym dają znać o sobie skutki grzechu pierworodnego: w postaci pożądliwości. Stąd też
 duchowa szata łaski Odkupienia może w czasie naszego ziemskiego życia ulec nietrudno splamieniu i
 zniszczeniu przez grzechy.

Skromne, ładne odzienie, które nie wydaje ciała na pastwę pożądliwości, lecz je ukrywa i chroni,
 powinno jednocześnie przypominać szatę uczty weselnej życia wiecznego.

Przyozdabianie swej szaty godowej (IM 10)

Rozważanie konwertyty Petersona można z wdzięcznością uzupełnić sugestiami, jakie św. Jan Paweł
 II zawarł w swej Bulli „Incarnationis Mysterium – Tajemnica Wcielenia”. Ojciec święty wydał ją jako
 dokument inaugurujący wkroczenie w Wielki Jubileusz Roku 2000 (29.XI.1998 r.). Każdy Jubileusz staje się
 według słów Jana Pawła II jakby „zaproszeniem na ucztę weselną” (IM 4) godów weselnych Oblubienicy-
Kościoła z jej Bożym Oblubieńcem, Barankiem zabitym – a przecież żywym.

W nawiązaniu do samego obchodzonego w roku 2000 Wielkiego Jubileuszu wskazuje Jan Paweł II
 m.in. na ożywioną w czasie tego Jubileuszu przedziwną wymianę darów duchowych w ramach tajemnicy
 „Świętych Obcowania” : świętych złączonych w tym samym Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa.

Tutaj też ma swoje miejsce tajemnicza „rzeczywistość zastępstwa” (vicaríetas), tj. tajemnica
 wynagradzania i wypraszania poprzez gorętszą miłość – łask Miłosierdzia dla tych, którym jej brakuje.
 Pojawiający się wtedy swoisty „naddatek miłości” staje się zarazem tajemniczym przyozdabianiem w
 przecenne klejnoty naszej własnej „szaty godowej” na czekające nas Niebieskie Jeruzalem.

Oto charakterystyczny fragment Papieskiej Bulli: „Incarnationis Mysterium – Tajemnica Wcielenia” :

„... Objawienie poucza zarazem, że chrześcijanin nie idzie samotnie drogą nawrócenia. W Chrystusie i
 przez Chrystusa życie jego zostaje złączone tajemniczą więzią z życiem wszystkich innych chrześcijan
 – w nadprzyrodzonej jedności ‘Mistycznego Ciała’. Dzięki temu – między wiernymi dokonuje się
 przedziwna wymiana darów duchowych, która sprawia, że świętość jednego wspomaga innych w
 znacznie większej mierze, niż grzech jednego może zaszkodzić innym.

 Niektórzy ludzie zostawiają po sobie jak gdyby nadmiar miłości poniesionych cierpień, czystości i
 prawdy, który ogarnia i wspiera innych. Na tym właśnie polega rzeczywistość ‘zastępstwa’ (vicaríetas),
 na której opiera się cała tajemnica Chrystusa. Jego przeobfita miłość zbawia nas wszystkich.
 – O ogromie Miłości Chrystusa świadczy również to, że Jezus nie pozostawia nas w kondycji biernych
 odbiorców, ale włącza nas w swoje dzieło zbawcze, a zwłaszcza w swoją mękę. Mówi o tym znany
 werset z Listu do Kolosan: ‘W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała,
 którym jest Kościół’ [Kol 1,24].

 Ta głęboka rzeczywistość jest w przedziwny sposób wyrażona także w Księdze Apokalipsy, gdzie
 Kościół ukazany jest jako Oblubienica odziana w prostą lnianą szatę – w bisior lśniący i czysty. ‘Bisior
 bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych’ – pisze św. Jan [Ap 19,8]. W swoim życiu święci tkają jak
 gdyby ‘lśniący bisior’, który jest Odzieniem Wieczności.
 – Wszystko pochodzi od Chrystusa. Ponieważ jednak należymy do Niego, również to, co jest nasze,
 staje się Jego własnością i zyskuje uzdrawiającą moc. To właśnie mamy na myśli, gdy mówimy o



 ‘Skarbcu Kościoła’, który zawiera dobre czyny świętych.
 – Modlić się o uzyskanie odpustu znaczy włączyć się w tę duchową komunię, a tym samym otworzyć
 się całkowicie na innych. Także bowiem w sferze duchowej nikt nie żyje tylko dla siebie. Chwalebna
 troska o zbawienie własnej duszy zostaje oczyszczona z bojaźni i egoizmu dopiero wówczas, gdy
 staje się również troską o zbawienie innych. Jest to rzeczywistość Świętych Obcowania, tajemnica
 ‘rzeczywistości zastępstwa’ (vicaríetas), modlitwy jako drogi do jedności z Chrystusem i z Jego świętymi.
 On przyjmuje nas do siebie, abyśmy razem z Nim tkali ‘białą szatę’ nowej ludzkości, szatę z lśniącego
 bisioru, w którą odziana jest Oblubienica Chrystusa” (IM 10).

Z wypowiedzi Nowego Testamentu o przyozdabianiu się

Po tym rozważaniu głębokiej ‘klasy’ teologii odnośnie do szaty-odzienia, jakie przedstawił konwertyta
 Erik Peterson, można by jeszcze przytoczyć parę wypowiedzi Pisma świętego Nowego Testamentu,
 nawiązujących do nagości względnie przyodziania.
 – Do teologicznego znaczenia tematu ‘nagości’ nawiązywaliśmy już w poprzednich częściach naszej
 strony. Temat ten jest przedstawiony w sposób bardzo jaskrawy – a zarazem symboliczno-teologiczny, u
 Proroka Ezechiela (zob. wyż.: Nagość w wizji Ezechiela (Ez 16) – oraz: Wypowiedzi Ezechiela i pozostałych Pism (Ez 16,3-
8). Toteż nie wracamy już do tego rozważania.

Znamienny jest natomiast szerszy wywód Apostoła Narodów z jego ‘Drugiego Listu do Koryntian’.
 Paweł mówi w pewnej chwili w nawiązaniu do Ojca Niebieskiego, który wskrzesił swego ukrzyżowanego
 Syna Jezusa Chrystusa i który wobec tego „... z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed
 sobą razem z wami” (2 Kor 4,14). Po czym mówi-pisze dalej:

„... Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny [= doczesne ciało człowieka], to jednak ten, który
 jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień ... – Wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co
 niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie (2 Kor 4,16-18).
 – Wiemy bowiem, że jeśli nawet niszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli
 mieszkanie od Boga, Dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w Niebie.
 Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek [= przyszłe, chwalebne
 ciało], o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy [= szata godowa życia wiecznego].
 Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić,
 lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie.
 ... Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki
 dokonane w ciele, złe lub dobre” (2 Kor 5,1-10).

Tekstu tego już nie komentujemy: rozumiemy go bardzo dobrze w świetle poprzedniego rozważania
 wyżej przytoczonego teologa Petersona.

Nowy Testament podaje jednak również tu i ówdzie bardziej konkretne wskazania, jak należy ubierać
 się w sposób godny ucznia Chrystusowego.

I tak, u świętego Piotra napotykamy następujące wskazanie pod adresem niewiast:

„Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie
 słuchają Nauki [= poganie; nie wierzący], przez samo postępowanie żon zostali pozyskani bez nauki,
 gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.
 Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w
 suknie [= Piotr nie potępia ozdób, a zachęca do starań o wewnętrzne bogactwo ducha], ale wnętrze serca człowieka
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 o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga.
 Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a
 były poddane swoim mężom ...” (1 P 3,1-5).

A oto słowo św. Pawła z jego ‘Pierwszego Listu do Tymoteusza’:

„Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
 Podobnie kobiety – w skromnym zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i
 umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz
 przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności” (1 Tm 2,8-10).

2. W stałej konkurencji o ‘sexy’-wygląd

Styl ‘sexy’ w ubiorze-kosmetykach-środkach pachnących

Na tle rozważań w nawiązaniu do istoty sensu i znaku wszelkiego odzienia-ubrania – pomijając już
 wzgląd klimatyczny, który zmusza do odpowiedniego ubierania się, jawi się tym ostrzej nieuniknione
 zagadnienie sposobu ubierania się człowieka: mężczyzn i kobiet. Jest rzeczą jasną, że sprawa sposobu
 ‘ubierania się’ dotyczy przede wszystkim świata kobiet.

Ogólnie można by powiedzieć, że mężczyźni raczej rzadko prowokują stylem swego ubierania się w
 kierunku wzniecania pożądliwości seksualnej. W dni gorące mężczyzna stosunkowo łatwo ściąga
 koszulę – szczególnie przy pracy w upale: na budowie, w rolnictwie, itd. Poza tym jednak mężczyzna nie
 jest zanadto skłonny rozbierać się dalej. Wyjątki oczywiście zawsze się zdarzają. Bywa, że mężczyzna
 jest ubrany skąpo i chodzi w bieliźnie bardzo obcisłej, która w sposób wyzywający uwydatnia kształty
 jego intymności. Ludzie wtedy zwykle odwracają się od niego.

Od czasu do czasu ludzie, zwłaszcza rodzice, alarmują w ośrodkach przygotowujących reklamy m.in.
 z prezentacją męskich spodenek, by zdjęcia mężczyzny ubranego dla reklamy w taką właśnie, ściśle
 przylegającą bieliznę, z pism i plakatów wycofano – ze względu na przyzwoitość wobec dzieci.
 Interwencje takie na ogół odnoszą pozytywny skutek.

Zdarza się też wyjątkowo, że jakiś mężczyzna, który być może zajmuje wysokie stanowisko w życiu
 politycznym itp., w swym występie telewizyjnym przed zaplanowanymi wyborami – w pewnym momencie
 zdejmuje z siebie wszystko i staje przed publicznością w stroju ‘Adama’. Widzom wyjaśnia, że winni go
 dobrze poznać oraz że „nie ma nic do ukrycia”. Oraz że będzie wdzięczny, jeśli w najbliższych wyborach
 na niego właśnie zagłosują! Widzowie w takiej chwili pomyślą o nim to, co o nim pomyśleć się da: spojrzą
 na niego z politowaniem. Stwierdzą, że zabrakło mu być może ... pewnego elementu w głowie.



Chociaż obecnie mowa ma być o ubieraniu się przede wszystkim dziewcząt-kobiet, warto zdać sobie
 tutaj sprawę, jak kobiety mogą reagować na zachowania pewnych mężczyzn, którzy doskonale wiedzą,
 jak zwrócić uwagę kobiet na siebie jako właśnie na ‘sexy’-mężczyzny. Oto charakterystyczna wypowiedź
 pewnej mężatki już z dużym stażem małżeńskim:

„... Pozwoli Ksiądz, że powiem coś na temat mody męskiej i jak my kobiety na to patrzymy ...
 Jak widzę faceta w zbyt obcisłych spodniach w bardzo jaskrawych kolorach i jeszcze zbyt
 wypielęgnowanego, to od razu kojarzy mi się jego widok z ... gejem. Jest to nie tylko moja opinia, ale
 też większości moich koleżanek.
 – Jedna moja znajoma prowadzi salon kosmetyczny. Przychodzą tam też panowie: życzą sobie, żeby
 zrobić im paznokcie, a nawet depilują klatkę piersiową i ... okolice intymne.
 U kobiety jest to rzecz naturalna: że tak trzeba. Ale jak tego dokonuje mężczyzna, no to jest to już
 wielka głupota. Oczywiście: facet powinien dbać o siebie. Moim zdaniem wystarczy w tym wypadku,
 żeby ładnie obciąć włosy, ogolić się, obciąć normalnie paznokcie i porządnie się umyć. Facet wcale
 nie musi być ładny. Ale gdy jest miły, opiekuńczy, uprzejmy i z szacunkiem traktuje kobiety, to w takim
 można się szalenie zakochać.
 – Nie jest też prawdą do końca, że jak mężczyzna ściągnie koszulę, to kobiety patrzą na to obojętnie.
 Dla nas też to jest bardzo kuszące, szczególnie jak ma piękny tors. No i ta męska bielizna obcisła: nie
 tylko jest kusząca, ale chyba też nie zdrowa: zarówno dla panów, jak nawet dla małych chłopców. To
 tyle o ‘modzie’ ...” (Maria, email: 9.III.2007).

Nie ulega wątpliwości, że młodzieńcy i mężczyźni nie mogą nie zdawać sobie sprawy z uwag
 przytoczonej tu wypowiedzi poważnej mężatki. W grę wchodzi bezpośrednia odpowiedzialność i
 poczytalność za swoje prowokujące zachowanie i ubieranie się – w obliczu Bożym oraz w stosunku do
 tych osób, którym taki mężczyzna chciał swym ‘sexy’-wyglądem zaimponować. Taki mężczyzna nie
 usprawiedliwi się przed obliczem Boga ze swego jasno zamierzonego celu: żeby swym ‘sexy’-wyglądem
 wyzwolić u kobiet podniecenie. Od podniecenia zaś jest już tylko nieduży krok do przyzwolenia na nie i
 przejścia do czynu sprzecznego z godnością człowieka jako osoby, a nie obiektu do wyzwalania ‘sexy’-
podniet.

Wracamy obecnie do świata dziewcząt i kobiet. Zupełnie inaczej, aniżeli w przypadku mężczyzn,
 przedstawia się problem dobierania części odzienia i styl ubierania się w przypadku kobiet. Jeśli już dla
 mężczyzny ważne jest stwierdzenie, że sposobem swego ubierania wyraża on siebie i daje świadectwo o
 sobie, dotyczy to tym bardziej kobiety. Ludzi ocenia się w dużej mierze poprzez ich wygląd zewnętrzny.
 Ten zaś wyraża się w ich ubiorze, łącznie ze stosowanymi zależnie od okoliczności ... pachnidłami.

Kobiety doskonale zdają sobie sprawę, że jakość ubierania się, dobór materiałów do sporządzenia
 coraz to innych detali garderoby, styl jej osobistego prezentowania się zależnie od tego, w jakim ma się
 znaleźć środowisku: domowym, w pracy, w życiu społecznym czy politycznym, może stać się dla niej
 potężnym narzędziem wielorakiej manipulacji. To zaś umożliwia im wywieranie zamierzonego wpływu na
 całe otoczenie. Wiele kobiet doszło w szermowaniu tym narzędziem do wysokiej perfekcji.

Sam w sobie ubiór i jakość jego prezentacji spełnia niewątpliwie wielorakie funkcje. Ubranie służy po
 prostu do przyodziania się, ale z nim nieodłącznie związana jest funkcja estetyczna, socjologiczna, a
 niezależnie od tego funkcja etyczna.

Zarówno mężczyzna, jak tym bardziej kobieta dobrze wiedzą, co to znaczy ubiór czysty, schludny, nie
 przesiąknięty nieprzyjemnymi zapachami – chociażby np. dymem papierosów. Zdarza się, że np.



 marynarka, którą ktoś włożył w pośpiechu – być może marynarka nie swoja, ale od kogoś z rodziny, jest
 tak przesiąknięta dymem papierosów, że pobyt z tym człowiekiem w jednym pomieszczeniu wywołuje
 przedłużające się odruchy wymiotne.
 – Z kolei zaś tak mężczyzna, jak kobieta, a także już dziecko dobrze wiedzą, że nie można pokazać się
 w ubraniu poplamionym, pomiętym, być może ... dziurawym.

Każda zaś kobieta instynktownie wyczuwa, co trzeba ubrać zależnie od tego, gdzie ma się pojawić.
 Inaczej ubierze się do pracy w domu, inaczej gdy trzeba pójść do pracy w biurze, w gościnę, do kościoła,
 na plażę, na dłuższe wędrowanie piechotą. Innym decydującym kryterium dobierania ubioru jest wiek
 kobiety, a swoją drogą względy klimatyczne.

W parze z doborem odpowiedniego stroju pójdzie zapewne zróżnicowana fryzura, czy też sięganie po
 sztuczne środki kosmetyczne dla ... ‘poprawienia swego wyglądu’. Do tego zaś dochodzą coraz inne,
 bardzo zróżnicowane środki poprawiające zapachy. A jakżeż by mogło się obejść bez przystrojenia się
 dodatkowo w takie czy inne, może i bardzo drogie łańcuszki, koraliki, obrączki i kolczyki. Wszystko to
 znajduje oczywiście swoje potężnie odbicie na ... budżecie małżeńskim i rodzinnym.

Nie trzeba być wielkim obserwatorem życia by zauważyć, że panie usiłujące poprawić naturalne
 piękno podarowane im przez Stworzyciela, tak niekiedy tę swoją naturalną urodę dodatkowo
 ‘poprawiają’, że w końcu zupełnie zatracają zmysł krytyczny i samoocenę. Zamiast z długich minut, a
 może i godzin spędzanych przed lustrem – wyjść piękniejszą, mogą stać się widmem-straszydłem, na
 które inni patrzeć będą z politowaniem, podczas gdy one łudzą się, iż teraz dopiero osiągnęły szczyty
 podziwienia godnego piękna. W życiu na co dzień, a zwłaszcza w dni świąteczne, niezbyt trudno natrafić
 czy to w TV, czy nawet na ulicy – na takie ‘eksponaty’ niby ‘piękna’, które samym wyglądem jedynie
 odstręczają i przypominają raczej maski zaczerpnięte prosto z ... piekła.

Z kolei jednak kobiety doskonale zdają sobie sprawę, że techniki kosmetyczne mogą stać się
 znakomitą przynętą, której mogą użyć w celu od samego początku wyraźnie nie-etycznym. Z pomocą
 kosmetyków kobieta może podkreślić odpowiednimi wyzywającymi barwami, a z kolei zapachami – coraz
 inne fragmenty swojej twarzy czy innych części ciała w taki sposób, by skutecznie doprowadzić
 określonego mężczyznę, a nawet całe środowisko męskie do jakiego się wybiera – co najmniej do
 zaintrygownia sobą. Po zastosowaniu takich technik kobieta liczy z niemal 100 % pewnością na to, iż jej
 się to w pełni uda.

Nie jest naszym zadaniem ani zamiarem pisać o ‘modzie’, która odwiecznie się zmienia i dla wielu
 kobiet staje się narzędziem, którym niemal terroryzuje męża i rodzinę. Wszystko to bowiem wiąże się z
 systematycznym drenażem zasobów finansowych małżeństwa i rodziny – również takich małżeństw i
 rodzin, które stać na duże wydatki tego rodzaju.

Sytuacja ta budzi pytanie natury ściśle moralnej nie tylko w związku z VI, ale i VII przykazaniem: czy
 dziewczyna, a z kolei panna która stroi się dla swojego ‘chłopaka’, a potem już jako kobieta dojrzała,
 ‘ustabilizowana’ poprzez życie w małżeństwie i rodzinie – kupuje coraz inne ciuszki i kosmetyki przede
 wszystkim dla swych kobiecych upodobań i swego samozadowolenia, bierze każdorazowo pod uwagę
 aspekt etyczny związany ze spełnianiem tych ‘potrzeb’? Bo i jej sumienie jest:

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

Głos ten ponad wątpliwość i w tych sprawach nawołuje do umiaru w zakupach rzeczy dla siebie.
 Zdarza się, że w tym samym czasie, gdy ona wiele wydaje na swoje ‘kobiece’ potrzeby, zapasy żywności
 w domu są tak nikłe, iż rodzina niemal głoduje. To już oczywiście dalszy problem, chociaż ściśle
 związany z powołaniem do małżeństwa jako Sakramentu, łącznie z całą za niego odpowiedzialnością.

Z kolei zaś nie jest zadaniem naszej strony internetowej wchodzić w wymogi dyktowane czy to przez
 nieustannie zmieniającą się ‘modę’ damskich kreacji odzieżowych, stylu ubierania się – raz jako ‘maksi’,
 to znów ‘mini’, jeszcze innym razem czegoś pośredniego – w parze z kupowanymi kosmetykami,



 pachnidłami i wyszukaną fryzurą, która staje się kolejną, nigdy nie nasyconą studnią finansową.
 Zadaniem niniejszej strony pozostaje natomiast niewątpliwie etyczny aspekt sposobu ubierania się
 kobiet: dziewcząt, panien oraz kobiet w wieku już dojrzałym z punktu widzenia przykazania VI czy IX.

Co w tej kwestii może, albo powinien powiedzieć kapłan? Ściśle biorąc nie chodzi nawet o to, że
 piszącym niniejsze słowa jest w sam raz ... kapłan, zakonnik.
 – Zanim pojawi się kapłan, daje o sobie znać ponad wątpliwość głos sumienia. Słowo kapłana stworzy
 najwyżej właściwsze uwarunkowania, żeby ten głos – Kogoś wyższego, niezależnego, nie
 zmuszającego, a przecież nakazującego – stał się łatwiej słyszalny.

Jeśli dziewczyna, czy i już dojrzała kobieta – pokazuje się w określonym środowisku w stylu ‘sexy’ [z
 angielskiego: seksownie; seksualnie prowokująco], zdaje sobie ona doskonale sprawę, że taki właśnie sposób jej
 prezentowania się będzie ponad wątpliwość działał w kierunku wzniecenia pożądliwości praktycznie u
 wszystkich napotkanych mężczyzn. Czy będzie to miało jakiś wydźwięk w przeżyciach i wyobraźni także
 świata jej koleżanek oraz napotkanych kobiet?
 – Oddziaływanie ‘seksy’-dziewczyny na inne dziewczyny i kobiety będzie zapewne znacznie słabsze,
 aniżeli na mężczyzn. Ale i dziewczyny przyznają w chwilach szczerości, że widok np. koleżanki lub
 koleżanek w stroju ‘topless’ [z ang.: cała górna część ciała odkryta], co może nie być rzadkością w niektórych
 środowiskach (np. w akademikach, internatach) działa również na nie podniecająco.

Innymi słowy pomijając inne przykazania Boże, w grę będą wchodziły związane z naszym aktualnymi
 rozważaniami szczególnie dwa spośród Dziesięciu Bożych przykazań: przykazanie VI (działania własne i
 prowokowanie działań), oraz przykazanie IX (grzechy popełniane pragnieniem-pożądaniem: własne i prowokowane).

Sam temat ‘ubierania się sexy’ i w parze z nim idącego ‘zachowania się sexy’ podzielimy sobie dla
 przejrzystszego przeglądu nasuwających się modyfikacji na parę podstawowych grup.

Spódnica ...

Był ‘modny’ styl spódnic maksi, potem mini, a nawet ‘super’-mini. Istnieją też długości spódnic
 wypośrodkowane.
 – Czy dziewczyna, która wdziała na siebie spódnicę aż do ziemi, ale z wciąż się rozchylającym wcięciem
 aż do krocza, decyduje się na taki a nie inny strój dlatego, że nie dysponuje w szafie żadnym innym
 ubraniem? A może jej imponuje świadomość, że drudzy, przede wszystkim mężczyźni, okazyjnie
 ‘zobaczą’, gdy spódnica w sam raz odpowiednio się rozchyli, że nie jest ona jedynie malowanym
 symbolem człowieka, lecz jest pełnokrwistym egzemplarzem kobiety-kobiecości, u której ... występuje
 również, lub nawet ‘też’ – krocze?

Powstaje pytanie: czy taką – a nie inną – spódnicę musiała ona kupić? Czy w sklepie naprawdę nie
 było innej, pięknej – a nie prowokującej spódnicy?

W innym przypadku dziewczyna wybierająca się do określonej grupy, lub
 po prostu gdy wybije godzina nieco zaawansowana, wdziewa spódnicę tak
 okrutnie krótką, że nie wiadomo, czy w ogóle coś ma na sobie.
 – W innych sytuacjach dziewczyna nawet już mocno dorosła kobieta wdziewa
 spódnicę tak przeraźliwie krótką – sięgającą wysoko powyżej kolan, że przy
 każdym kroku czy powiewie wiatru uwidacznia się jej ‘pupa’ w całej swej
 krasie.



 Objaśnienie

Czyżby to miało nie działać na chłopców – i każdego mężczyznę?
 Dziewczyna o tym oczywiście doskonale wie. Ale też znajduje ona widocznie
 w takim właśnie prezentowaniu siebie tym większej satysfakcji, świadomie
 ‘grając’ na męskiej wytrzymałości fizjologicznej i etycznej.

Przy różnych, może i bardzo prozaicznych sytuacjach pojawia się wtedy
 problem, a zarazem pytanie, gdy taka dziewczyna-kobieta zajmie miejsce np.

 w pociągu, a inni pasażerowie chcąc nie chcąc muszą usiąść dokładnie naprzeciw. Na cóż się wtedy
 przyda, że dziewczyna będzie co chwilę ‘naciągała’ tę z wyboru przeraźliwie krótko skrojoną spódnicę,
 która nie jest w stanie przykryć jej krocza?
 – Inna rzecz, że wszelkie ‘poprawianie’ spódniczki może być w tych okolicznościach jednym więcej
 manewrem udawanej skromności dla osiągnięcia tym pewniej dobrze przemyślanego zamierzenia.
 Dziewczyna przecież doskonale sobie zdawała sprawę z tego, co na siebie wdziewa ...

Czy ta dziewczyna-kobieta znajdzie w oczach Bożych, ale i ludzkich – jakiekolwiek wytłumaczenie dla
 tak obranego stroju, np. w sensie: iż po prostu ‘nie pomyślała’ o tym, że znajdzie się w wagonie
 kolejowym? I że tym samym będzie musiała demonstrować wobec siedzących vis-a-vis oraz obok niej, iż
 również (lub: nawet) u niej – podobnie jak u innych kobiet – rzeczywiście ‘występuje’ i istnieje coś, co
 tworzy ... krocze?

A teraz uwaga w nawiązaniu do tych, którzy na to wszystko muszą patrzeć. Mianowicie gdzie ma
 podziać swój wzrok siedzący naprzeciw czy to chłopak, czy po prostu ktokolwiek z mężczyzn? Bo i inna
 kobieta będzie przyjmowała taki widok ... z niesmakiem. Siedzący naprzeciw młodzieniec będzie może
 podejmował wysiłki, by „tak patrzeć, żeby nie widzieć, względnie: tak widzieć, żeby nie patrzeć”. Tak
 brzmi zasada, jakiej należy się trzymać w takiej sytuacji. Jest to jednak na dłuższą metę niezwykle
 trudne. Co bowiem zrobić z głową, która chcąc nie chcąc patrzy przecież do przodu, a nie ... stale jedynie
 w bok?

Co zaś przeżywa, względnie po prostu ‘myśli’ ona, owa kobieta-dziewczyna? Czy w tej sytuacji
 doznaje ona dużo pokojowo przeżywanej satysfakcji na myśl, iż samym swym takim strojem wyzwala
 non-stop pożądliwość – zwłaszcza u otaczających mężczyzn? Czy mogłaby spojrzeć w tej chwili
 Chrystusowi i Jego Niepokalanej Matce – prosto w ... oczy?

W jej szafie w domu ponad wątpliwość znalazłoby się wiele innych, bardziej odpowiednich – w tym
 wypadku: spódnic, czy sukien. Ona jednak – przez nikogo nie przymuszona (a raczej: świadomie poddając się
 dyktatowi zniewalającego ją ‘Złego’?), świadoma konsekwencji duchowych i fizjologiczno-fizycznych swego
 wyglądu ‘sexy’, wybrała w pełni dobrowolnie ... ten właśnie ciuch spośród wielu innych pozostających do
 dyspozycji. Żeby tylko innych ... drażnić i tym hojniej zaliczać „ich” grzechy – przez nią u nich rozpętanej
 pożądliwości. Widocznie jej samej sprawia to ogromną satysfakcję.
 – Po takim zaprezentowaniu swej na widok publiczny wystawionej kobiecości będzie mogła stwierdzić
 wobec siebie (i ‘Złego’). że impreza się ... ‘udała’. Sama zaś ‘ona’ pozostaje oczywiście nadal ... ‘szczytem
 niewinności’. Czynu przeciw czystości przecież żadnego się nie dopuściła ...!

Któraś z dziewcząt powie na to, że w ramach określonych imprez, które wiążą się np. z
 przemarszami coraz innych grup artystycznych, musi przywdziać taki właśnie, a nie inny strój. Jest on z
 góry ustalony i wyznaczony na takie szczególne okoliczności.
 – Taka wymówka jest oczywiście typową ucieczką od właściwego problemu. Czyżby dziewczyna była już
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 do tego stopnia ubezwłasnowolniona przez środowisko, że jej nie stać na własne zdanie w sprawie
 imprez, na których zmusza się kobiety do przywdziania stroju niemoralnego, bo wysoce prowokującego?
 Czy dziewczyna rzeczywiście zgadza się na spełnianie roli już tylko ‘zdechłej ryby’, bezwolnie unoszonej
 prądem rzeki niemoralności, zasłaniając się argumentem, że ‘inne dziewczyny robią to samo’, lub że jeśli
 ja tego nie zrobią, znajdzie się zamiast mnie 100 innych chętnych?

Tymczasem i tutaj pojawia się ponownie wielokrotnie już przytaczana wypowiedź św. Jana Pawła II o
 ściśle osobistej, niezbywalnej i nieodstępnej odpowiedzialności za czyny dobre czy złe. Słowa te znamy
 już na pamięć. Są one ponad wątpliwość wszystkim innym, a nie ... żartem:

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

Znaczy to, że sprawą bezprzedmiotową jest powoływanie się na presję, chociażby niezwykle silną,
 otoczenia, względnie w innym wypadku np. partii politycznej do której się dołączyłem itp. Dopiero co
 ponownie przytoczone słowa św. Jana Pawła II są wciąż w pełni aktualne – i nie wymazalne. Oto
 chociażby dwa linki ‘wewnętrzne’ do miejsc z samego już bieżącego rozdziału, kiedy to słowa te były już
 przypominane i przytaczane (zob.: Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność - oraz: Odpowiedzialność osobista).

Obnażanie brzucha

Obnażanie jak największej powierzchni swego kobiecego ciała ... – Również ta ‘moda’ już istniała,
 wraca ponownie, i nadal będzie trwała, szczególnie przez cały ciąg cieplejszej pory roku. Czy
 demonstrowanie coraz innych obnażonych części swego ciała zaliczać do oddziaływania ‘sexy’?
 Niewątpliwie: ‘tak’, mimo iż widok tak się obnażającej czy to dziewczyny, czy nawet i już starszej kobiety,
 wzbudza u mężczyzn nierzadko odruch raczej niesmaku, a może nawet i obrzydzenia.

Jakie jest jednak głębsze zamierzenie dziewczyny, która w ten sposób udostępnia dla publiki jak
 najwięcej obnażonej powierzchni swego kobiecego ciała? Czy motywem jej działania jest wtedy
 wyzwolenie rzeczywistego ... dobra: w stosunku do siebie, a tym bardziej w stosunku do tego, który
 będzie ją w takim stanie ... kontemplował?
 – Czy taka dziewczyna, niekiedy zaś już w pełni dojrzała kobieta – wzbudza obnażeniem połowy swego
 brzucha, a może ponadto i plecy aż do samych bioder – szacunek dla siebie jako kobiety? A może sama
 zdaje sobie sprawę, że zdąża do wyzwolenia względem siebie skutku wręcz odwrotnego?

Można by zapytać, skąd się wzięła tendencja do tego, żeby dziewczyny i kobiety pokazywały jak
 najwięcej nagiej powierzchni swojego ciała? Przytoczymy tu chętnie reportaż na ten temat zaczerpnięty z
 parokrotnie już cytowanego pouczającego miesięcznika ‘Freundeskreis Maria Goretti – Information’ [=
 Krąg Przyjaciół Marii Goretti]. Chodzi w tym wypadku o artykuł amerykańskiego dziennikarza Dennis Prager
 (FMG-Information, V.2005, nr 85, 33).

Autor wykazuje, że obnażanie brzucha i plecy stało się spontaniczną reakcją na polityczne naciski
 zmierzające w kierunku uznawania ‘równości’ obu płci. ‘Poprawności politycznej’ władz państwowych nie
 chodzi w tym wypadku o samo tylko podkreślanie równej ‘wartości’ mężczyzny a kobiety, lecz o
 ‘jednakowość’ obu płci. Są to naciski zmierzające do odebrania kobiecie jej zadania jako matki,
 narzucające pogląd, że dwóch ‘ojców’ może spełniać zadania wychowawcze i opiekuńcze równie dobrze,
 jak dotychczasowy układ: mąż i żona. W konsekwencji tego politycznego nacisku należy z punktu
 widzenia państwowej ‘racji stanu’ m.in. zwalczać ubiór typowy dla kobiet – jako nie mający już większego
 znaczenia w życiu społecznym.
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W kontr-reakcji na te absurdalne polityczne naciski, kobiety starają się pokazywać coraz więcej gołej
 powierzchni swego ciała, dając w ten sposób do zrozumienia, że są seksualnie na równi dyspozycyjne co
 mężczyźni. Ponieważ zaś małżeństwo oraz macierzyństwo traktowane jest obecnie jako rzecz już
 niepotrzebna i nieprzydatna, a w szkole wtłacza się dzieciom do głowy, że płeć męska i żeńska
 oznaczają jedną i tę samą rzeczywistość, pozostaje kobietom i dziewczynom tylko to jedno:
 demonstrować siebie w całej oczywistości swego kobiecego ciała i swej kobiecej ‘inności’ w zestawieniu
 z mężczyzną.
 – W tym sensie pokazywanie jak najwięcej obnażonej ‘skóry’ swego kobiecego ciała uznają dziewczyny-
kobiety za główny sposób, by prezentować siebie w życiu jako po prostu kobiety, a nie mężczyźni. To ma
 wyjaśniać dążność do maksymalnego udostępniania swojej kobiecej ‘skóry’ oraz publicznego
 oddziaływania swoją seksualnością.

W takiej sytuacji ci wszyscy, którzy poszukują kobiety nie jako ‘seksu’, lecz zmierzając do związku
 miłości, powinni nadal – wbrew naciskom ‘poprawności politycznej’ uznawać, że istnieje zasadnicza
 różnica pomiędzy ‘przyciąganiem seksualnością’ – a ‘atrakcyjnym sposobem ubierania się’.
 – Na koniec zaś daje autor (Dennis Prager) kobietom w naglących słowach do zrozumienia, że „im więcej
 mężczyzna widzi kobiecej skóry, tym bardziej myśli nie o miłości, lecz o seksie”.

Z punktu widzenia estetycznego można by dopowiedzieć co następuje. Dziewczyny i kobiety, które
 pokazują bez zażenowania, a nierzadko bardzo ostentacyjnie, cały niemal brzuch łącznie z pępkiem i
 obnażonymi plecami, nie zdają sobie sprawy (a może świadomie wyłączają myślenie?), że widok ten wzbudza u
 wielu odruch przede wszystkim współczucia i politowania, jeśli nie gorzej. Gdy przy każdym pochyleniu
 się takiej dziewczyny czy kobiety, jej brzuch siłą rzeczy układa się w harmonijkę grubych fałdów
 skórnych, nawet mimowolny widok takiej ‘pani’ może wywołać odruch bardzo niesmaczny, jeśli nie wręcz
 ... wymiotny.

Z punktu widzenia zdrowotnego wzbudza widok dziewczyn i kobiet z obnażonym brzuchem i plecami
 w części tuż powyżej bioder – uczucie poważnego zatroskania. Wcale nietrudno bowiem o nabycie w
 takich okolicznościach schorzeń, wskutek wystawienie tych odkrytych części ciała na chłód i wiatr.
 Leczenie niepotrzebnie wtedy nabytych chorób może okazać się rzeczą kosztowną, a schorzenia
 nabywają łatwo stanu schorzeń chronicznych, bardzo opornych na leczenie.

Jak już poprzednio przypomniano, nadal w pełni aktualne jest zagadnienie poczytalności i
 odpowiedzialności takich dziewcząt i pań w obliczu Bożym za wyzwalanie pożądliwości i grzesznych
 pragnień, szczególnie u mężczyzn.

Szczególnie niesmaczny jest widok dziewcząt i kobiet z być może szeroko obnażonym brzuchem, z
 demonstracyjnie wystawionym pępkiem, może dodatkowo ‘naszpikowanym’ kolczykami w co bardziej
 eksponowanych miejscach, gdy to ma miejsce w kościele. Do tego aspektu ‘ubierania się kobiet’
 niebawem odrębnie wrócimy (zob. nieco niżej: Sexy wygląd przy czynnościach religijnych).

Kobieta taka kroczy wtedy w kościele zwykle bardzo ostentacyjnie i pokazuje wszem wobec, co ‘ma’ i
 czym dysponuje. Bezczelność takiej kobiety i całkowity brak uszanowania dla świętości Domu Bożego,
 wraz z wyzbyciem się wyczucia po linii „zmysłu wiary”, który każe zastanowić się nad tym, co w kościele
 wypada, a co absolutnie nie wypada, dochodzi wtedy do szczytu. Trudno wtedy nie kwalifikować takiego
 prezentowania siebie jak typowego grzechu świętokradztwa: grzech przeciw Pierwszemu Przykazaniu.

Przykład prosto z życia:

Któregoś razu w kościele odbywał się ślub. Temperatura spadła tego dnia bardzo nisko: w kościele
 panował chłód i było zimno. Kościelną była kobieta. W kościele było zainstalowane urządzenie do
 stosunkowo prędkiego nagrzania całego kościoła. Jednakże wspomniana kościelna, widząc młodą
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 panią niemal całą gołą z przodu i z tyłu, powiedziała sobie po cichu: „Skoro ta ‘młoda pani’ nie ma
 wstydu i przychodzi do Ołtarza prawie nago, umyślnie ogrzewania nie włączę. Dobrze jej zrobi, gdy w
 swym rozpalonym ‘seksie’ poczuje nieco chłodu ...”
 – Intencja co prawda niezbyt chlubna, ale efekt był nie najgorszy ...!

Nasuwa się też jeszcze zupełnie inna – rzeczywista historia. Młoda dziewczynka szkolna kupowała
 wraz ze swą matką spodnie dla siebie. Okazało się, że w tym supermarkecie w sam raz nie było żadnych
 spodni takich, jakich ona poszukiwała: po prostu najzwyczajniejszych spodni. Dostępne były jedynie
 ‘biodrówki’, jakich ta dziewczyna absolutnie nawet dotknąć nie chciała.

Dziewczyna zaczęło głośno wyliczać negatywne strony wszelkich ‘biodrówek’: ani mnie, ani wielu
 koleżankom, biodrówki nie odpowiadają! „Kto je wymyślił? Niewygodne w poruszaniu się, eksponujące ...
 nawet najdrobniejsze mankamenty na biodrach i plecach, i zwyczajnie wtedy zimno w plecy! A tu brak
 wyboru” (zob. do tego: http://pl-pl.facebook.com/pages/Nie-chcemy-nosi%C4%87-biodr%C3%B3wek/142468219127861).

Dziewczynka narobiła w supermarkecie tyle ‘szumu’, że musiał zjawić się kierownik i dyrektor tego
 działu. W odpowiedzi na apel tej dziewczynki, która nie pozwoliła się zniewolić ogólnie panującej
 ‘modzie’, niemal natychmiast pojawiły się spodnie normalne, nie wymagające eksponowania pępka, ani
 wystawiania na widok publiczny ‘pupy’ w całej jej krasie.

Oto owoc szczypty zdrowego rozsądku u dziecka z najniższej klasy – przy wszelkich zawirowaniach
 osób starszych i całego świata kobiecego, które próbują narzucać ‘modę’ wbrew wszelkim kryterium
 zdrowego rozsądku..

Eksponowanie biustu

Trzeci, najczęstszy i szczególnie perwersyjny sposób ubierania się w stylu ‘sexy’, to manipulowane
 ‘odkrywanie-zakrywanie’ swych piersi. Można się spodziewać, że poruszenie tego aspektu dziewczęcego
 i kobiecego sposobu ubierania się wyzwoli ‘tsunami’ oburzonych feministek. Okazuje się jednak, że
 chodzi tu nie tylko o dziewczęta młode, ale wcale nie rzadko o kobiety mocno zaawansowane w latach, a
 nawet już niemal staruszki, bo i takie niekiedy bardzo chętnie odsłaniają górną część swej klatki
 piersiowej. Wywołuje to wówczas trudne do ukrycia ... zdziwienie, a nierzadko poczucie głębokiego ...
 politowania.

Świat kobiecy zapewne od zawsze dobrze sobie zdawał sprawę, jak atrakcyjną rolę wobec chłopców
 i mężczyzn odgrywa ta część ich ciała: ich biust. Wiele kobiet współczesnych sprowadza swój biust do
 roli już tylko intrygującego, a bardzo podniecającego ‘towaru-na-eksport’. Traktują swoje piersi jakoby
 ‘dolepek’ na ich ciele, istniejący sam dla siebie, w żaden sposób nie zintegrowany z nimi jako osobą całą
 w przedziwnej jedności ciała-ducha, która w tym wypadku występuje jako człowiek-kobieta.

Do jeszcze nie tak dawna kobiety nie stosowały żadnego w ogóle dekoltu przy bluzkach czy
 sukniach. Materiał bluzki czy sukni zakrywał całą górną część klatki piersiowej aż po szyję. Dopiero na
 przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat co śmielsze feministki zaczęły przełamywać ze wzrastającym
 tupetem dotychczasowy obyczaj. Zaczęły tak przystosowywać krój swych sukni, bluzek czy swetrów, by
 eksperymentować centymetr po centymetrze coraz bardziej i głębiej wciętym dekoltem – wyraźnie
 zmierzając do wystawiania swego biustu na widok publiczny. Dziś w firmach i zakładach krawieckich
 praktycznie całkiem zarzucono stawianie jakichkolwiek granic co do głębi wcięcia ‘dekoltu’.

Dziewczyna zaś i kobieta, która pielęgnuje poczucie swojej kobiecej godności i zależy jej na



 utrzymaniu szacunku do siebie samej, a przy tym poczuwa się do odpowiedzialności szczególnie w
 obliczu świata męskiego za jakość własnego wyglądu – przyzwoitego, schludnego, a przecież nie
 prowokującego, znajduje zawsze pewny punkt odniesienia odnośnie do tego, jak się ubierać – we wzorze
 najlepszym a miarodajnym: w postępowania Maryi, Niepokalanej Matki Słowa Wcielonego. W razie
 wątpliwości: czy sięgnąć po tę kolejną bluzkę czy suknię, zawsze może zadać sobie w swym sercu
 pytanie – i na pewno uzyska wiążącą odpowiedź sumienia: czy Maryja by tak skrojoną bluzkę czy suknię
 na siebie wdziała, a ją w takiej właśnie sukni ... pochwaliła? A czy mogłaby ją z racji takiego właśnie
 stroju do swego Niepokalanego Serca przytulić?

Bóg wyposażył kobietę w piersi jako w bardzo szczególny dar swojej Stworzycielskiej miłości. Piersi
 kobiety spełniają niezastąpioną rolę dla dziecka na etapie niemowlęctwa. Przez piersi spływa na
 niemowlę błogosławiony pokarm matki. Ssanie mleka staje się swoistym przedłużeniem żywienia dziecka
 przez miesiące oczekiwania na jego przyjście w chwili porodu. Dziecko które tuli się do serca matki i
 cieszy się spływającym stamtąd pokarmem w odpowiedzi na wyrażone przez siebie jego
 zapotrzebowanie, czerpie z piersi warunki dla własnego życia i wzrastania.

Ponadto jednak niemowlę słyszy wtedy dobrze sobie z życia płodowego znane i zapamiętane
 uderzenia matczynego serca. Poznaje matkę po zapachu, a wrodzony odruch ‘szukania’ i zwracania
 główki pozwala mu z łatwością dotrzeć tam gdzie trzeba, by rozpocząć pobieranie pokarmu. Niemowlę
 doznaje przy piersi matki poczucia ciepła, akceptacji i bezpieczeństwa, serdeczności i wielkiej miłości.
 Gdy zaś dziecko jest nakarmione do syta, piersi matki stają się dla niego mile przeżywanym terenem ...
 do zabawy i pieszczoty.

Niemowlę poznaje też stopniowo coraz lepiej więź, jaką zarówno dla matki, jak i dla niego samego
 stanowi jego ojciec, mąż jego matki. Gdy zaś matka zdobywa się na karmienia dziecka modlitewnie,
 pełniąc funkcję matki-karmicielki jako kolejnego uaktywnienia sakramentalności przyjętego Sakramentu,
 na niemowlę spływa wraz z pokarmem i miłością matki i ojca – Boże błogosławieństwo i łaska. W oczach
 niemowlęcia odbija się całe Niebo! Jednocześnie zaś dziecko wymaga od samego początku świadomego
 kształtowania swego człowieczeństwa – z wyraźnym ukierunkowaniem na Odkupiciela, najłatwiej
 poprzez Matkę Odkupiciela, Maryję. Matka i ojciec stają się dla niemowlęcia pierwszymi Nauczycielami
 Bożego zamysłu miłości (GS 52; FC 39; itd.).

Bóg stworzył zarazem piersi i podarował je kobiece w odpowiedzialny zarząd – nie jako ‘towar na
 eksport’, który by kobieta wystawiała jako ‘eksponat’ dla wyzwalania podniecenia seksualnego u
 mężczyzn. Piersi żony stają się uprzywilejowanym miejscem, gdzie z kolei mąż może i powinien wyrażać
 swej małżonce swoje najintymniejsze uczucia i umacniać obopólną więź osobową z nią. Oboje stali się
 dla siebie wzajemnie sakramentem małżeństwa – w komunii życia i miłości. Całe bogactwo sposobów
 wyrażania sobie obopólnej oblubieńczo-małżeńskiej miłości wymaga, rzecz jasna, klimatu „domu
 miłości”. Nie może się to dziać na oczach publiczności.

Wzajemne tulenie się małżonków do siebie nie może przerodzić się w traktowanie swego ciała – w
 tym wypadku piersi – w sposób utylitarystyczny. Miłość domaga się klimatu najwyższego osobowego
 uszanowania i subtelności – równolegle z jednoczeniem się ich obojga osób w Duchu Świętym (zob. wyż.:
 Duch Święty w małżeńskim „jedno-ciało”). Niegodziwą rzeczą byłoby pozbawić piersi właściwego im powołania i
 przeznaczenia.

Piersi kobiece stają się terenem świadczenia sobie więzi miłości jedynie w klimacie intymności ściśle
 małżeńskiej. Podejmowanie pieszczoty na piersi jest zastrzeżone przez Boga dla samych tylko
 małżonków. Jedynie małżeństwo: Sakrament małżeństwa, zapewnia środowisko, które zdolne będzie
 zapewnić chwilom obopólnego przylgnięcia do siebie pełnię osobowego szacunku i stawania się tych
 dwojga „jednym-ciałem” – niezależnie od tego, czy ci dwoje dopełnią, czy tym razem nie dopełnią swej
 jedności ponadto zjednoczeniem również w swej płci.

W takim jednak klimacie piersi małżonki stają się dla męża nie ‘przedmiotem’ do wyzwalania
 pożądania, lecz miejscem wzajemnego wyrażania sobie najwyższej więzi jedności oraz uczuciowego
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 lgnięcia do swych obojga osób jako męża i żony. Oboje stają się wtedy ‘jedno’. Mąż m.in. poprzez piersi
 małżonki, które Bóg i jemu – podobnie jak i ich dziecku podarował, tę swoją oblubienicę tak bardzo
 ukochał, że zawarł z nią nierozerwalne i dozgonne przymierze komunii życia i miłości. Obecnie zaś obje
 zdążają – wraz z podarowanymi im skarbami życia: swymi dziećmi – do tego, by znaleźć się kiedyś całą
 rodziną w „Domu Ojca”.

Jeśli po tej dygresji o Bożym podarunku piersi kobiecych wrócimy do sprawy ubierania się, musimy
 stwierdzić, że wiele kobiet aż się ‘pali’, by dystansować inne kobiety w demonstracyjnym obnoszeniu się
 swymi piersiami. Granice przyzwoitości, intymności i wstydu dla wielu dziewcząt i kobiet dawno już
 przestały istnieć. Znaczy to, że granice te co prawda istnieją, one jednak chciałyby, żeby te granice za
 wszelką cenę ... nie istniały. To jednak jest niemożliwe. Gdyby to było możliwe, wiele dziewcząt i kobiet –
 nie wyłączając kobiet w podeszłym wieku, chodziłoby zapewne najchętniej w stroju ‘topless’: z całkiem
 odkrytą górną częścią ciała. Jeśli noszą bluzki, są one co prawdę zaopatrzone w guziki. Ale kobiety
 często guzik po guziku po kolei rozpinają, żeby widok ich niemal całkiem odsłoniętych piersi był dla
 każdego dobrze widoczny i dostępny.

Jak wspomniano, bywa że i naprawdę starszawa kobieta obnosi się dumnie swymi niemal całkiem
 odsłoniętymi piersiami. Gdzie wtedy ktoś siedzący naprzeciw w pociągu czy innym pomieszczeniu, gdy
 zasiadają razem, ma skierować swój wzrok? Sama zaś taka pani, społecznie być może wysoko
 postawiona, bez zażenowania co chwilę jedynie poprawia maksymalne rozchylenie swej bluzki, żeby
 każdy mógł do syta nakontemplować się podziwianiem jej dorodnego biustu – i chyba przeżywać
 samoistnie budzące się podniecenie.

Widząc przykład starszych panien i dorosłych kobiet, już najmłodsze dziewczynki i dziewczęta w
 klasach gimnazjalnych bez zahamowania naśladują taki przykład ubierania się. Zdają sobie doskonale
 sprawę, jak bardzo ten widok może działać – i faktycznie działa – na kolegów tej samej klasy, czy innych
 klas, ponad wątpliwość podniecająco. Czy zwrócenie uwagi kogokolwiek z nauczycielstwa by w tym
 wypadku pomogło i zdołali doprowadzić odnośne dziewczyny do przytomności i odpowiedzialności za
 sumienie chłopców, i tym samym do wycofania takiego sposobu prowokującego ubierania się, zdołało
 odnieść oczekiwany skutek?

A oto przykład prosto z życia. Do klasy gimnazjalnej przychodzi na planowaną lekcję religii – kapłan:
 katecheta. W przerwie dzieci garną się, jak zwykle, do księdza – ich katechety. A on ... zastanawia się,
 jak tu przemówić do dziewczyn, które okrutnie prowokująco demonstrują swym ubiorem kształty biustu
 i tak charakterystycznie zasłaniają swoje piersi, żeby były doskonale widoczne.
 – Gdy Ksiądz spogląda w ten sposób na jedną z owych dziewcząt, usiłując z jej oczu odczytać, czy – i
 jak jej zwrócić uwagę na ten prowokujący strój, ta nie wytrzymuje i zwraca się do Księdza butnie z
 pytaniem: „Co Ksiądz tak na mnie patrzy ...” ?
 – Chciała go być może zahaczyć o to, że on wypowie się na temat jej piersi. On zaś zwrócił się do niej
 tylko w słowach: „Zastanawiam się, którą część garderoby ściągniesz w następnej kolejności ...”.
 Dziewczyna nie dała znać po sobie, że czuje się ... speszona. Ale na drugi dzień przyszła do szkoły
 zupełnie inaczej ubrana: godnie i skromnie.

Kuszenie widokiem piersi

Poprzednio zwrócono uwagę, zresztą za innymi autorami, że na chłopca, młodzieńca, ale i starszego



 Objaśnienie

 mężczyznę szczególniej ‘działa’ widok kobiecych piersi. U kobiet bywa zwykle inaczej: kobieta kieruje
 swój wzrok instynktownie na męskie genitalia. Dziewczyna i kobieta doskonale wie, ‘czym’ wobec tego
 może niejako ‘grać’ na wytrzymałości moralnej chłopca, młodzieńca, a oczywiście i starszych panów.
 Używa czysto instrumentalnie, tzn. jako ‘rzeczy-towaru’ – to co ‘ma’. Zdaje sobie jasno sprawę, że
 wystawienie na widok właśnie piersi stanie się trafieniem ‘w dziesiątkę’, by wziąć górę nad chłopakiem,
 mężczyzną. Tym ‘narzędziem’ na pewno go łatwo pokona. I wie, jak się do tego zabrać.

Kobieta dobrze wyczuwa, że jakiekolwiek jej nachylenie
 się przed chłopcem czy mężczyzną, który w sam raz stoi
 przed nią, a ona bluzkę chociażby tylko lekko rozchyla,
 odsłania szczególnie ‘atrakcyjnie’ charakterystyczną
 przestrzeń-dolinę, która oddziela jej obie piersi. W takiej
 sytuacji nie trzeba nawet dużego dekoltu, a przed wzrokiem
 mężczyzny otwiera się cały ów ‘dołek’ międzypiersiowy –
 niemal aż po pępek.

Do takich sytuacji dochodzi w życiu na co dzień z wielką
 łatwością: wciąż i wciąż. Wystarczy że z jednej strony
 okienka stoi klient, a z drugiej – kobieta obsługująca klienta
 przy tym właśnie okienku czy stoliku: w biurze, na poczcie,

 w aptece, wśród mundurowych, itd. Przy wypełnianiu formularzy w ramach obsługi klienta zajmuje
 urzędniczka pozycję siłą rzeczy charakterystycznie pochyloną nad drukami, które trzeba wypełniać
 wpisami. Klient-mężczyzna, którego pani obsługuje, chcąc nie chcąc musi spoglądać na nią i
 odpowiadać na zadawane w międzyczasie pytania. Chociażby zaś tego wcale nie poszukiwał, przed jego
 wzrokiem roztacza się cały ów wspomniany międzypiersiowy ‘dołek’ owej urzędniczki. Dołek ten sięga
 daleko w głąb jej klatki piersiowej. Jej dekolt jest w tej chwili odpowiednio, może nie skąpo – rozwarty.

Czyżby owa urzędniczka nic nie wiedziała na temat tego, jak bardzo taki właśnie widok działa
 podniecająco? Dla mężczyzny nie jest rzeczą prostą trzymać się drogowskazu, o którym dopiero co
 wspomniano:

„Tak patrzeć, żeby nie widzieć!
 Tak widzieć, żeby nie

 patrzeć”.

Czy podobne ‘kuszenie’ – w sensie dokładnie takim samym, jak to dopiero co przedstawiono, może
 nie dotyczyć dziewcząt np. tej samej klasy w szkole w ich stałych bezpośrednich kontaktach z bliska z
 chłopcami, którzy w rozmowie wprost z dziewczynami, również tymi ubranymi bardzo prowokująco, nie
 są w stanie prowadzić rozmowę z nimi z głową odwróconą o 180°, bo by ich trzeba było określić jako
 ‘dziwaków’ i nie-normalnych?

W nawiązaniu do dziewczyn w szkole wypada jeszcze dopowiedzieć, że jeśli któraś w sam raz nie
 ma na sobie spodni, chodzi często w okrutnie kuso skrojonej spódniczce. Dla chłopców staje się taki
 ubiór niemal sygnałem zaproszenia do zabawy seksualnej: zobaczenia co się tam dalej kryje, a może
 nawet dotknięcia: ona przecież z tym aż się wprasza!
 – Nikt nie zdoła wykazać, że taki właśnie wniosek, który narzuci się chłopcu prawdopodobnie samoistnie,
 w jego głowie i sercu rzeczywiście się nie pojawi. Znaczy to, że taki sposób ubierania się staje się niemal
 100 %-wym zaproszeniem i prowokacją do próby przejścia na uprawianie ‘seksu’ na dobre.

A co powiedzieć o perfidii niektórych dziewcząt, które ‘dla brzydkiej zabawy’ najpierw zabiorą
 któremuś z chłopców ten czy ów drobiazg, może i ważny, np. kluczyki itp. Dziewczyna schowa ten
 drobiazg ... pod stanik. Gdy ten beznadziejnie szuka swej zguby, dziewczyna w końcu wyznaje
 triumfalnie: „Ja to znalazłam i mogę ci to oddać”. Gdy ten prosi: „To mi to zwróć” – ta powiada: „Owszem,

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/child34.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/child34.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/child34.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/child34.jpg


 ale musisz to sobie sam odebrać ... tutaj”. I wskazuje na miejsce schowku owej zguby.

Jak takie działanie ocenić? Nie ma tu nic śmiesznego. Jest to działanie układające się typowo po linii
 „prostytucji” w jej filologicznym znaczeniu (z łaciny: sto, stare = stać; statuo = ustanawiam, stawiam; ‘pro’ w celu; na
 przodzie). Znaczy to bowiem: „Oto mnie masz: jako kobietę! Jestem gotowa na wszystko!”

Czy bowiem dla chłopca, dotąd być może nie doświadczonego w sprawach ‘seksu’, nie jest to
 zwrócenie mu jego zguby poprzez wymuszenie na nim działania ściśle związanego z przekroczeniem VI-
go Przykazania Bożego? Spełnienie warunku, jaki ta dziewczyna postawiła, może przekroczyć jego siły
 psychiczne. Ponad wątpliwość wyzwoli pokusy, które będzie on odtąd przeżywał być może przez długie
 tygodnie i miesiące. Bardzo prawdopodobnie doprowadzą go one do niejednego upadku ... w postaci
 samogwałtu.

Przezroczyste bluzki i zabiegi u-sekso-wiające

Kolejną odmianą perfidnego kuszenia kobiet wyglądem swych piersi jest coraz bardziej ‘modne’
 naciągnięcie co prawda na cały tułów jakiejś bluzy czy koszulki, ale bardzo obcisłej, a przede wszystkim
 utworzonej z tworzywa na wskroś przezroczystego. Kobieta wtedy z zasady umyślnie nie zakłada
 stanika, tak iż piersi są u niej widoczne z daleka z wszystkimi intymnymi detalami.

Praktyka ta rozpowszechnia się szczególniej u dam z świata artystycznego, chociaż oczywiście nie
 tylko. Jak bardzo takie kobiety nieustannie ‘hartują’ wytrzymałość psychiczną i moralną otaczających je
 mężczyzn! Jakżeż by jednak miało to nie znajdować gorliwych naśladowczyń w świecie społecznie niżej
 stojących – czy to dziewcząt, panien, czy pozostałych kobiet?
 – Gdyby takiej pani zwrócić jakąkolwiek uwagę, odpowie w super-refleksie: „Ja wszystko co trzeba
 szczelnie zakrywam” ! Istotnie, ta przezroczysta bluza czy suknia nie wykazuje żadnego szwu: całe ciało
 jest bardzo szczelnie osłonięte tym obcisłym tworzywem ... – A że wszystkie detale ciała przez to okrycie
 widać, to „nie jej wina! Ona przecież cała się okryła” !

W nawiązaniu do tematu ‘piersi’ można by jeszcze chociażby tylko zahaczyć o epidemiologicznie
 rozpowszechniającą się wśród wielu kobiet praktykę tym lepszego uwidocznienia swych piersi.
 Mianowicie znając słabość mężczyzn, którzy koncentrują wzrok chętnie właśnie na biuście, panie wpadły
 na pomysł zgłaszania się do odpowiednich punktów medycznych, gdzie ‘za drobną opłatą’ można
 postarać się o implanty do piersi, żeby zdaniem owych pań ich zbyt małe piersi nabrały kształtu bardziej
 widocznego i atrakcyjnego. I rzeczywiście, niektóre kobiety konkurują między sobą, doprowadzając swój
 biust do gigantycznych rozmiarów. A mężczyźni wtedy może tylko potrząsają głową i zastanawiają się,
 kiedy te nadęte piersi w końcu nie wytrzymają, i po prostu ... pękną-wybuchną!

Z punktu widzenia etycznego budzi się pytanie: czy sam zamiar bardziej skutecznego kuszenia
 świata mężczyzn i ich tym łatwiejszego łamania duchowego – może doczekać się Bożego
 błogosławieństwa?
 – Z punktu zaś widzenia medycznego podnoszą się w skali światowej coraz głośniejsze alarmy, że
 niezdrowa gonitwa licznych pań za implantami kończy się w coraz liczniejszych przypadkach poważnymi
 powikłaniami chorobotwórczymi – rakotwórczymi.

Czego jednak ‘człowiek’ pożądliwości się nie chwyta, by tylko ‘poprawić’ piękno, jakie wyszło spod
 kochającej dłoni Boga Stworzyciela! Okazuje się, że dziewczyny, którym mało było pójść na zabieg
 implantów do swych piersi, wpadają na kolejne szalone – a coraz bardziej zmysłowością przesycone
 pomysły: kolczykowania się ‘gdzie się tylko da’. Już nie tylko na twarzy, uszach, w nosie, wardze, na
 języku, policzku, ale gdzie tylko poniesie fantazja rozseksualizowanej dziewczyny. W jakim zamiarze?



 Żeby tylko ciało swoje uczynić tym bardziej ‘seksownym’, i do naturalnych bodźców seksualnych
 dodawać coraz inne, sztucznie doprawione bodźce, zdolne doprowadzić wygląd ‘sexy’ do niedościgłej
 super-potęgi.

Taki jest też cel kolczykowania najintymniejszych części swego ciała płciowego.
 Ponadto zaś kolejne ekstrawaganckie pomysły każą podejmować tatuaże na całym ciele, w tym
 oczywiście i całego zakresu swej intymności.
 – Nad nieuniknionym pytaniem: do jakich to doprowadzi efektów z punktu widzenia medycznego – panie
 te się nie zastanawiają. Komuż by się chciało zadać sobie trud myślenia w kategoriach dalszej
 perspektywy? Ważna pozostaje zasada, której według tych kobiet należy się trzymać: „Co się to nie robi
 dla ‘idei’ ...” !

A Pan Bóg? Przykazania ... Boże? Tu Pan Bóg nie ma nic do gadania! Bo ... „Mój brzuch, moje piersi,
 detale moich genitaliów – to MOJA własność!”. Podczas gdy ten ‘brzuch’ itd. prze-nigdy nie był i nie
 stanie się ‘własnością’ kogokolwiek z ludzi, wbrew głośnym deklaracjom feministek, które chętnie by
 sobie życzyły, żeby tak właśnie było, jak o tym marzą. Niestety rzeczywistość i prawda ‘bytu’ jest totalnie
 odwrotna, jak to już wielokrotnie wykazywaliśmy (zob. np. wyż.: Ponownie pytanie: właściciel a zarządca).

Sexy wygląd przy czynnościach religijnych

Trudno nie wspomnieć o kolejnej odmianie dziewczęcego i kobiecego kuszenia seksownym
 ubraniem. Tym razem dotyczy to dziewcząt biorących udział w życiu liturgicznym w kościołach.
 Niezależnie od tego, to samo dotyczy często wiele innych kobiet, które udają się do kościoła i
 uczęszczają w nabożeństwach i obrzędach w kościele, ale czynią to w stroju gruntownie nieprzyzwoitym,
 całkowicie sprzecznym z świętością Ukrzyżowanego i Najświętszego Sakramentu Ołtarza.

Obserwujemy mianowicie nie tak trudno dziewczyny, a nawet dojrzałe kobiety, które kapłan zaprosił
 dajmy na to jako lektorki do posługi czytań liturgicznych w czasie Mszy świętej, albo z kolei do wykonania
 np. śpiewu międzylekcyjnego, bądź z kolei ‘modlitwy powszechnej’. Podczas gdy jedne dziewczyny i
 kobiety poczuwają się do wdziania na ten czas ubrania godnego spełnianej funkcji przy Ołtarzu, inne
 dziewczęta czy kobiety mają odwagę zbliżyć się do Ołtarza w swym niekiedy bardzo wyzywającym,
 seksownym stroju. Są ubrane bardzo kuso, w spódniczce niemal równej z kroczem, biustem
 wystawionym bardzo wyzywająco – jako ‘towar na aukcję’.

To samo może dotyczyć dziewcząt tworzących ‘Scholę Liturgiczną’ przy parafiach. Dziewczęta te
 wykonują dzielnie różne śpiewy liturgiczne i kościelne w czasie funkcji liturgicznych, a na nabożeństwach
 ubogacają modlitwę wykonywanymi coraz innymi pieśniami religijnymi.

Jakże często jednak zdarza się, że kapłan odpowiedzialny za daną grupę, jakaś siostra zakonna itd.,
 powinien by wiele z owych dziewcząt za żadne skarby nie dopuścić do udziału w Scholi, a tym bardziej
 do bliskości Ołtarza! Na Ołtarzu uobecniona zostaje odkupieńcza męka i Zmartwychwstanie Syna
 Bożego, Odkupiciela człowieka.

Służba przy Ołtarzu nie może iść w parze z ciężką zniewagą, jaką te dziewczyny i kobiety wyrządzają
 przez swój strój Odkupicielowi, a swoją drogą całemu kościołowi przez swój krańcowy brak szacunku do
 siebie jako kobiet i totalny brak wyczucia, iż znalazły się ... przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza.

Można jednak przewidzieć, że gdyby kapłan ośmielił się zwrócić którejś z takich dziewcząt
 jakąkolwiek uwagę na temat jej sposobu ubierania, zostanie natychmiast zakrzyczany i oskarżony o
 najgorszego rodzaju sprawy ‘seksu’.
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Z kolei jednak wciąż aktualne jest znane łacińskie powiedzonko:

„Qui tacet, consentire videtur:
Kto milczy, zdaje się wyrażać akceptację tej sprawy”.

Kuszenie przy Komunii świętej

Jeszcze innym aspektem związanym ze strojem ‘sexy’ w kościele, jest przystępowanie do
 Sakramentów świętych w prowokacyjnym stroju.

Kapłan-spowiednik, posługujący w konfesjonale w dużych sanktuariach – staje się niekiedy
 świadkiem zrazu zdumiewającego przeżycia, gdy do sakramentu Pojednania zbliżają się np. kobiety z
 dalekich krajów Azji. Na chwile ustawiania się w kolejce do Spowiedzi świętej ubierają się one w takiej
 chwili w najpiękniejsze stroje, jakimi dysponują, z wszelkimi ozdobami w złocie i w inne szlachetne
 klejnoty. Są to oczywiście stroje jednocześnie w pełni skromne i przyzwoite, a jedynie bardzo bogate.
 Kobiety te czynią to ze względu na swoje najwyższe uszanowania dla świętości sakramentu odkupienia
 oraz z wdzięczności Jezusowi Chrystusowi za Dzieło Odkupienia. Tak to każdorazowo wyjaśniają, gdy je
 ktoś zapyta, czemu są tak pięknie przyozdobione?

Skądinąd zaś, jakżeż często kapłan widzi – chociażby tego widzieć nie chciał, że dziewczęta i kobiety
 naszego, rodzimego środowiska przystępują do sakramentu Eucharystii w ubraniu z dużym dekoltem,
 poprzez który odsłania się widok dziewczyny-kobiety niemal aż do ‘pępka’.
 – Niektóre kobiety w czasie samego przyjmowania Pana Jezusa nieco instynktownie trzymają wtedy
 dłonie skrzyżowane na wysokości owego właśnie dekoltu. Świadczy to co prawda pozytywnie o
 ‘resztkach’ ich poczucia wstydu, a zarazem uszanowania dla świętości przyjmowanego Ciała i Krwi
 Chrystusa. Niemniej postępowanie takich kobiet jest jedną wielką obłudą. Dziewczyny chciałyby
 zapewne tymi wysoko trzymanymi, skrzyżowanymi ‘oszczędzić’ kapłanowi w pewnej mierze oglądania
 poprzez ten całkiem odsłonięty dekolt tego, co on daleko w głąb ... udostępnia.

Tymczasem tu nie chodzi w sam raz o kapłana, który rozdaje Komunię św. Chodzi o szacunek w
 Obliczu Boga – Ukrzyżowanego m.in. za grzechy prowokującej nieprzyzwoitości w ubiorze. Sam zaś
 kapłan powinien by ... ściśle biorąc: ominąć takie kobiety i nie udzielić im Najświętszego Sakramentu
 Ciała i Krwi Pańskiej. Swoją prezentacją w kościele potwierdzają one jedynie wolę trwania w postawie
 nieustannego kuszenia ludzi i wyzwalania ich pożądliwości.

Są to grzechy własne i zarazem grzechy cudze – dokładnie zaplanowane. Postawa zaś takich kobiet
 świadczy o woli trwania w stanie grzechu.
 – Z kolei jednak: gdyby kapłan rzeczywiście takie panie minął i Komunii świętej im nie udzielił,
 wywiązałaby się w kościele trudna do opanowania wrzawa. Kapłan musiałby wygłosić najpierw ‘kazanie’,
 które by uzasadniało nie-udzielenie Komunii świętej tak ubranym paniom ...

Zdarza się jednak znacznie gorzej. Bywają dziewczyny i kobiety, które przystępują do Sakramentu
 Eucharystii wyraźnie w tej przewrotnej intencji, żeby w takim momencie zadziałać na kapłana swym
 ‘seksem’. Gdy się udają się do kościoła, przywdziewają specjalnie dobrane bluzki z głębokim dekoltem.
 Po czym tak się ustawiają przy przyjmowaniu Komunii św., żeby kapłan nie mógł nie dostrzec ich biustu
 w całej jego okazałości.



Co więcej, zdarza się, że parę dziewcząt potrafi się w takich chwilach umówić między sobą, że przy
 przyjmowaniu samej Komunii świętej specjalnie rozepną bluzkę, by się przekonać, czy dłoń kapłana
 wtedy zadrży. Ta z owych dziewcząt, przy której kapłan zdradzi się odruchowo, iż widok jej biustu na
 niego zadziałał, zdobywa w tej sytuacji pierwsze miejsce w kuszeniu kapłana. Wzrokiem swoim raczył on
 ślizgnąć po dobrze na widok udostępnionych jej piersiach.

Że tak istotnie bywa, można wyczytać chociażby z naszej strony – w autobiograficznym opisie pani dr
 Glorii Polo z Bogoty w Kolumbii, dentystki. Została ona trafiona piorunem i niemal całkiem zwęglona (w
 1995 r.). Bóg ją właściwie wskrzesił z martwych i przywrócił do życia. Nawróciła się ona i stała się gorliwą
 apostołką Odkupiciela. Jeździ od wielu lat po całym świecie i opowiada o tym, jak przeżyła swój ‘Sąd
 Boży’, gdy znajdowała się już u bram ... piekła. Po czym ... Bóg w swym Miłosierdziu, w zasadniczej
 mierze w odpowiedzi na bezinteresowną modlitwę błagalną całkiem obcego biedaka, który dowiedział się
 o niej ze zdjęcia w gazecie, którą owinął zakupiony chleb, podarował jej całkiem nowe życie.

Dr Gloria wyznaje szczerze, że w swych panieńskich latach w ten sposób właśnie przyjmowała
 świętokradzko Komunię świętą. Wraz z dwiema innymi koleżankami rozpinały one specjalnie swe bluzki
 tuż przed przyjęciem Komunii świętej, by u kapłana wyzwolić podniecenie (zob.: Trafiona przez piorun: ‘Stałam u
 bram nieba i piekła’. Świadectwo dr Glorii Polo).

Przytoczone fakty nieprzyzwoitego, a raczej prowokującego sposobu ubierania się i eksponowania
 swego ciała dla wyzwolenia pożądliwości szczególnie u mężczyzn świadczą o ogólnej tendencji, która
 ogarnęła bardzo wiele kobiet – niemal we wszystkich przedziałach wieku.

Można się zdumiewać nad coraz dalszymi, niekiedy dobrze nagłaśnianymi doniesieniami, gdy ta czy
 owa kobieta, również już mężatka, nierzadko społecznie dobrze usytuowana – potrafi niezmiernie łatwo
 w zamkniętym towarzystwie rozebrać się, zdejmując po kolei wszystko, co na sobie ma – aż do ostatniej
 części bielizny włącznie. Wyczuwa się, że niektóre kobiety do takiego całkowitego rozebrania się w
 towarzystwie mężczyzn aż się ‘palą’.

Kobieta taka zostaje do tego oczywiście odpowiednio zachęcona przez grono zebranych mężczyzn.
 Ci zaś potrafią ją do tego swym zachowaniem i wytworzeniem klimatu nieskrępowania ... ‘podpuszczać’.
 Oglądając ją na ‘żywo’ całkiem nagą, będą mogli nasycić dowoli swoją pożądliwość oczu. Ona zaś
 przechodzi nietrudno z zasady w czyny, uznawane za spontaniczne dopełnienie rozpalonego do
 ostateczności roznamiętnienia.

Wzajemne zawierzenie kobiety i mężczyzny

Jesteśmy w ten sposób świadkami typowo ‘utylitarystycznego’ potraktowania ciała ludzkiego:
 kobiecego. Dla osób uczestniczących w takim ‘show’ (widowisku), a z kolei dla samej owej kobiety – ona
 jako ‘osoba’ już dawno się nie liczy. Przy takim ‘oglądactwie’ nie ma śladu czegoś w rodzaju ‘miłości
 bliźniego’: szukania jej jako człowieka, tzn. jako ‘kogoś’.

Kobieta sama siebie sprowadziła do samego tylko seksem nasyconego ‘mięsa’: żeru-dla-podsycenia
 wielorako rozpętanej pożądliwości ciała.
 – Tym bardziej dominuje takie podejście do zaprezentowanego im widoku u owych mężczyzn.
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 Objaśnienie

Nieważny jest w takich okolicznościach widok ‘oczu’ tej kobiety! W nich zaś koncentruje się
 tajemniczo człowiek jako osoba: ludzka godność i sumienie człowieka. Kto by w tak skonstruowanej
 chwili zważał jeszcze na wzrok tej, która tak łatwo całkiem się obnażyła! Wszystko jest tu obliczone na
 koncentrowanie uwagi nie na wzroku, ani obliczu tej ‘nagiej’, lecz na podniecających detalach jej ciała.
 Celem działania jest w tej chwili tylko ‘seks’. Ludzka godność i osoba tego człowieka – zostały
 zepchnięte na dno ...

Tymczasem gdyby tu stanęło jakiekolwiek jakieś zwierzę: np.
 pies itp., który ma swego ‘pana’ czy swoją ‘panią’, zauważamy, że
 ten pies ma wzrok skupiony cały czas na oczach np. swej ‘pani’. Jest
 on natychmiast gotów spełnić każde jej pragnienie, które na swój psi
 sposób odczytuje z jej wzroku. Pies patrzy po prostu na ‘oczy’ swej
 pani, a nie na jej ... ‘seks’. W swym psim ‘rozumie’ jest pies
 ‘mądrzejszy’, niż człowiek owładnięty pożądliwością ciała.

Do czego zwierzę nie jest zdolne, tego dokonuje ... wielki
 ‘człowiek’: potrafi on siebie – oraz kogoś drugiego zredukować z
 nieodstępnej i niezniszczalnej wielkości ‘osoby’ – do rzędu „już-nie-
osoby” : do ciała – żeru do wyzwolenia przeżyć, które stają się
 zadeptaniem na śmierć wielkości i godności miłości (zob. do tego już też

 wyż.: Obrazy porno a oglądanie siebie wedle miary Bożego Obrazu).

Fakty takie budzą wiele pytań. Zarówno pod adresem takiej kobiety, nierzadko już wieloletniej
 mężatki, jak i tych mężczyzn, którzy są widocznie dobrze wprawieni w prowokowanie kobiety do
 urządzenia im i sobie tego rodzaju ‘sex-show’u’.

Są to zwykle mężczyźni żonaci, zatem związani dobrowolnie zawartym, dozgonnym przymierzem
 życia i miłości z własnymi żonami.
 – Co się stało z ich poczuciem wstydu i intymności? Gdzie ich odpowiedzialność za siebie oraz tego
 drugiego człowieka, odpowiedzialność mężczyzny za kobietę, która być może dawno już zatraciła
 szacunek dla siebie samej?
 Jak tacy mężczyźni i takie kobiety kształtują sumienie swych własnych dzieci, skoro sami żyją
 człowiekiem sprowadzonym do roli już tylko sex-narzędzia?

A w końcu: czy uczestnicy tego rodzaju sex-show’u – po przemyśleniu i uświadomieniu sobie swej
 poczytalności w obliczu Boga, ale i bliźniego, podejmą wysiłek, by stanąć przed Obliczem Boga w
 prawdzie swego sumienia i poprosić Go o przebaczenie? Wyciągnięcie zaś dłoni po przebaczenie staje
 się równoznaczne z podjęciem niełatwego zobowiązanie po linii V-go warunku dobrej, ważnej spowiedzi
 świętej: „Zadośćuczynienie Bogu – i ludziom”. Wyrządzone ‘zło’ publiczne, zdradę małżeńską, winę
 grzechów ‘cudzych’ ... trzeba naprawić!

Jak tego dokonać? ... Boże, Ty wiesz! Racz, Odkupicielu i Maryjo, Matko ‘Pięknej Miłości’,
 uświadomić sposoby naprawienia wielorako wyrządzonego ‘zła-w-oczach-Bożych’. Zła wyrządzonego
 również względem bliźniego: współmałżonka, rodziny, każdego z obecnych na tym seansie, oraz ich
 rodzin ...! Jakie to wszystko nie-łatwe, a przecież ... nie do ominięcia! (zob. do tego wyż.: Zadośćuczynienie Bogu
 i bliźnim).

Jakżeż w takim kontekście nie przytoczyć ponownie słów św. Jana Pawła II o odpowiedzialności za
 Boże obopólne zawierzenie siebie mężczyzny i kobiety w życiu społecznym i indywidualnym. Ojciec
 święty nawiązuje w poniżej przytoczonym fragmencie swego Listu Apostolskiego „Mulieris dignitatem – O
 Godności i powołaniu kobiety”  w sam raz do postawy Jezusa wobec przywleczonej Mu kobiety,
 schwytanej na cudzołóstwie:

„Znamienne jest zachowanie się Jezusa w wydarzeniu zapisanym w Ewangelii św. Jana (J 8,3-11:
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 przyprowadzenie kobiety schwytanej na cudzołóstwie do Jezusa). Może w niewielu wypadkach tak bardzo jak tu
 okazuje się Jego moc – moc prawdy – wobec ludzkich sumień. Jezus jest przy tym spokojny,
 skupiony, zamyślony. Czy i tutaj, podobnie jak w rozmowie z faryzeuszami (por. Mt 19,3-9), świadomość
 Jego nie obcuje z tajemnicą ‘początku’, kiedy to człowiek został stworzony mężczyzną i kobietą, a
 kobieta została zawierzona mężczyźnie w swojej kobiecej odmienności, także ze swym potencjalnym
 macierzyństwem? Również i mężczyzna został zawierzony przez Stwórcę kobiecie. Zostali zawierzeni
 wzajemnie jedno drugiemu jako osoby stworzone na obraz i podobieństwo Boga samego.
 – Takie zawierzenie jest miarą miłości, miłości oblubieńczej: aby stawać się ‘bezinteresownym darem’
 jedno dla drugiego, trzeba, aby oboje mieli poczucie odpowiedzialności za dar. Ta miara jest
 przeznaczona dla obojga – mężczyzny i kobiety – od ‘początku’.
 – Po grzechu pierworodnym działają w mężczyźnie i kobiecie siły przeciwne z powodu troistej
 pożądliwości, ‘zarzewia grzechu’. Siły te działają w człowieku od wewnątrz. Dlatego Jezus powie w
 Kazaniu na Górze: ‘Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią
 cudzołóstwa’ (Mt 5,28). Słowa te, skierowane wprost do mężczyzny, ukazują podstawową prawdę o
 jego odpowiedzialności wobec kobiety: za jej godność, za jej macierzyństwo, za jej powołanie.
 Odnoszą się pośrednio również do kobiety. Chrystus czynił wszystko, ażeby – na tle ówczesnych
 zwyczajów i stosunków społecznych – kobiety odnalazły w Jego nauczaniu i w Jego postępowaniu
 właściwą sobie podmiotowość i godność.
 – Na gruncie tej odwiecznej ‘jedności dwojga’ godność ta zależy wprost od samej kobiety jako
 odpowiedzialnego za siebie podmiotu i jest równocześnie ‘zadana’ mężczyźnie. Konsekwentnie
 Chrystus odwołuje się do odpowiedzialności mężczyzny.
 – W niniejszym rozważaniu o godności i powołaniu kobiety trzeba dziś odwołać się w sposób bardzo
 zasadniczy do tego ujęcia, z jakim spotykamy się w Ewangelii. Godność kobiety i jej powołanie –
 podobnie zresztą jak mężczyzny – znajdują swoje odwieczne źródło w Sercu Boga, a w doczesnych
 warunkach ludzkiego bytowania są ściśle związane z ‘jednością dwojga’.
 – Dlatego każdy mężczyzna musi patrzeć w swoje wnętrze, czy ta, która zadana mu jest jako siostra w
 tym samym człowieczeństwie, jako oblubienica, nie staje się w jego sercu przedmiotem cudzołóstwa;
 czy ta, która jest na różne sposoby współpodmiotem jego bytowania w świecie, nie staje się dla niego
 ‘przedmiotem’: przedmiotem użycia, przedmiotem wyzysku” (MuD 14. – Zob. też już wyż.: Jan Paweł II: o
 Godności i Powołaniu kobiety).

3. Garść wypowiedzi o ubieraniu się kobiet

Można z góry przypuszczać, że nie wszyscy ulegają fali szeroko rozlewającego się zła. Są też osoby,
 które w poczuciu człowieczej odpowiedzialności zdobywają się na wyrażenie swojego zdania sprzeciwu
 odnośnie do zwykle siłowo narzucanego niszczącego obyczaju indywidualnego, rodzinnego i
 społecznego.
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Pragniemy zamieścić w tej chwili bodaj kilka głosów nawołujących do trzeźwości w omawianym
 zakresie. Chodzi o reakcje, jakie na chłopcach, młodzieńcach i mężczyznach wywołuje, a przynajmniej
 może wywołać widok kobiet roznegliżowanych i zachowujących się w swym sposobie bycia seksualnie
 prowokująco. Zdarza się, że na poruszony tu temat wyraża się wyznawca innego wyznania, lub nawet
 innej religii, wyrażając swoje zdziwienie na widok tego, jak chrześcijanki, uczennice Chrystusa, godzą
 Dekalog i radykalizm Ewangelii – ze sposobem swego ubierania się, które całe jest nasycone ‘seksem-
dla-seksu’.

Czteroletni syn do matki o ubieraniu się sąsiadki

Oto relacja matki o swym małym dziecku. W ich domu pojawiła się któregoś razu sąsiadka wraz z
 kilkorgiem swych drobnych dzieci. Przyszła, żeby trochę ‘poplotkować’. Gdy w końcu się nagadała i
 wyszła z ich domu, 4-letni synek podszedł do swej matki i powiedział jej, co myśli o tamtej kobiecie,
 matce swego skądinąd dobrego kolegi-sąsiada. Matka owego 4-latka pisze:

„Z ubiorem to ma Ksiądz naprawdę trudny temat. Jedno jest pewne: niektóre dziewczyny, a nawet
 starsze kobiety ubierają się tak, jakby w domu lustra nie miały. A nie wszystko wszystkim pasuje.
 Dzisiejsza moda więcej rozbiera, niż ubiera. Mnie bardzo razi, jak dziewczyna ubierze spodnie
 ‘biodrówki’, z których jej się ‘wylewa’ brzuch i biodra. Do tego wdziewa oczywiście jeszcze bluzkę kilka
 numerów za małą, odkrywającą brzuch daleko powyżej pępka. Wygląda to okropnie.
 – Ja dam Księdzu taki przykład: jak mój 4-letni syn zareagował na widok roznegliżowanej matki
 swojego kolegi. Było lato, upał. Przyszła ona do mnie, ze swoimi dziećmi. Była ubrana w bardzo
 krótkie spodenki, widać jej było do połowy gołe pośladki. Bluzki praktycznie nie miała, tylko ‘coś’ ledwo
 okrywające dużych rozmiarów piersi. Plecy całkiem gołe i brzuch też goły.
 – Po jej wizycie, mój synek przytulił się do mnie i tak mi powiedział: ‘Mamo, ja nie chciałbym, żebyś tak
 chodziła ubrana jak mama Bartka’ ...” (Email: 5.II.2012 - Agnieszka).

Oto reakcja małego dziecka: chłopiec liczył dopiero 4 lata. Taki mały, a bardzo prawidłowo ocenił
 gorsząco i nieprzyzwoicie ubraną sąsiadkę. Ta zaś nie miała wstydu pokazać się w ich dom w takiej
 goleniznie. Jak ona wychowuje swą własną rodzinę? Oraz: jak w ogóle są ubrani w ich domu mama i
 tato, gdy ona niemal goła pokazuje się na ulicy?

Z listu nie-katolika: bezwstydne ubieranie się kobiet

Korzystamy ponownie z przytaczanego już szereg razy miesięcznika „FMG-Information”. Tym razem
 mamy przed sobą fragmenty dłuższego listu pewnego chrześcijanina, które jednak nie jest katolikiem, jak
 sam o sobie pisze. Oto jego słowa:

„... Widok bezwstydnie ubranych kobiet działa bardzo obciążająco. Słyszałem zresztą wielokrotnie
 również z ust wierzących mężczyzn, że widok taki uznają za jedno wielkie zgorszenie. Doszedłem do
 wniosku, że nie wystarczy samo tylko nie-spoglądanie na takie kobiety, i nie można w tym wypadku
 zadowolić się milczeniem. Trzeba to kobietom dać jasno do zrozumienia ...
 – My mężczyźni powinniśmy sobie uświadomić, że niepożądana konfrontacja kobiety, która prezentuje



 się bezwstydnie swym wyzywającym podniecającym widokiem, nie jest w żaden sposób zagadnieniem
 ubocznym, lecz staje się w istocie atakiem na sferę naszej intymności. Widok taki wyzwala mimo woli
 mniejsze czy silniejsze duchowe i cielesne reakcje, a przynajmniej wywołuje silne, zakłócające
 podrażnienie, które łatwo doprowadza do upadku. Tego rodzaju sytuacje uwiodły już niezliczoną ilość
 mężczyzn do rzeczywistego upadku ...
 – Dzisiejsze wyemancypowane kobiety nie chcą w ogóle przyjąć do wiadomości, żeby mężczyźni
 mogli im się sprzeciwić. Tym bardziej zaś nie chcą słyszeć o tym, żeby mężczyźni byli zdolni
 występować przeciw wystawianiu swej kobiecości na widok. W tym przecież mieści się ich przewaga
 nad mężczyznami. Dzięki przymiotom swej kobiecości mogą one bawić się mężczyzną, by tak
 osiągnąć swoje cele.
 – Szczególnie zaś nie dopuszczają kobiety myśli o tym, żeby któryś z mężczyzn krytykował ich ubiór.
 Ale właśnie w tym punkcie one same są podatne na poranienia. Większość bowiem kobiet zmierza do
 tego, by swym ubiorem innym się podobać, szczególnie zaś mężczyznom. Chociażby skądinąd
 twierdziły, że sam w sobie fakt, jak inni je oceniają, jest im absolutnie obojętny ...

 Muszę z zadowoleniem stwierdzić, że wielokrotnie udawało mi się osiągnąć moimi wypowiedziami
 dobry skutek, chociaż w pierwszej fazie ujawniała się często gwałtowna reakcja obronna. Ostatecznie
 jednak dana kobieta ubierała się odtąd bardziej przyzwoicie. Albo też moja interwencja wywiązała
 żywą dyskusję, w czasie której mogłem wskazywać na gorzkie następstwa podniecającego ubierania
 się w dzisiejszych czasach. Dotyczy to takich skutków jak niepożądanego molestowania ze strony
 mężczyzn, aż po powstawanie niezdrowych relacji, rozbicie małżeństw, niepożądane ciąże – aż po
 rocznie 300.000 zabójstw dzieci w następstwie przerywania ciąży, a nawet gwałtów na kobietach. Przy
 okazji udawało mi się występować w obronie wartości wstydliwości oraz czystości.

 A oto jeden czy drugi przykład na pozytywne skutki tak podjętej akcji:
 – a) W pewnym banku poczułem po mimowolnym spojrzeniu na głębokie wcięcie dekoltu u pięknej i
 sympatycznie się zachowującej pracownicy banku – podniecenie i wewnętrzne obciążenie. Zwróciłem
 jej grzecznie uwagę, że działa na mężczyzn podniecająco i że mi się to nie podoba. Prosiłem ją, żeby
 na przyszłość ubierała się bardziej przyzwoicie. Na te słowa poczerwieniała ona ze wstydu – ale nie ze
 złości. Widocznie teraz dopiero to sobie uświadomiła. Przyjęła natychmiast tę uwagę i to jakieś
 ubolewanie i zaraz podciągnęła wycięcie sweterka do góry. Ilekroć ją później widywałem, nigdy już nie
 miała na sobie tego głębokiego wcięcia. Między nami wywiązał się potem bardzo dobry kontakt za
 każdym razem, gdy natrafiałem na nią w oddziale filialnym mojego banku.

 – b) W pewnym sklepie owocowym natrafiłem któregoś dnia ekspedientkę, która miała na sobie ładny
 obcisły pulowerek. Ponieważ w sklepie nie było w sam raz nikogo innego prócz jej męża, zwróciłem
 się do niej wprost. Zaprotestowała ona mocno, zaprotestował również jej mąż. Odpowiedziała, że
 nawet proboszcz nigdy jej ubiorem się nie gorszył. Dodała, że jeśli mi to nie odpowiada, mogę się na
 zakupy udać do innego sklepu.
 – Potem rozmawiałem z nią jeszcze raz telefonicznie. Starałem się przekonać ją z pomocą Pisma
 świętego, bo wiedziałem, że uważa się ona za przekonaną chrześcijankę. Ale i to nie skutkowało, W
 końcu użyłem słowa mocnego: ‘Bezwstydne kobiety są w oczach Bożych obrzydliwością’ ! Na te słowa
 z trzaskiem odłożyła słuchawkę. Przez wiele tygodni omijałem ten sklep z daleka. Potem jednak
 któregoś razu rzuciłem z zewnątrz okiem do wnętrza tego sklepu i ujrzałem tę kobietę z daleka. Ku
 mojej radości była ubrana zupełnie inaczej: naprawdę skromnie. Kupiłem specjalnie bukiet i jej go
 wręczyłem. Powiedziałem przy tym, że ją doceniam. Do samego sposobu ubierania się ani słówkiem
 nie nawiązałem: nie było potrzeby. Pewno bym ją przez to jedynie upokorzył: musiałaby wyznać, że
 podporządkowała się ‘mojemu’ żądaniu. Od tego czasu uśmiecha się do mnie za każdym razem z
 szczególniejszą serdecznością i wyrazem przyjaźni, ilekroć przychodzę tam coś zakupić. Również jej
 mąż czuje się pojednany ze mną ...” (przekład z: FMG-Information, XII.2003, nr 81, str. 40n).



Islamitka o ubieraniu się kobiet Zachodu

Warto przytoczyć wypowiedź pewnej wysoko postawionej kobiety z Iranu, byłej aktywistki
 Chomeiniego, potem wice-prezydentki Iranu, nazwiskiem Masoumeh Ebtekar. Nie wchodzimy tu w
 problem wolności mahometan w Europie (np. w Niemczech), o której chrześcijanie mieszkający w krajach
 mahometańskich nawet marzyć nie mogą. Niewątpliwie też nie wszyscy mahometanie zasilają szeregi
 grup islamitów radykalnych. Przy konfrontacji chrześcijaństwa z Mahometanami powinna by się wysunąć
 na pierwszy plan kwestia duchowego odrodzenia z upadku obyczajowego ‘chrześcijan’, którzy swoje
 ‘chrześcijaństwo’ praktycznie już dawno porzucili. Dopóki takie odrodzenie ducha nie nastąpi, brak
 właściwie płaszczyzny do jakiegokolwiek dialogu między tymi religiami. Pewien nauczyciel wyraził się
 któregoś razu, że jest szczęśliwy, gdy w klasie znajdzie się parę dziewczyn mahometanek. Bije od nich –
 jak powiada – powściągliwość, a także poczucie wstydliwości, której wyrazem jest ich sposób ubierania
 się i zachowania (na podstawie: FMG-Information, VII.1998, nr 65, 35).

A oto wypowiedź dopiero co wspomnianej wice-prezydentki Iranu Masoumeh Ebtekar w
 przeprowadzonym z nią wywiadzie:

„Czy wszyscy musimy kierować się wizją natury człowieka, jaką nam narzuca Hollywood? Wizja ta
 uwydatnia w pierwszym rzędzie to, co u człowieka jest prostackie, a nie to co jest wzniosłe. A co
 dopiero powiedzieć o godności człowieka, zwłaszcza zaś gdy prezentowana jest kobieta – praktycznie
 jedynie jako ‘seks’-przedmiot?
 – Przesłanie post-modernistycznej kultury konsumizmu Zachodu polega moim zdaniem na tym, żeby
 zaznawać życia kosztem drugich ... – Jest to w swej istocie układanie życia wyzbytego z
 odpowiedzialności. ... – Życie zostaje pozbawione swego wymiaru duchowego ... –
 – Czy styl życia na Zachodzie jest w ogóle w stanie przekazać młodemu pokoleniu jakąkolwiek treść
 odnośnie do sensu życia? Czy przyczynił się do wypracowania szacunku do siebie, względnie
 zrozumienia własnej tożsamości?”

Postawiono pani Ebtekar pytanie w związku z faktem, że kobiety w życiu publicznym w krajach islamskich
 chodzą w zasłaniających je chustach. Pani Ebtekar powołała się na Koran, po czym jednak
 dopowiedziała:

„Istota problemu tkwi w tym, by unikać wyzyskiwania jednej płci przez drugą. ... Przyzwoity skromny
 ubiór staje się modelem alternatywnym na przypadek kształtowania wzajemnych odniesień w życiu
 społecznym. Sprawa ta staje się coraz bardziej aktualna w innych społeczeństwach, gdy kobiety
 muszą pracować na równo z mężczyznami – razem, jedno obok drugiego”.

Budzi się oczywiście pytanie, w jakim stopniu zostają te wzniosłe słowa wprowadzane w życie na co
 dzień w krajach islamskich. Nie da się jednak nie przyznać jej pełnej racji, gdy w pewnej chwili wyraża się
 następująco i w sensie ogólno-ludzkim:

„Obojętne czy to wyraźnie zamierzamy czy nie, sam w sobie sposób ubierania się – swobodnie bądź
 skromnie i przyzwoicie, staje się nadawanym przez nas orędziem o tym, za kogo ma nas
 społeczeństwo uważać. Jestem głęboko przekonana, że kobiety po całym świecie doskonale
 rozumieją, iż równouprawnienie idzie w parze z przyzwoitym sposobem ubieraniem się” (na podstawie:
 FMG-Information, VII.1998, nr 65, 35b).

Czy taki wniosek dociera do dziewcząt i kobiet, które mienią się uczennicami Boga-Człowieka Jezusa
 Chrystusa, zostały włączone na Chrzcie świętym w Ciało Mistyczne Chrystusa i doskonale znają
 Dziesięcioro Bożych Przykazań?



Jeszcze jedno wyznanie matki przytaczającej wypowiedzi małych dzieci

Nikt nie zaprzeczy, że szczególnie znamienne są słowa dzieci, niekiedy bardzo małych i nie
 zepsutych moralnie, o nagminnie spotykanej ‘modzie’ czy to dziewcząt, czy już starszych kobiet.
 Krytyczne uwagi małych dzieci są niewątpliwie wyrazem głosu sumienia w obliczu niegodnego, a
 prowokującego ubierania się dziewczyn-kobiet. Oto kolejne takie wyznanie:

„... Przejrzałam ten rozdział o przyzwoitym ubieraniu, włącznie z przykładami. Napisany z ogromnym
 smakiem, przykłady trafne. Nawet wzbudził Ojciec we mnie poczucie winy  ... Bo tak naprawdę, też
 mogę sobie kilka rzeczy zarzucić ... Niestety. Podam przykłady z życia, o które Ojciec prosił.
 – Siedzieliśmy kiedyś z najstarsza córą (wtedy: 7 lat) i najmłodszym jeszcze wtedy synkiem (wtedy: 3 lata)
 na stacji w samochodzie. A tu z samochodu obok wychodzi dużo starsza ode mnie kobieta, mocno
 przy kości, z dekoltem po pas, nienaturalnie opalona, w zbyt obcisłych spodniach i wystającym
 brzuchem. Pytam dzieci, czy chciałyby taką mamę. Odpowiedziały bardzo stanowczo, że nie, że mam
 być taka jak jestem.
 – Kiedyś kupiłam sobie dosyć duże kolczyki. Chciałam je załozyć do Kościoła, a mój syn (wtedy 6 lat)
 powiedział mi: ‘Nie pasują ci te kolczyki do Kościoła! Zdejmij je! O innych mówisz, że takie ubierają, a
 ty chcesz tak pójść do Kościoła’!?.
 I tym sposobem dzieci same potrafią nas zawstydzić ...” (Magdalena, 13.III.2008).

I jeszcze jedna wypowiedź od tej samej matki, która przytacza tym razem wypowiedź chłopca
 pozostającego pod ‘kuratorem’:

„Kiedyś pracowałam jako dyrektorka Domu Wychowawczego. Jeden z 18-letnich chłopaków powiedział
 mi, że niektóre dziewczyny ubierają się i zachowują wyzywająco. I myślą, że podobają się chłopakom.
 A to nie jest prawda: chłopcy śmieją się z takich dziewczyn!
 – Usłyszeć takie słowa z ust ‘trudnego’ młodzieńca – jest czymś nie spotykanym ...” (Magdalena,
 13.III.2008).

Czy te spontaniczne słowa padające z ust drobnych jeszcze dzieci, które zmuszone są do
 konfrontacji sumienia w obliczu nieprzyzwoitej mody wielu kobiet: młodych i starszych już w tak młodym
 wieku, nie są bardzo znamienne? Łącznie ze słowami owego 18-letniego chłopca, po którym trudno było
 spodziewać się tak dobitnie sformułowanej uwagi, skoro on sam przebywał w ‘poprawczaku’ i uchodził za
 chłopca wyjątkowo ‘trudnego’?

Dwie dziewczynki na etapie przygotowania się do Bierzmowania

Dwie dziewczynki z Sycylii przygotowywały się intensywnie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
 Coraz lepsze poznanie Chrystusa sprawiło, że uświadamiały sobie coraz jaśniej m.in. zgorszenie, jakie
 wzbudza nieprzyzwoity sposób obierania się kobiet. Obie koleżanki postanowiły zwrócić się w tej sprawie
 listem do kapłana, redaktora miejscowego pisma: „Il Cuore della Madre” (‘Serce Matki’, nr 8, 2001). Oto treść
 ich listu – oraz odpowiedź kapłana, redaktora wymienionego pisma:



„Przewielebny Księże Dyrektorze! Jesteśmy dwiema dziewczynkami, przyjaciółkami. Przygotowujemy
 się już drugi rok do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
 – Ilekroć po kolejnych lekcjach zastanawiamy się i popatrzymy do tyłu, stwierdzamy, że Kościół
 zatracił czujność odnośnie do sposobu ubierania się kobiet w pomieszczeniu kościelnym. Ileż kobiet
 przychodzi do kościoła, jest na Mszy św. i nawet przystępuje do Komunii świętej w stanowczo zbyt
 krótkich spódnicach i prezentuje się swym obnażonym pępkiem ...
 – Czy nie byłoby wskazane, żeby się ubierały bardziej przyzwoicie, przynajmniej w kościele? Jest
 prawdą, że ‘nie habit czyni z kogoś mnicha’. Jednakże oczy wielu wiernych, którzy wtedy się modlą,
 doznają przez widok kobiecego bezwstydu poranienia. W każdym razie w kościele nie może być mowy
 o tak wulgarnym występowaniu. Czy nie jest obowiązkiem kapłana, żeby kobietom uświadomić wymóg
 ubierania się po chrześcijańsku? Czemu przy wejściu do kościoła nie ma dobrze widocznych afiszów,
 które by przypominały o przyzwoitym ubieraniu się, utrzymywaniu porządku, dyscypliny i milczenia?
 Czekamy bardzo na odpowiedź. Dziękuję. Silvia Naglieri i Elisa Lo Bello, Ribera”.

Kapłan-redaktor tego pisma nie mógł nie udzielić odpowiedzi na tak naglące słowa owych
 dziewczynek. Oto jego odpowiedź:

„Droga Sylwio i Elizo, nigdy bym się nie spodziewał, że dwie młode dziewczynki zwrócą się do mnie z
 takim listem, z tak jasną obserwacją i wykażą się tak dojrzałą, chrześcijańską duchowością. Macie w
 pełni słuszność z waszymi ważnymi argumentami. Czujności Kościół nie utracił, a tylko kapłani stali się
 mniej czujni. Zaniechali wskazywać na to, co zarządził Paweł Apostoł o zachowaniu i ubieraniu się
 kobiet na zgromadzeniach liturgicznych. W swym Pierwszym Liście do Tymoteusza, którego wyświęcił
 na biskupa Efezu, poleca:

‘Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu...
Podobnie kobiety – w skromnym zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością
i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem,
lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności’ [1 Tm 2,9n].

 Na kapłanach spoczywa obowiązek domagania się, żeby również dzisiaj kobiety, chociaż nie tylko
 one, zwłaszcza w kościele ubierały się godnie, przyzwoicie i prosto. A co będzie, jeśli tego nie
 uczynią? Wtedy spada na nich wielka odpowiedzialność przed Chrystusem i Jego Kościołem.
 Chociażby nawet było rzeczą trudną, a nawet wymagającą heroizmu, by wystąpić przeciw pogańskiej i
 bezczelnej, wulgarnej modzie ..., której ulegają nawet takie kobiety, które codziennie chodzą na Mszę
 św. i odmawiają Różaniec. Moda wywiera na kobiety potężny wpływ, pozbawiający je ludzkiej
 osobowości; wpływ ten wykazuje znamiona diaboliczne. Wy natomiast, Drogie Dziewczynki,
 sprzeciwiacie się tej mocy, wskutek czego możecie swym przykładem i słowem dokonać dużo dobrego
 w swym środowisku rówieśniczym.
 – Prawdą jest, że ‘sam habit nie sprawia jeszcze, żeby ktoś stał się mnichem’. Jest też jednak prawdą,
 że ubranie ujawnia, co dana kobieta myśli o sobie i o swojej osobie. Gdy kobieta ubierze się
 przyzwoicie, zgodnie z wymogami wstydliwości i z prostotą, wówczas ciało, na które ludzie spoglądają,
 przekazuje orędzie, że nie należy zatrzymywać się na tym, co się da zobaczyć i czego można dotknąć.
 Człowiek jest bowiem czymś znacznie więcej: jest osobą – i dlatego pragnie przeżywać swą płciowość
 głęboko i zgodnie z prawdą – jako osoba.
 – Ten kto wystawia swą nagość na widok publiczny, oddaje siebie do dyspozycji publiczności jako
 przedmiot pożądliwości. Stawia siebie na równi z tysiącem innych artykułów konsumpcyjnych, które
 łatwo na rynku zakupić. Takie prezentowanie siebie staje się sygnałem, który głosi: Osoba moja nie
 jest niczym więcej niż to, co tu widzisz: moja ‘osoba’ równa się: ‘moje ciało’.
 A św. Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie – ale tak samo i do nas:

‘Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest Przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest,
a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie [lecz do Niego]?
Za wielką bowiem ceną zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele’ [1 Kor 6,19n].

 Droga Sylwio i Elizo, gdyby kobiety i mężczyźni zastanowili się nad tymi słowami św. Pawła, jak



 Objaśnienie

 bardzo zmieniłby się sposób myślenia, życia, ubierania się i zachowania jako chrześcijan. – Ks.
 G.Lentini”
(FMG-Information, XI.2001, nr 75, 24b).

Czy postawa owych dwóch dziewczynek, które bardzo serio przygotowywały się do przyjęcia
 Sakramentu Bierzmowania, nie jest wyrazem głośnego wołania w głębi sumienia tego Boga, który w
 najgłębszym zatroskaniu o godność każdego mężczyzny i każdej kobiety zawierzył ich sobie wzajemnie
 wraz z odpowiedzialnością za pozostawanie zgodnie z Bożym zamysłem miłości zawsze „osobą” w
 pełnym tego słowa znaczeniu, a nie ‘rzeczą-materią’, podobną do wszystkich innych ‘rzeczy’ na świecie?
 Każde z nich otrzymało wraz ze swym zaistnieniem zadanie strzeżenia swej obopólnej czci wobec siebie
 i całego kosmosu. Jako osoba – człowiek zawsze pozostanie „kimś”, a nie czymś: przedmiotem –
 przypadkowo żywym, którego cel miałby polegać na rozbudzaniu pożądliwości seksualnej samym swym
 widokiem.

Plakat wywieszony przez proboszcza przed kościołem

Proboszcz pewnego kościoła we Włoszech (Don Gerlando Lentini, Chiesa di San Giuseppe, Ribera) umieścił u
 wejścia do kościoła następujący plakat-ogłoszenie:

„... ‘Dom Mój jest Domem Modlitwy’ [Mt 21,13].
 – Już w chwili gdy wychodzimy z domu, należy kierować swe myśli
 na Jezusa; na Ojca który Go dla nas wydał; na Ducha Świętego,
 który Go nam podarował; na Maryję, naszą Matkę, która prowadzi
 nas do Niego.
 – Przeżegnanie się znakiem krzyża i wodą święconą u wejścia do
 kościoła przypomina przyjęty Chrzest. Jest to akt wiary w
 największe tajemnicy naszej wiary:
 1) W Jedność i Trójcę Boga;
 2) W tajemnicę Wcielenia, męki, śmierci i zmartwychwstania
 naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 Dopełnieniem jest uklęknięcie i pozdrowienie Pana Jezusa obecnego w Tabernakulum oraz wyrażenie
 Mu hołdu adoracji i uwielbienia.

 ‘Dom Mój jest Domem Modlitwy’. Nieodzowne w kościele jest milczenie: po to, żeby się modlić,
 słuchać Pana Jezusa, który do nas mówi, oraz żeby móc uczestniczyć w sprawowanych
 Sakramentach.
 Milczenie i skupienie przed, w czasie i po Mszy św., a także przy wychodzeniu z kościoła. Plotkowanie
 w kościele ... jest grzechem, z którego trzeba się spowiadać. ...

 Do należytej modlitwy należy również ubiór.
 Apostoł Paweł pisze: ‘Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste,
 bez gniewu i sporu.
 Podobnie kobiety – w skromnym zdobnym odzieniu, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i
 umiarem,
 nie przesadnie zaplatanymi włosami albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez
 dobre uczynki,
 co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności’ [1 Tm 2,8nn].
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 Droga Siostro! Jeśli twój ubiór jest przyzwoity, zgodny ze wstydliwością i prosty, wchodź do kościoła i
 módl się.
 Jeśli twoje ubranie jest nieprzyzwoite – spódnica zbyt krótka, bluzka z wcięciem lub przezroczysta,
 spodnie obcisłe, uwydatniające kształt ciała, spodnie bardzo krótkie – powróć do domu, ubierz się
 przyzwoicie, według wymogów skromności, i prosto. A wtedy wróć do kościoła.
 Drogi Bracie! To, co się odnosi do kobiet – poza pewnymi detalami, dotyczy na równi także ciebie.
 Ubierz się przyzwoicie, nie bezwstydnie, i z prostotą. Przede wszystkim wtedy, gdy udajesz się do
 kościoła.

 Mężczyźni i kobiety w kościele!
 Gdy się modlicie, budujcie braci i siostry również swoim ubraniem – jako uczniowie Chrystusa” (FMG-
Information, VIII 2001, nr 74,21a-b).

Stanowisko św. O.Pio w sprawie nieprzyzwoitego stroju

Kto miał w ręku jakikolwiek życiorys św. O.Pio doskonale wie, jak surowe było jego stanowisko w
 odniesieniu do nieprzyzwoitego ubierania się kobiet, szczególnie gdy kobieta chciała wejść do kościoła, a
 tym bardziej ustawić się np. w kolejce do Sakramentu Spowiedzi świętej. Przytoczymy tu kilka jego słów
 na ten temat, ewentualnie jego Współbraci-Franciszkanów, którzy byli na co dzień świadkami jego
 postawy w tym zakresie (zob. np.: http://mprm.nazwa.pl/viewtopic.php?f=36&t=317 ).

„Św. O.Pio był ogromnym antymodernistą, bo był katolikiem. Czytając jego listy duchowe, bardzo
 wiele można się dowiedzieć. Pisał on między innymi oraz wyrażał się następująco:

„Niech wystrzegają się wszelkiej próżności w ubiorze, ponieważ Pan pozwala duszom upadać z
 powodu takiej próżności. Kobiety, które szukają próżnej chwały w ubiorach, nie mogą nigdy przyodziać
 się sposobem życia Jezusa Chrystusa i tracą wszelką ozdobę duszy, zaledwie ten bożek wejdzie do
 ich serc. Ich ubiór – jak chce święty Paweł – niech będzie odpowiednio i skromnie ozdobiony ...”.

O.Pio nie tolerował nieskromnych strojów: sukni z głębokim dekoltem, krótkich, obcisłych spódnic.
 Swoim duchowym córkom zakazał nosić także ubrań z przezroczystych materiałów.
 Z biegiem lat jego surowość pod tym względem jedynie wzrastała. Z uporem odsyłał od konfesjonału
 niewiasty, które uznał za nieskromnie ubrane. Niekiedy zdarzało się, że z bardzo długiej kolejki
 penitentów wysłuchał zaledwie kilka osób.
 Jego współbracia z niepokojem obserwowali te ‘czystki’. W końcu zdecydowali się umieścić na drzwiach
 kościoła duży napis:

„Na wyraźne życzenie o. Pio, niewiasty muszą przystępować do spowiedzi w spódnicach sięgających
 co najmniej 20 cm poniżej kolan. Zakazane jest pożyczanie dłuższych spódnic na sam czas
 spowiedzi”.

Z kolei sam O.Pio kazał przed wejściem do kościoła zawiesić taki napis:

„Zabrania się wstępu mężczyznom z obnażonymi ramionami i w krótkich spodniach.
 Zabrania się wstępu kobietom w spodniach – bez welonu na głowie, w krótkich strojach, z dużym
 dekoltem,
 bez pończoch lub w inny sposób nieskromnie ubranym”.

Wymienione osoby mogą się buntować – zarówno kobiety, jak mężczyźni. Ale świętość Domu
 Bożego, czyli kościoła, wymaga bardziej niż poza kościołem ubrania się w strój odpowiadający pobytu na



 audiencji osobistej u samego Boga, ewentualnie ponadto uszanowania dla przyjmowanych Sakramentów
 świętych. W tej sytuacji wszelkie powoływanie się na przyjęty styl ubierania się ‘dziś’ mija się zupełnie z
 celem. Świętość i bliskość samego Trójjedynego wymaga ubierania się do kościoła w sposób
 proporcjonalny do świętości.

4. Podsumowanie rozważań o ubiorze kobiet

Wydaje się, że przytoczone wypowiedzi od dzieci, osób dorosłych, zarówno mężczyzn jak kobiet – na
 temat prowokującego stroju kobiet w życiu publicznym, a swoją drogą w kościele, stanowią same przez
 się swoiste podsumowanie dyskusji na temat ubierania się kobiet. Nikt nie zaprzeczy, że temat ten jest
 dla kapłana szczególnie niezręczny do podjęcia.

Niejedna z przytoczonych wypowiedzi zawierała zarazem już też uzasadnienie – antropologiczne,
 personalistyczne, a tym bardziej religijne, nakazujące zajęcie określonej postawy w obliczu wielorakich
 trudności duchowych i fizycznych, jakie mogą zaistnieć z łatwością w następstwie prowokującego
 sposobu prezentowania się kobiet. Mimo to wypada podjąć próbę podsumowania nagromadzonych
 argumentów na rzecz odpowiedzialnego ubierania się. Ich różnorodność nie powinna ulec rozmyciu w
 wielości przytoczonych aspektów.

Argument antropologiczno-personalistyczny

Jeśliby nie sięgać od razu do argumentacji teologicznej dla uzasadnienia wzmożonej czujności w
 przyzwoitym ubieraniu się, wynikającym z Bożych przykazań, narzuca się motywacja i argumentacja
 przede wszystkim typowo personalistyczna. Tę właśnie argumentację tak bardzo uwydatnia w swoich
 licznych dokumentach już jako papież, a wcześniej jako filozof-teolog Karol Wojtyła, późniejszy Jan
 Paweł II. Nie chcielibyśmy tutaj powtarzać – zresztą tylko jeden raz więcej, jego rozważań na temat
 człowieka jako osoby, tzn. nie rzeczy-do-użycia. Tematykę tę podejmowaliśmy na łamach naszej strony
 wielokrotnie, zwłaszcza w cz. II (rozdz. 1, 4), a tym bardziej w ramach bieżącego rozdziału, tzn. części VII
 rozdz. 3/F (zob.: Jeszcze raz z rozważań Papieża Wojtyły na temat miłości).

Argument personalistyczny, czyli argumentacja antropologiczna (dotyczy zatem człowieka – w odróżnieniu od
 zwierząt oraz wszelkich ‘rzeczy’) ukazuje człowieka niezmiennie jako „osobę” – w ścisłym odróżnieniu od
 jakiejkolwiek „rzeczy” na świecie, nie wyłączając świata „zwierząt”, nawet gdyby swym wyglądem
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 fizycznym i funkcjami fizjologicznymi do złudzenia przypominały podobne funkcje zachodzące w
 organizmie człowieka.

W naszych rozważaniach uwydatnialiśmy do znudzenia podstawowe, niezbywalne przymioty, w jakie
 zaopatrzony jest bez wyjątku każdy człowiek jako właśnie „osoba” : jego samo-świadomość (= rozum),
 samo-stanowienie (= wolna wola), zdolność podejmowania odpowiedzialności i zarazem poczytalności.

Do tych trzech podstawowych cech właściwych każdemu człowiekowi, poczynając od tego
 jednokomórkowego, ledwo poczętego, nie rozwiniętego – poprzez wszystkie dzieci, nie wyłączając dzieci
 i ludzi niepełnosprawnych w sensie psychicznym, dołączyć trzeba kolejne przymioty w parze idące z
 faktem, że człowiek jako ciało-duch naraz, jest „osobą”: mianowicie ściśle z człowiekiem-osobą związane
 wezwanie do życia – wiecznego.
 – Wezwanie to staje się wciąż otwartą szansą osiągnięcia życia wiecznego. Jego rzeczywiste uzyskanie
 jest jednak uwarunkowane dobrowolnie dokonywanym i potwierdzanym wyborem za kształtowaniem
 życia etycznego zgodnie z wymogami Bożych Przykazań, wpisanych jednakowo w serce-sumienie
 każdego człowieka bez wyjątku.

Wymienione przymioty – każdy z osobna i wszystkie razem, są u każdego człowieka bez wyjątku,
 wszystkich epok, wszystkich czasów i kultur – rzeczywistością nie-odstępną i niezbywalną. One to
 stanowią o godności człowiekowi: mężczyzny i kobiety – jako osób, które tym samym są wezwane do
 życia w nieśmiertelności.

Nieśmiertelną jest bowiem dusza ludzka. Śmierć biologiczna staje się dla każdego człowieka jedynie
 progiem, który ludzka osoba musi przekroczyć, by tym samym znaleźć się w życiu definitywnie już
 utrwalonym: nieśmiertelnym.

Ono zaś jest zróżnicowane zależnie od wyboru, jakiego dokonał nie Bóg, lecz poszczególna osoba w
 swym życiu, a przede wszystkim w samym ostatecznym momencie życia, tj. przechodzenia ‘na drugi
 brzeg’ w chwili umierania.
 – Dla jednych będzie to życie w wiecznym szczęściu zjednoczenia z Bożym Oblubieńcem-z-Krzyża.
 – Dla drugich zaś, którzy by schodzili z doczesności w stanie nie-łaski, czyli w stanie grzechu ciężkiego,
 śmierć biologiczna pieczętuje ich wybór za życiem w nieśmiertelności wiecznego potępienia.

Los ten byłby definitywnym utrwaleniem stanu, jaki dana osoba wybrała mocą swej nieodwołalnej
 wolnej woli – ku osobistemu nieszczęściu na wieki wieków.
 – Nigdy bowiem Bóg takiego losu nikomu nie zgotował. Bóg spełnia w chwili śmierci owej nieszczęsnej
 osoby jedynie jej wolę-życzenie: wyproszenia Boga ze swego serca – na zawsze.

Ubieranie się kobiety z zamierzonym uwydatnieniem swych walorów ‘seksualnych’ jest z jej strony
 działaniem zmierzającym w kierunku dokładnie odwrotnym, aniżeli kierunek, jaki człowiekowi nadał i
 podarował – w tym wypadku człowiekowi-kobiecie – mocą nadanej jej człowieczej natury, jej Stworzyciel.
 Mianowicie Bóg stworzył człowieka, tzn. również, a może tym bardziej człowieka-kobietę, jako osobę, a
 nie ‘rzecz-do-zredukowanego-użycia-jako-seks-narzędzia’.

Kobieta ubierająca się w stylu ‘sexy’, być może nie zastanawiając się zanadto nad tym, co właściwie
 czyni i do czego zmierza (zob. Chrystusowe z Krzyża: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” – Łk 23,34), usiłuje
 wymusić na ‘naturze’, dokładniej mówiąc: na Bogu, jej Stworzycielu, żeby mogła przestać być „osobą”
 wezwaną do miłości na poziomie godnym zjednoczenia dwojga osób: męża i żony w małżeństwie-
Sakramencie. Tak ubierająca się kobieta jest ‘zła’  na Boga, że jej nie stworzył jako ... rzeczy, lecz jako
 właśnie „osobę”. Wolałaby istnieć jedynie jako ‘rzecz-materia-tworzywo’, zdatne do wyzwalania
 pożądania seksualnego, ewentualnie i własnego zaznawania dreszczy podniecenia w następstwie
 uprawiania ‘seksu’.

To oczywiście jest niemożliwe: raz przez Boga stworzona ludzka osoba – nigdy osobą być nie
 przestanie. Zdążanie konkretnego człowieka-osoby do tego, by przestać być „osobą”, a funkcjonować już
 tylko jako ‘seks-materia-materiał’ jest z góry skazane na niepowodzenie.



 – Jeśli nawet dany człowiek wyzbędzie się swej ludzkiej godności i stanie się dobrowolnie dnem
 moralnego upadku, nie przestaje być owym ‘dnem’ zepsucia moralnego – jako w pełni poczytalna za
 sponiewieraną swoją godność ... ludzka „osoba”.

Boża Wola, wyrażająca się w akcie Bożego, z całą radością wypowiedzianego stworzycielskiego:
 „Bądź, Ty moja! Kochana! Ty-osobo! Bądź na zawsze, Ty wezwana!” – jest tak mocna, że śmierć
 biologiczna jest dla Boga jednym wielkim ‘niczym’. Żadna śmierci biologiczna nie jest w stanie zniweczyć
 Bożej Woli: obdarzenia osoby – życiem, które nigdy już nie będzie miało końca.

Sprawą wolnego wyboru poszczególnej ludzkiej osoby pozostaje jedynie to dramatyczne ‘albo-albo’:
 wybór bądź na ‘plus’, bądź też – nie daj Boże – na ‘minus’: niebo – lub ... piekło. Tego wyboru nigdy nie
 dokona Bóg zamiast „osoby” – czy to anielskiej, czy ludzkiej!

Innymi słowy eksponując dla publiki swoje ciało w jego ‘sexy’-przymiotach, kobieta co prawda
 wolałaby być potraktowana jedynie jako „sex-materiał’ – obojętne czy to dla własnej przyjemności, czy
 też by doprowadzać spotykających ją ludzi do wyzwolenia u nich przeżyć po linii pożądliwości
 seksualnej. To jednak udaje się jedynie i najwyżej w sensie moralnym: przez dopuszczenie się na terenie
 własnej i osobistej odpowiedzialności-poczytalności grzechu, albo też poprzez doprowadzenie drugich do
 podniecenia, lub wręcz działań sprzecznych z godnością człowieka jako osoby, czyli nie-rzeczy.

Papież Wojtyła wyraża tę rzeczywistość za pomocą wypracowanej przez siebie, precyzyjnej
 terminologii: „użytkowego”  potraktowania ciała płciowego – czy to własnego, czy kogoś drugiego.

W sensie ontologicznym [= bytowym; jako sama w sobie natura ludzka, tzn. nie rzecz, ale osoba]
 jest spełnienie tego rodzaju ‘życzenia’ ludzkiej osoby: by w pewnym momencie przestać być ‘osobą’, a
 móc istnieć dalej jako już tylko ‘rzecz-do-użycia’ (użycia np. seksualnego) – zupełnie nierealne, czyli
 niemożliwe do przeprowadzenia. Wola Boża ustanawiająca czyjeś istnienie jako „osoby” – jest
 nieodwołalna.
 – Wszelkie próby odgrywania na jakimś odcinku życia osobowego roli jedynie utylitarystycznej, np.
 sprowadzenia swego lub cudzego ciała płciowego do roli jedynie seksu-do-podniecającej-zabawy – stają
 się poczytalnym deptaniem swojej godności jako „osoby”. Z wszelkimi tego konsekwencjami – na życie
 doczesne, a tym bardziej na życie wieczne.

Zauważamy, że argument antropologiczno-personalistyczny nieustannie wkracza na teren
 teologiczny – i na odwrót. Argumenty te nieustannie zachodzą na siebie: aspekt teologiczny i
 antropologiczny są z sobą nierozdzielnie splecione. Z całego dzieła stworzenia promieniuje przepiękne,
 wciąż się z sobą splatające ‘jedno’!

Stworzenie przedstawia się nieustannie jako zachwycające wielkie ‘jedno’ – przy całej swej
 zdumiewającej, nieogarnionej złożoności. Czy konkretny człowiek o tym wie czy nie wie, czy nad tym się
 zastanawia, czy też o tym nigdy nie myśli, czy utrzymuje się na etapie rozwoju prymitywnego, czy
 przypadło mu zaistnieć w ramach cywilizacji wysoce wykształconej, czy z kolei uchodzi on za fizycznie i
 psychicznie nie rozwiniętego – jego cielesno-duchowa natura pozostaje dokładnie taka sama: człowiek
 jest i pozostaje niezmiennie osobą.

Fakt ten jest niezależny od przyzwolenia na to ze strony wolnej woli zainteresowanej ludzkiej osoby.
 Sama zaś wolna wola osoby, wraz z pozostałymi niezbywalnymi uzdolnieniem osoby:
 samo-świadomości, samo-stanowienia oraz zdolności podejmowania odpowiedzialności, dzięki czemu
 sam tylko człowiek wśród pozostałych stworzeń jest zdolny m.in. do przeprowadzenia rachunku sumienia
 – uruchamia się dopiero ‘po’ Bożym wywołaniu danej osoby z nie-istnienia do istnienia i ustanowienia jej
 w bycie.

Zaistnienie osoby jest i pozostanie ze strony Stworzyciela aktem Jego czystej miłości jako
 darmowego, radosnego daru. Przy czym wywołanie osoby do istnienia staje się równoznaczne z
 powołaniem jej tym samym do istnienia w nieśmiertelności szczęścia wiecznego.



Wszystko to dzieje się ze strony Boga z Jego najgłębszej Miłości, która powołując człowieka: ludzką
 osobę do istnienia z miłości, powołuje i uzdalnia ją tym samym ‘do’ miłości i odpowiedzialności za miłość:
 ludzką i Bożą (por. FC 11).

Argument teologiczny

Kolejnym argumentem, względnie kolejną grupą tworzącą dalszą argumentację za dążeniem do
 radośnie przeżywanej i okazywanej czujności, by godności w zarząd sobie podarowanej swojej
 seksualności nie znieważyć po linii pokus pochodzących od ‘Złego’: Szatana – jest argument
 „teologiczny”.

Wiadomo, że ‘Zły’ niestrudzenie próbuje zwrócić Boże dzieło stworzenia i to co Bóg stworzył jako
 „dobre i piękne” (por. Rdz 1,31) – „przeciw zbawieniu, przeciw Przymierzu i zjednoczeniu człowieka z
 Bogiem” (DeV 27).
 ‘Złemu’ zwykle stosunkowo łatwo udaje się w ten sposób wykorzystać przeciw zjednoczeniu człowieka z
 Bogiem fakt jego wyposażenia w płciowość. Bóg wyposażył w nią człowieka m.in. po to, żeby dwoje osób
 mogło się związać węzłem przymierza małżeńskiego: w Sakramencie małżeństwa.

Bóg jednak stworzył każdą ludzką osobę jako swój żywy „Obraz i Podobieństwo” wobec kosmosu
 (Rdz 1,26n). Takie nieodwracalnie jest dzieło Bożego stworzenia. Tym samym zaś chociażby jakaś
 „osoba”: mężczyzna czy kobieta, chciała, względnie skromniej: wolała nie być Bożym „Obrazem i
 Podobieństwem”, fakt ten zostaje nieodwołalnie i nieodwracalnie przypieczętowany z chwilą wywołania
 poszczególnej osoby z nie-istnienia do zaistnienia.

Być Bożym „Obrazem i Podobieństwem” jest co prawda w najściślejszym znaczeniu Bożym
 przedziwnym, naturze ludzkiej nie należnym darem. Dar ten jest równoznaczny z wezwaniem każdej
 poszczególnej osoby do istnienia w życiu wiecznym – ale tym samym z obdarzeniem każdej osoby
 realną możnością osiągnięcia życia w wiecznej szczęśliwości. Stanie się to wówczas, gdy ludzka osoba,
 po zdaniu egzaminu z jakości swego postępowania etycznego w okresie ludzkiej doczesności, zostanie
 wyniesiona do godności Oblubieńczego „dwoje-jednym-ciałem” z Synem Bożym i Człowieczym zarazem:
 Jezusem Chrystusem, który w swej Ofierze na Krzyżu stał się „Oblubieńcem-z-Krzyża”.

Ten kto wytrwał do końca i zeszedł z tego świata w stanie łaski, otrzymuje zaproszenie na gody
 wieczystego wesela w „Domu Ojca”. Mimo iż wezwanie do życia w zjednoczeniu z Trójjedynym jest
 Bożym darem nie należnym samej w sobie ludzkiej naturze, Trójjedyny obdarza nim, tzn. wezwaniem i
 uzdolnieniem do życia w nad-przyrodzonej łasce uświęcającej każdą ludzką osobą. Dar ten, począwszy
 od stworzenia podatności dla jego otrzymania, umożliwia ludzkiej osobie kontaktowanie się na ‘fali
 miłości’ – ludzkiej osoby z Osobą Bożą. Jest to oczywiście zawsze tylko dar możności życia w łasce
 uświęcającej, a nie jakikolwiek ‘mus’.

Stąd też ‘ontologicznie’ biorąc jest rzeczą zgoła niemożliwą zrozumieć człowieka, ani też człowiek
 sam siebie nigdy nie zdoła zrozumieć „do końca” w odcięciu od Boga. Tak to bywa np. w ateizmie, lub
 gorzej: w anty-teizmie: indywidualnym, czy też anty-teizmie jako systemie polityczno-gospodarczym
 jakiegoś państwa. Każda bowiem ludzka osoba jest nieodwołalnie z samego swoje bytu (= ontologicznie)
 żywym Bożym „Obrazem”. „Obraz” ten bądź się rozwija, bądź karłowacieje w swym ontologicznym
 jestestwie jako nadal mimo wszystko ‘Boży Obraz’ – tym razem zeszpecony, niepodobny do swego pra-
wzoru. Nic i nikt nie jest w stanie zmienić względnie unicestwić tej rzeczywistości. Mimo iż pozostaje ona
 nadal jedynie zdumiewającym, nie należnym człowiekowi darem ze strony Boga Stworzyciela i
 Odkupiciela.



Wychodząc z tego założenia, św. Paweł Apostoł wyprowadza z niego praktyczne, a jednocześnie
 daleko idące, mobilizujące wnioski. Przywołuje na pamięć fakt, że wobec tego w każdej ludzkiej osobie
 pragnie zamieszkiwać sam Trójjedyny. Przy czym oczywiście Bóg – w swojej trudnej do zrozumienia
 „grzeczności” w obliczu wolnej woli stworzonej przez siebie ludzkiej osoby: mężczyzny i kobiety, nigdy
 nie zamieszka w czyimś sercu-sumieniu wbrew jego wolnej woli. Bóg zawsze z najwyższą
 „grzecznością”, gdybyśmy mieli posłużyć się słowami Apokalipsy, „... stoi u drzwi i kołacze: jeśli kto [=
 ludzka osoba w swojej wolności] posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a
 on ze Mną” (Ap 3,20; por. DiM 8. - Zob. wyż.: Jako Ukrzyżowany stoi ...).

Ci którzy Chrystusowi pukającemu do ‘drzwi ich serca’ otwierają i Jego, stojącego przed ich sercem,
 z miłością i radością zapraszają, stają się tym samym „świątynią Ducha Świętego”. Znamy słowa św.
 Pawła niemal na pamięć:

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

Na tymże miejscu, kilka zdań wcześniej, daje Paweł w jaskrawych słowach do zrozumienia, iż sam w
 sobie ten fakt, że jestem świątynią Ducha Świętego, pociąga za sobą daleko idące wnioski praktyczne.
 Paweł wymienia wyraźnie takie działania, które mogłyby kalać świętość własnego ciała, a tym samym
 wyrządzić zniewagę przebywającemu w owej wewnętrznej świątyni Trójjedynemu.

W tym kontekście Paweł wskazuje zdumiewająco jaskrawo na grzechy uprawiania ‘seksu’ :

„Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
 Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.
 Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?
 Czy wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!
 Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? ... 
 Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty!
 – Wszelki grzech popełniony przez człowieka, jest na zewnątrz ciała.
 Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest Przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest,
 a którego macie od Boga,
 i że już nie należycie do samych siebie ...”? (1 Kor 6,13-19). (Zob. do tego wyż.: Godność ciała jako Świątyni Ducha
 Świętego: 1 Kor 6).

Zauważamy, że przytoczone Słowo Boże z Listu św. Pawła do Koryntian staje się tym samym w
 pełnym znaczeniu wyraźnie sformułowanym argumentem teologiczno-biblijnym w nawiązaniu do właśnie
 omawianej tematyki: prowokacyjnego ubierania się wielu kobiet. Tego rodzaju prowokowanie swym
 wyglądem ‘sexy’ jest wymierzone całym swym ostrzem przeciwko „najtajniejszemu ośrodkowi i
 Sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa ...
 nakazem: czyń to, tamtego unikaj ...” (DeV 43). Ponieważ kobieta ubierająca się nieprzyzwoicie i
 prowokująco, wyraźnie – świadomie i dobrowolnie chce tego, żeby inni, szczególnie mężczyźni,
 kontemplowali jej ciało jako ‘seks-ciało’, staje się jej sposób bycia jedną ciężką zniewagą dotąd w jej
 osobie: sanktuarium jej serca – przebywającej całej Trójcy Przenajświętszej. W tej sytuacji bowiem Bóg
 nie ma co w tym sercu dalej przebywać. Trójjedyny natychmiast takie ludzkie serce ... opuszcza.

W następstwie tego, że Trójjedyny w pośpiechu opuszcza w tej sytuacji ludzkie serce-sumienie, cała
 „świątynia Ducha Świętego”, jaką ona dotąd była, tym samym po prostu się „zawala”: dotychczasowa
 świątynia Ducha Świętego przekształca się momentalnie w jedną wielką ruiną i rumowisko. Zabrakło w
 niej Ducha Świętego.
 – On ją wypełniał sobą, jakby balon od wewnątrz wypełniony rozgrzanym gazem. Grzech ciężki, jakim się
 stało ubranie się w strój ‘sexy’, stał się skalpelem, który ów ‘balon’ poprzecinał i w nim porobił ‘dziury’.
 Tym samy zaś ‘gaz’ wypełniający ten Boży ‘balon’ całkowicie uszedł: balon się zwinął, a dotychczasowa
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 piękna świątynia Boża stała się zgliszczami i rumowiskiem na nic niezdatnego tworzywa: Boga tu już nie
 ma!

Opuszczone zaś miejsce ‘po’ Bogu ... natychmiast wszechwładnie zajmuje ... „Zły”: Szatan. Boża
 Świątynia zamienia się błyskawicznie w miejsce ohydy i obrzydzenia, w którym dzieją się najgorsze
 rzeczy, niegodne człowieka: żywego Obrazu Boga (zob. do tego wyż.: Zniszczenie Świątyni Ducha Świętego: 1 Kor
 3).

Czy powyższe słowa miałyby być chociażby w minimalnym stopniu ... ‘przesadą’?

Pewna siostra zakonna znalazła się po raz ‘iksty’ w szpitalu, tym razem na oddziale ginekologicznym.
 Miała skierowanie na bardzo poważną operację: chorobę nowotworową rozsianą po całym brzuchu. Z
 jakąż prostotą dziecka Bożego poddawała się wszelkim niezbędnym badaniom, również tym ściśle
 ginekologicznym, z natury swej ... nieprzyjemnym! Z jaką prostotą przypominała ona swemu bratu –
 przypadkowo: kapłanowi, iż całe ciało, nie tylko niektóre jego części, jest jedną wielką świątynią Boga!
 Stąd też nigdy nie stwarzała histerycznych problemów w przypadku konieczności poddania się
 szczegółowym badaniom, również tym nieprzyjemnym dla każdej kobiety, a może tym bardziej kobiety-
zakonnicy.

Jednocześnie zaś upraszała łaski dla chirurga: żeby sam Pan Jezus, Boski Lekarz, ujął jego ręce i
 palce w swoje Boże dłonie, i sam podejmował to co konieczne przy przeprowadzeniu tej trudnej,
 ryzykownej operacji.
 Gdy operacja się skończyła, a z pacjentką można się już było porozumiewać, ów lekarz-chirurg zwrócił
 się do tej zakonnicy-pacjentki z zapytaniem i jednocześnie swoim przedziwnym
 wyznaniem-świadectwem. Wyznał jej, że sam nie wie co to właściwie było, ale odnosił przez całą
 operację wrażenie, jakoby nie on dokonywał tej operacji: „Siostro Droga, nie wiem co to było! Miałem cały
 czas wrażenie, że operuję wprawdzie ja, a jednocześnie, jakby tę operację przeprowadzał ktoś inny. Nie
 wiem, co by to mogło być ...!?”

W nawiązaniu do nieprzyzwoitego, prowokującego sposobu ubierania się wielu kobiet można by
 jedynie zapytać: jak Bóg ma przebywać jeszcze w tak świadomie i dobrowolnie znieważanej swojej
 świątyni, gdy ta kobieta nie życzy sobie obecności w swym ciele Boga, a natomiast sprowadza siebie do
 rzędu ‘seksu-na-eksport’, by jak najwięcej mężczyzn doprowadzić do upadku przez podniecające
 oddziaływanie na ich wzrok i ciało?

Argument ‘grzechów cudzych’

Pozostaje trzeci argument, który w przypadku prowokacyjnego strojenia się dla uwydatnienia swej
 ‘seksowności’ bardzo obciąża daną czy to dziewczynę, czy już poważniejszą kobietę w oczach Bożych,
 ale i ludzkich, i oczywiście wobec własnego sumienia. Tym razem chodzi o dopuszczenie się w ten
 sposób „grzechu cudzego”, a raczej „grzechów cudzych”.

Grzechy te mogą mianowicie bardzo nietrudno mnożyć się w setki, tysiące, a nawet miliony. Tak
 bywa w przypadku, gdy kobieta (a to samo będzie dotyczyło świata mężczyzn i chłopców) występuje w taki sposób
 w pokazie telewizyjnym, na scenie, w filmach porno itd. Argument, że „wszystkie kobiety ubierają się z
 wcięciem bluzki takim samym, lub jeszcze większym, a konsekwentnie wszystkie w ten sposób grają na
 wytrzymałości moralnej mężczyzn” – nie jest oczywiście żadnym argumentem dla usprawiedliwienia
 swego stanowiska, że „tak właśnie kobieta w dzisiejszych czasach prezentować się po prostu musi”.

Grzechem „cudzym” jest taki grzech osobisty, który staje się uwiedzeniem do zgrzeszenia kogoś
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 Objaśnienie

 drugiego. Wyżej przypominaliśmy już o grzechach „cudzych”. Zwykle wymienia się w tym kontekście 9
 różnych ‘tytułów’, które każą zaliczać dany grzech do gatunku „grzechów cudzych” (zob. wyż.: Grzechy
 ‘cudze’).

Ponieważ na temat „grzechów cudzych” mówi się i słyszy raczej rzadko, dobrze będzie przytoczyć
 ukazaną już wyżej tabelę (w cz.IV, rozdz 7-i) jeszcze raz. Oto ona:

Dziewięć grzechów cudzych

1. Namawiać do grzechu
2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć
3. Zezwalać na grzech bliźniego
4. Pobudzać do grzechu
5. Pochwalać grzech drugiego
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy
7. Nie karać grzechu
8. Pomagać do grzechu
9. Usprawiedliwiać grzech cudzy

Czy można pomyśleć, żeby dziewczyna – również ta w wieku szkolnym, która bardzo świadomie
 dobiera to, w co chce wybrać się do szkoły i zdaje sobie sprawę, że świadomie zmierza do tego, by
 wobec chłopaków, a może i nauczycieli wyglądać ‘seksownie’, mogła nie odpowiadać przed sobą, przed
 klasą i publicznością, a tym bardziej przed Obliczem Boga – za świadome kuszenie swym widokiem
 chłopców i mężczyzn?

Ona wprawdzie swojej ‘seksowności’ zanadto nawet nie widzi. Widzą ją natomiast jako ‘seks-bombę’
 wszyscy inni. Chociażby zaś nad swoim widokiem zanadto się nie zastanawiała, to przecież głos Boży w
 jej sumieniu wciąż donośnie krzyczy: „... Czyń to, tamtego unikaj” (DeV 43)!
 – Może oczywiście nietrudno dojść do tego – nawet u dopiero młodej dziewczyny, która przyzwyczaiła
 się już do systematycznego ubierania się w stylu ‘sexy’, że Bożego głosu, odzywającego się bardzo
 wyraźnym ‘nie’, w takich sytuacjach usłyszeć nie chce, wmawiając sobie, że ten głos to tylko jej
 ‘przywidzenie’ ....

U człowieka, który zaczyna popełniać grzechy tak bardzo systematycznie, że je na co dzień niemal
 ‘pije-jak-wodę’, dochodzi do stanu ‘zatwardziałości’ serca. Człowiek ten dopuszcza się już nie
 pojedynczego grzechu, lecz utrwala się w stanie grzechu. Stan ten wytwarza u niego tak gęstą, pancerną
 skorupę, że nierzadko nawet Bóg nie jest w stanie przez nią się przebić. Popełnianie grzechu (określonego
 grzechu) stało się niejako ‘drugą naturą’  tego określonego człowieka.

W takim stanie duszy pozapalały się u tego
 człowieka już niemal wszystkie ostrzegawcze duchowe
 ‘lampeczki’ na czerwono. Wydają one jeden wielki Boży
 ‘jęk’, chociaż ten człowiek zmusza Boży głos do
 całkowitego milczenia. Jest to krzyk głosu niemal do
 ‘rozpaczy’ doprowadzonego Boga, który nawołuje:
 „Dziecko mojego bólu! Giniesz! Ratuj się ucieczką od
 Szatana! Ja ci pomogę ...”. Czy jednak ta dziewczynka,
 ta kobieta, która świadomie chce ubierać się
 prowokująco, Bożego głosu ... posłucha, a w ogóle:
 mówić Mu ... pozwala?
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Dla ilustracji i ku poważnemu zastanowieniu warto
 by tu przypomnieć przedrukowany na naszej stronie, dramatyczny „List z tamtego świata”. Bo i tam –
 owa „potępiona” wyznaje, iż grzech systematycznego mówienia Bogu ‘nie! ’  stał się w końcu jej ‘drugą
 naturą’ (zob. wyż., ‘SPIS TREŚCI’, kolumna 4, nr 5: „Nie módl się za mnie: jestem potępiona!”).

Może przypominamy sobie słowa Jezusa, jakie zapisała św. S.Faustyna Kowalska w swym
 „Dzienniczku duchowym” – o tym, do jakich okoliczności ucieka się Bóg w swoim wołaniu do grzesznika,
 żeby zechciał przyjąć łaskę odwrócenia się od grzechu, w tym wypadku grzechu cudzego:

„Napisz: Jestem Święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy,
 którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej.
 Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia.
 Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się Serce Moje, gdy oni
 wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili Serce Moje, a cieszę się z ich powrotu.
 Powiedz grzesznikom, że żaden z nich nie ujdzie ręki Mojej.
 Jeżeli uciekają przed miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz
 grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie.
 – Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenia i cierpienia, przez
 burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła,
 a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i
 daję im, czego pragną” (DzF 1728).

Słowa te powinny przemówić do wielu tą sprawą zainteresowanych, w tym również kobiet, a tym
 bardziej ... dobrze na tym zarabiających producentów wszelkiego porno-biznesu. Wszyscy oni są
 obciążeni ciężarem win z racji „cudzych grzechów”.

Dziewczęta i kobiety, które ubierają się w stylu ‘sexy’ – a dotyczy to m.in. dziewcząt, które wybierają
 się w sam raz czy to do swego ‘chłopaka’, a może już autentycznego narzeczonego – nie znajdą u Boga
 żadnego usprawiedliwienia z racji prowokacyjnego uwydatnienia kształtów swego ciała, demonstrowania
 swych piersi dużym dekoltem, takiego nachylania się przy chłopcu, nie wyłączając w przypadku
 narzeczonego, żeby nie mógł nie spoglądać chociażby tylko mimo woli wzrokiem gdzie indziej, tylko na
 odsłaniający się przed nim świat jej intymności.
 – Wszystkie szczegóły swego ubrania, w jakie się przystroiła, służą w jej zamierzeniu jedynie do
 wystawienia swej intymności jako przynęty na widok publiczny. By chociażby na kogoś tylko jednego
 zadziałać roznamiętniająco, zamącić mu w sumieniu i go ... moralnie podłamać.

Na nic się wtedy nie przyda jej tłumaczenie, że „ona sama nic sobie przy tym nie myśli”, a po prostu
 ubiera się tak a nie inaczej, bo przecież nie może wybrać się do swego chłopaka w stroju seksualnie
 ‘obojętnym’. Podobnie jak gdy wybiera się na bal wieczorny nie wdzieje przecież ubrania nadającego się
 tylko do kościoła.

Tymczasem fakt, że ona sama ‘nic sobie przy tym nie myśli’ nie znaczy, że on – chłopak, również ‘nic
 sobie przy tym nie pomyśli’. Gdyby tak naprawdę było, poszłaby do niego w ubraniu zwyczajnym:
 przyzwoitym, które by nie eksponowało jej kobiecej ‘seksualności’.
 – Innymi słowy dziewczyna nie wytłumaczy się przed Bogiem, ale i sobą samą oraz przed chłopcem (lub
 wieloma innymi chłopcami i mężczyznami), że mimo wszystko jest ona autentycznie „winna grzechów cudzych”.

Dopóki zaś nie wyspowiada się szczerze z owych „grzechów cudzych” – oczywiście po uprzednim
 spełnieniu zasadniczego warunku, bez którego nie ma się co łudzić: rozgrzeszenia nie będzie: podjęcia
 decyzji, że takiego działania w jej życiu już nie będzie, jej spowiedzi święte będą łatwo jednym ciągiem
 spowiedzi nieważnych, a ponadto świętokradzkich. Konsekwentnie zaś: przyjmowanie Komunii świętej
 stanie się popełnianiem jednego świętokradztwa za drugim.

Czy trzeba jeszcze raz przytoczyć słowa św. Jana Pawła II o odpowiedzialności i poczytalności ściśle
 osobistej za każdy czyn zły? Poczytalności tej nie zdoła usprawiedliwić chociażby bardzo silny nacisk ze
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 strony otoczenia i środowiska kulturowego, a innym razem ze strony np. partii politycznej do której ktoś
 należy, a która nakłada np. zniewalającą ‘dyscyplinę partyjną’ przy głosowaniach. Oto jeszcze raz słowa
 papieskie – znamy je już na pamięć:

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

W nawiązaniu zaś do omawianego tu tematu ubierania się kobiet można by również przytoczyć w tym
 kontekście mocne słowa papieża Piusa XII. Papież wskazuje w nich wyraźnie na prowokujące ubieranie
 się kobiet, podkreślając ich kwalifikację jako grzechów ‘cudzych’, gdyż wiodą drugich do upadku:

„Gdyby chrześcijanki pomyślały o kuszeniu oraz o upadkach, do jakich doprowadzają drugich przez
 swój sposób ubierania się, przeraziłyby się zaciągniętą swoją odpowiedzialnością.
 – Czy nie zdajecie sobie sprawy, że istnieje granica, której nie wolno przekroczyć żadnemu projektowi
 ‘mody’, ponieważ w przeciwnym razie moda staje się narzędziem zepsucia zarówno dla duszy
 własnej, jak i dla dusz drugich?”

Natomiast św. Jan Chryzostom, którego życie i działalność przypada na drugą połowę 4 wieku (350-
407 r.), upominał współczesnych sobie wiernych oraz wtedy żyjące kobiety:

„... Wy twierdzicie, że nie doprowadziłybyście nigdy kogokolwiek do grzechu. I rzeczywiście, wyście nie
 uczyniły tego swymi słowami. Natomiast uczyniłyście to przez wasz sposób ubierania się i
 zachowania. – ... Ilekroć doprowadzacie do tego, że ktoś drugi zgrzeszy w swym sercu, jak możecie
 wówczas twierdzić, że jesteście niewinne ...” (wypowiedzi św. Jana Chryzostoma oraz tuż wyżej – Papieża Piusa
 XII, są przytoczone na ulotce wydanej przez FMG-Information: „Dein Kleid spricht”, Engelbertstrasse 21. D-81241 München V
 I. S.d. P.: H Bayerl).

Wypada tu przytoczyć również fragment dokumentu ‘Papieskiej Rady do spraw Rodziny’ pt.: „Ludzka
 płciowość: prawda i znaczenie” (1996 r.; dokument dostępny z naszej strony, zob.: Ludzka Płciowość):

„Zachowanie wstydliwości i skromności w mowie, postępowaniu i strojach jest bardzo ważne dla
 stworzenia odpowiedniego klimatu, koniecznego dla dojrzewania czystości. Trzeba jednak stwierdzić,
 że owo wzrastanie do czystości musi być silnie motywowane szacunkiem dla własnego ciała i dla
 godności innych ludzi.
 – Jak już zostało powiedziane, rodzice powinni czuwać, aby pewne mody i niektóre zachowania
 moralne nie łamały integralności domu, zwłaszcza poprzez złe używanie mass mediów”.
(SexHum 56; zob. ponadto: FC 76; KKK 2522; 1832).

Na naszej stronie przedrukowane są również niezwykle mocno sformułowane słowa papieża
 Benedykta XVI dotyczące omawianego zagadnienia. Słowa te znajdują się pod koniec zamieszczonego
 na naszej stronie ‘Listu Pasterskiego’ z USA na temat pornografii (zob.: Pornografia: Wielkie wyzwanie).
 – Oto wypowiedź Benedykta XVI:

„Wszelkie trendy, programy, produkty, łącznie z filmami animowanymi oraz grami wideo, tworzone
 rzekomo dla rozrywki, a w rzeczywistości wysławiające gwałt i zachowania anty-społeczne, albo z
 kolei propagujące banalizowanie ludzkiej płciowości, określić należy jako perwersję. Jest ona o tyle
 bardziej odrażająca, o ile programy te skierowane są do dzieci lub do młodzieży.
 – W takim przypadku powinien by każdy zastanowić się nad przeciwieństwem, jakie istnieje pomiędzy
 Chrystusem, który „brał dzieci w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10,16) – a tym, kto by
 „miał być powodem grzechu jednego z tych małych”.
 – Jezus dodaje: „Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w
 morze” (Lk 17,2. – Zob.: Benedykt XVI., 20.V.2007 r. – Zob. bezpośredni link do tych słów:  http://lp33.de/strona-
lp33/ind15.htm#ben ).
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W końcu zaś najlepiej przytoczyć tu po prostu pełną wypowiedź Jezusa Chrystusa na temat tych,
 którzy swoim gorszącym zachowaniem doprowadzają innych, zwłaszcza dzieci – do odstępstwa od
 Boga, stając się dla nich „zgorszeniem”. Jezus – ten Bóg Miłosierdzia, wyraża się w tym wypadku
 niezwykle drastycznie.
 – Słowa te płyną widocznie z głębi Jego Bożo-Ludzkiego Serca w obliczu gorszącego działania tych
 wszystkich, którzy stają się winni grzechów „cudzych” :

„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 ...!
 – Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych.
 Albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze
 w Oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie ...” (Mt 18,6n.10).

Na tym zakończymy podsumowanie wyżej przedstawionej argumentacji etyczno-dogmatycznej, która
 każe uszanować m.in. wstydliwość, skromność i przyzwoitość w ubieraniu się dziewcząt i kobiet.
 Wieloraka odpowiedzialność moralna kobiet w Obliczu Boga, ale i szczególnie świata mężczyzn za
 podsycanie pożądliwości ciała wzrokiem, wyobraźnią, co wszystko prowadzi łatwo do podejmowania
 uczynków cielesnych, jest ciężka.

Kobieta nie może się tłumaczyć, że to nie ‘jej’ sprawa, jak mężczyzna zareaguje w swym wnętrzu na
 widok jej prowokującego się ubierania. Wie ona doskonale, jakie jej przyświecają zamierzenia-intencje,
 gdy z szafy wyciąga taką czy inną część ubrania. Zdaje sobie też doskonale sprawę z tego, jakie kupuje
 ubrania – i do czego one będą służyły. Przed Bogiem, ale i społeczeństwem, nie wytłumaczy się ‘modą’,
 do której w dzisiejszych czasach ‘musi się’ dostosować.

Zdajemy sobie też sprawę z wyżej ukazanej „teologii szaty-ubrania” – w oparciu o rozważanie prof.
 Erika Petersona (zob. wyż.: Szata Bożej Chwały – rozważanie Petersona). Ilekroć człowiek – mężczyzna czy
 kobieta, pozostaje w swym sercu ‘czysty’, tzn. jest w stanie łaski uświęcającej, ‘promieniuje’ zarazem
 „blaskiem Chwały Bożej”. Blask ten jednocześnie okrywa intymność jego cielesności, którą dany człowiek
 pragnie zarządzać jedynie tak, jak to będzie zgodne z ładem miłości osobowej, do której Trójjedyny
 wzywa osoby związane z sobą węzłem Sakramentu małżeństwa.

Wszelkie wystąpienia dziewcząt i kobiet, prezentujących się swą eksponowaną seksualnością,
 wskutek czego podejmują się wyraźnie kuszenia przede wszystkim świata chłopców, młodzieńców i
 dojrzałych mężczyzn, pociąga za sobą zdarcie-zerwanie, tzn. dobrowolnie zamierzone zniszczenie
 owego podarowanego wraz z łaską uświęcającą „blasku Bożej Chwały”. Jest on po upadku pra-rodziców
 podatny na splamienie i znieważenie, a nawet całkowite zniszczenie.

W przypadku grzechu ciężkiego Bóg opuszcza wtedy ze smutkiem duszę tego człowieka. Człowiek w
 grzechu przestał zawierzać siebie kochającej miłości swego Stworzyciela. Oddał się dobrowolnie w
 niewolę – a nie w wolność tego, który jest ‘Zły’.

Czy człowiek ten dosłyszy (jeszcze) głos Odkupiciela i Matki Odkupiciela, którzy nawołują nagląco,
 zachęcająco – ale stopniowo coraz ciszej:

„Wróć synu!
 Wróć córko!
 Wróć ... – z daleka!”
(pieśń rekolekcyjna: zachęta ku nawróceniu)
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RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-m.
 Stadniki, 12.VI.2015.
 Stadniki, 23.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 3.VIII.2017.

              

K. DZIEWCZYNA-KOBIETA A JEJ SPOSÓB UBIERANIA SIĘ

1. Teologiczne znaczenie odzienia
Szata Bożej Chwały – rozważanie Petersona
Tekst. Powracający syn otrzymuje szatę ‘pierwotną’ (Łk 15.22)
Przyozdabianie swej szaty godowej (IM 10)
Z wypowiedzi Nowego Testamentu o przyozdabianiu się

2. W stałej konkurencji o ‘sexy’-wygląd
Styl ‘sexy’ w ubiorze-kosmetykach-środkach pachnących
Prowokujące ubieranie się mężczyzn. Wypowiedź mężatki
Spódnica ...
Obnażanie brzucha
Przykład. Ślub w zimnym kościele, Młoda Pani niemal goła
Przykład. Kupno w supermarkecie zwykłych spodni, nie biodrówek
Eksponowanie biustu
Boży sens daru ‘piersi’
Przykład. Którą część garderoby ściągniesz w następnej kolejności
Kuszenie widokiem piersi
Przezroczyste bluzki i zabiegi u-sekso-wiające
Sexy wygląd przy czynnościach religijnych
Kuszenie przy Komunii świętej
Chętne całkowite rozebranie się
Wzajemne zawierzenie kobiety i mężczyzny
Pies ze wzrokiem utkwionym w oczach pana-pani
Tekst. Jan Paweł II o wzajemnym zawierzeniu kobiety i mężczyzny (J 8; MuD 14)

3. Garść wypowiedzi o ubieraniu się kobiet
Czteroletni syn do matki o ubieraniu się sąsiadki
Z listu nie-katolika: bezwstydne ubieranie się kobiet
Islamitka o ubieraniu się kobiet Zachodu
Jeszcze jedno wyznanie matki przytaczającej wypowiedzi małych dzieci
Dwie dziewczynki na etapie przygotowania się do Bierzmowania
Plakat wywieszony przez proboszcza przed kościołem
Stanowisko św. O.Pio w sprawie nieprzyzwoitego stroju

4. Podsumowanie rozważań o ubiorze kobiet
Argument antropologiczno-personalistyczny
Argument teologiczny
Argument grzechów cudzych
Tekst. Jezus wyczekujący drgnienia serca grzesznika wracającego (DzF 1728)
Tekst. Słowa Piusa XII oraz św. Jana Chryzostoma o ubieraniu się kobiet
Tekst. Fragment z ‘Ludzka płciowość ...’ Pap.Rady ds Rodziny
Tekst. Benedykt XVI: Biada dla propagujących banalizowanie płciowości
Tekst. Słowa Jezusa o gorszących: Lepiej uwiązać kamień i utopić (Mt 18,6n.10)

Obrazy-Zdjęcia



Fot7c111. Dziewczynka uradowana oglądanym skarbem na swych dłoniach
Fot7c112. Po trzęsieniu ziemi we Włoszech: maj 2012 r.
Fot7c114. Dwa rozkoszne grzeczne kudłate psiątka
7c116. Wierność ślubowi miłości okaże się dopiero na przestrzeni lat



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

L.   NA ETAPIE POPRZEDZAJĄCYM MAŁŻEŃSTWO:
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Słowo nawiązania

Po rozważaniach poświęconych w tej części niniejszego rozdziału przede wszystkim postawie
 dziewcząt i mocno dorastającej młodzieży żeńskiej, wypada przyjrzeć się jeszcze również etapowi życia,
 na którym dziewczyny myślą już na poważne o związaniu się z jakimś chłopcem ze zdecydowanym
 ukierunkowaniem na małżeństwo. Ten etap życia jest zarówno dla chłopców, jak dziewcząt – zupełnie
 inny aniżeli poprzednie fazy życia. Dotąd tak chłopcy, jak dziewczęta wiązali się czy to w grupy dziewcząt
 i chłopców, czy też wiązali się z sobą – pojedyncza dziewczyna z konkretnym chłopcem czy na odwrót,
 na zasadzie raczej luźnej przyjaźni, czy po prostu koleżeństwa. W miarę jak przybywa lat, a i zdobywanie
 zasadniczej wiedzy dobiega końca i kończy się czy to egzaminem maturalnym, czy jakąś inną formą
 ukończenia podstawowej edukacji, a dla tych, którym dane było podjąć i ukończyć studia zakończone
 tytułem ‘magistra’ itp., myślenie zarówno u chłopca, jak i dziewczyny staje się poważniejsze.

Młody człowiek zastanawia się nad ułożeniem sobie życia we dwoje – w związku małżeńskim, który
 by zapewnił podstawową stabilizację w życiu. Czasy gdy dziecko wszystko jedynie ‘otrzymywało’ od
 rodziców, którzy nierzadko sobie niejednego odmawiali, byle dziecku zapewnić godny start do
 samodzielnego życia, definitywnie się skończyły. Rzeczywistością coraz bardziej naglącą staje się
 zobowiązanie płynące z natury rzeczy: obecni przede wszystkim zwracania starzejącym się rodzicom
 tego, co w dziecko przez dotychczasowe życie inwestowali. Obowiązkiem sumienia stanie się opieka i
 pomoc rodzicom, a może i dziadkom oraz tylu innym, którzy swoim dobrem przyczynili się do rozwoju i
 wykształcenia mocno już dorosłego młodzieńca czy panny.
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Wszystko to pociąga za sobą wieloraką odpowiedzialność i podejmowanie samodzielnych decyzji.
 Trzeba znaleźć pracę, która umożliwi samodzielne utrzymanie – siebie, a raczej ponadto małżeństwa i
 rodziny. Trzeba będzie stworzyć przede wszystkim własne ‘gniazdo’, gdzie by można było złożyć ...
 ‘pisklęta’, zapewniając im ‘dom własny’ oraz utrzymanie. Nic dziwnego, że decyzje młodego człowieka
 będą musiały być oceniane i podejmowane na tym etapie życia coraz bardziej w perspektywie rysującej
 się coraz dalszej przyszłości. To zaś będzie musiało wyzwalać w coraz wyższym stopniu
 odpowiedzialność: nie tylko za siebie, ale i za małżeństwo, za rodzinę, za swoich i współmałżonka
 rodziców-dziadków, a w końcu za swój naród i Ojczyznę i za Kościół, którego żywą cząstką ktoś jest, itd.

Na razie jesteśmy ponownie na etapie coraz bardziej bezpośredniego przygotowania wyboru tego
 ‘drugiego’ pod kątem ... małżeństwa: sakramentu małżeństwa. Staramy się podkreślać ten właśnie
 aspekt rzeczywistości nierozdzielnie ludzkiej i Bożej wciąż bardzo mocno!

Małżeństwo nie jest sprawą przypadkowego dobrania się dwojga ludzi. Zostało ono stworzone przez
 samego Boga Trójjedynego, który po stworzeniu człowieka-osoby jako człowieka-mężczyzny względnie
 człowieka-kobiety – podarował tym dwojgu do dobrowolnego, ale zarazem niezwykle zobowiązującego
 przyjęcia, wezwanie-możność związania się węzłem małżeństwa.
 – Z tym że w Bożym zamyśle miłości nie ma innego małżeństwa, jak tylko małżeństwo jako Sakrament, a
 w epoce poprzedzającej dokonane Odkupienie pra-Sakrament małżeństwa. Wszelkie inne związki –
 partnerskie i nie-partnerskie, będą zawsze jednym ciągiem cudzołóstwa i zagarniania do własnego
 użytku daru, który nigdy nie był i nigdy nie stanie się własnością kogokolwiek z ludzi.

Ponieważ poprzednio poświęciliśmy już nieco uwagi problematyce dotyczącej młodzieży męskiej na
 etapie coraz bardziej bezpośredniego przygotowywania się do małżeństwa: sakramentu małżeństwa (zob.
 wyż., cz.VII, rozdz. 3, § G, w kontekście poprzedzającym i następującym: Czystość wystawiona na próbę w działaniach u
 chłopców), wracamy w tej chwili głównie do świata dziewcząt. Wszystko to będzie oczywiście w pełni
 aktualne również, a może tym bardziej, dla świata chłopców-młodzieńców. Mimo to mowa będzie przede
 wszystkim o dziewczynach-pannach na etapie przed-małżeńskim.

Jest zrozumiałe, że trudno nie nawiązać do aspektów etycznych negatywnych, jakie nazbyt często, a
 może nawet nagminnie, towarzyszą temu etapowi życia dziewcząt (i oczywiście tym samym młodzieńców).
 Jakżeż by mogło być inaczej, skoro niniejsza strona internetowa chciałaby uświadomić, ale i nieco
 uzasadnić, dlaczego namiastka ‘miłości’ i jej złuda – miłością godną tego miana nie jest, i prędzej czy
 później siłą ‘bezwładu’ nie może nie zakończyć się wieloraką ‘śmiercią’. Zgodnie ze Słowem Bożym z
 raju, gdzie ‘słowo’ to miało mobilizować do wyzwolenia u tych dwojga poczucia wielkiej godności i swego
 niezwykłego powołania, a nie pełnić roli swoistego ‘straszydła’, obliczonego na poniżenie wielkości
 człowieka jako Bożego żywego Obrazu wobec kosmosu. Boże Słowo z raju było wyrazem miłości
 zatroskanej o losy doczesne i wieczne człowieka, stworzenia Bożego umiłowania:

„Jahwe-Elohim wydał też człowiekowi polecenie, zwracając się doń w słowach:
 ‘Z każdego drzewa ogrodu wolno ci spożywać.
 Jednakże z drzewa poznania tego, co dobre, i tego, co złe, nie wolno ci spożywać.
 Wiedz dobrze, że z chwilą, gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz’ ...” (Rdz 2,16n; zob. do tego
 ponadto: VSp 35).

Czy człowiek-mężczyzna i człowiek-kobieta – zawierzyli Trójjedynemu, który całą swoją
 stworzycielską Miłością wskazywał im drogę rozwijania się w podarowanej im godności i ich wezwaniu do
 życia w jedno-z-sobą jako Bogiem miłością-życiem?
 – Apostoł Narodów, św. Paweł, ujmie to Boże ‘rozwiązanie’ w mobilizujące słowa:

„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze,
 gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
 Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
 Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
 Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol 3,1-4).
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Zdajemy sobie sprawę, jak dramatycznie i tragicznie potoczyły się ‘dzieje’ Bożego żywego Obrazu
 wobec kosmosu. A przecież – jedynie dlatego z nieba zstąpił aż Syn Boży, by upadłego, przez ‘Złego-
Szatana’ oszukanego człowieka: mężczyznę i kobietę – ocalić i otworzyć mu ponownie drogę do
 odzyskania tego, co uległo splamieniu przez grzech, spowodowało utratę godności i sponiewieranie
 otrzymanego powołania.
 Nadal – JEST Odkupienie! Jest zmartwychwstanie z grzechu! Jest Nowe Życie! Dla wszystkich, którzy na
 nie ... bodaj tylko nieznacznie się otworzą (zob. Ap 3,20)!

Jednakże dlatego właśnie trzeba będzie spoglądnąć jeden raz więcej rzeczywistości co najmniej
 wielu par narzeczeńskich ... w oczy i w serce. By dopomóc im uświadomić sobie i rozróżnić ułudę – od
 radosnej prawdy Bożego zamysłu. Jest to zamysł tego Boga, który to jedno ma wciąż na myśli, myśląc
 nie o sobie, lecz o dobru w nieskończoność sięgającego szczęścia swego żywego Obrazu wobec
 kosmosu:

„Tak bowiem Bóg [= Ojciec] umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
 kto w Niego wierzy [= Jemu zawierzy siebie], nie zginął, ale miał życie – wieczne.
 Albowiem Bóg [= Ojciec] nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
 ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16n).

Wypada zastanowić się nad serią wyłaniających się aspektów tego okresu dziewczyny (i młodzieńca) na
 etapie przed-ślubnym:

1. Dziewczyny w okresie rzeczywistego nastawiania się na małżeństwo.
2. Jeszcze raz: podstawowe rodzaje pieszczoty.
3. Miłość przez decyzję na współżycie?
4. Wspólne zamieszkanie narzeczonych.

1. Dziewczyny w okresie rzeczywistego nastawiania się
na małżeństwo

Boże Przykazanie oraz słowo Jezus o pożądliwym spoglądaniu

Poprzednie rozważania o zachowaniach dziewcząt dotyczyły w dużej mierze, chociaż oczywiście nie
 wyłącznie, dziewcząt małych i w wieku szkolnym. Wiele aspektów wyżej poruszonych zagadnień
 związanych z czystością w znaczeniu VI czy IX przykazania Bożego zachowuje swoje w pełni nadal
 aktualne znaczenie w odniesieniu do dziewcząt już dorosłych oraz kobiet dojrzałych, nie wyłączając
 kobiet już mężnych. Niemniej odrębnie wypada spojrzeć w kontekście naszych rozważań – na etap życia



 Objaśnienie

 dziewcząt w bezpośrednim przygotowaniu do małżeństwa. W Bożej zaś wizji nie ma innego małżeństwa
 poza tym jednym: sakramentu małżeństwa.

Nasze rozważania układają się na przestrzeni całej niniejszej strony pod kątem etyki związanej z
 Bożymi przykazaniami. Również obecnie nie podejmujemy rozważań na tematy wielu innych, żywotnych
 aspektów życia w małżeństwie i rodzinie, chociażby bardzo ważnych. Koncentrujemy się niezmiennie na
 problematyce etyki wzajemnych odniesień – tym razem na etapie narzeczeństwa.

W dotychczasowych rozważaniach poruszaliśmy sprawy związane z czystością wzajemnych
 odniesień właściwie już tak wielokrotnie i z wkraczaniem również w szczegółowsze aspekty, że obecnie
 wystarczy już tylko uwydatnić zwięźle, w formie wyprowadzania wniosków, pewne bardziej
 charakterystyczne kwestie ściśle związane z rozpoczętym etapem rzeczywistego przeżywania nie tylko
 przyjaźni, ale narzeczeństwa – łącznie z ustalaniem już też daty ślubu.

Młodzi na etapie właściwego już narzeczeństwa, którzy zamierzają dochować wierności
 oczekiwaniom Chrystusa pod ich adresem, zwracają się do kapłana co jakiś czas z bardzo konkretnym
 pytaniem: „Jak daleko wolno nam posuwać się w wyrażaniu sobie wyrazów swojej miłości
 narzeczeńskiej? Jesteśmy już narzeczeństwem! Niedługo się pobierzemy ...”!

Jest to odwieczne pytanie par narzeczeńskich, powtarzające się zapewne przez wszystkie wieki. Na
 naszej stronie mowa o tym już była na niejednym miejscu, m.in.:

w części VI (rozdz. 1),
 w części II (rozdziały 1-2, ale i następne),
 w części III (zwł. rozdz. 1, 3-4),

nie mówiąc już o bieżącym rozdziale w części VII (rozdz. 3), który w całości poświęcamy „młodzieńczości w
 obliczu małżeństwa: sakramentu małżeństwa”.

Mimo to dobrze będzie powtórzyć tu w formie konkluzji garść poprzednio omawianych ustaleń w tym
 względzie.

Nie ulega wątpliwości, że dopóki ci dwoje jeszcze nie są
 małżeństwem zawartym „w Panu” (1 Ko 7,39), jak to wyraził
 Apostoł Narodów, a konsekwentnie małżeństwem zawartym
 zgodnie z ustaleniami wypracowanymi w Bożym imieniu
 przez Kościół, który i w tym względzie uobecnia
 sakramentalnie Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, oboje są
 w pełni nadal związani Bożym przykazaniem zarówno VI-
tym, jak i IX-tym.

Oto ich brzmienie:

„Nie będziesz cudzołożył” (Wj 20,14; Mt 19,18) –
 „Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego” (Wj 20,17).

Z kolei zaś sam Syn Boży doprecyzował treść tychże przykazań o grzechy popełniane na poziomie
 samego serca-sumienia. Syn Boży i Syn Człowieczy zarazem mówi mianowicie dobitnie o grzechach
 ściśle wewnętrznych przeciw czystości. Przytoczymy to Słowo Boże jeszcze raz (zob. już wyż.: „Kto pożądliwie
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 patrzy na kobietę ...”):

„Słyszeliście, że powiedziano: ‘Nie cudzołóż’.
 A Ja wam powiadam: ‘Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę,
 już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa ...’
 – Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie.
 Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków,
 niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.
 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie.
 Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków,
 niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła ...” (Mt 5,27-30).

Jezus nie ma tu oczywiście na myśli rzeczywistego kaleczenia swojego ciała – nikt nie ma przecież
 prawa zabijać się, kaleczyć się itp. (zob. Przykazanie V – „Nie będziesz zabijał”: Wj 20,13). Jesteśmy jedynie
 zarządcami siebie samych. Natomiast jedynym Właścicielem naszym pozostaje zawsze sam tylko Bóg.

Jezus podkreśla w przytoczonych słowach tylko jeden raz więcej aspekt radykalizmu Ewangelii. Jeśli
 pragnę osiągnąć życie wieczne, nie mogę pójść na żadne kompromisy z tym wszystkim, co sprzeciwia
 się „... zbawieniu, przymierzu, ... zjednoczeniu człowieka z Bogiem”  (DeV 27).

Boża cezura między narzeczeństwem a małżeństwem

Dopiero co przypomniane brzmienie przykazanie tego Boga, który jest miłością, jest równoznaczne z
 Bożym ukazaniem jasnej cezury [= linia przecięcia; granica nieprzekraczalna] pomiędzy stanem małżeństwa a
 nie-małżeństwa.

Trzeba sobie zatem jeden raz więcej jasno uświadomić: brzmienie przykazania Bożego wyznacza
 jednoznaczną granicę, która bez niedomówień, precyzyjnie odgradza stan narzeczeński od stanu
 małżeńskiego.
 – Wyznaczenie tej granicy nie jest wymysłem konkretnego ‘księdza’, biskupa czy papieża, ani w
 znaczeniu ogólniejszym: ‘Kościoła’.

Zaproponował ją swemu żywemu Obrazowi: mężczyźnie i kobiecie i zobowiązał do jej przestrzegania
 na całe ich życie, nie wyłączając etapu narzeczeństwa – Ten który „Jeden ... jest Dobry” (Mt 19,17) i który
 również w tym wypadku nie jest zdolny wyrządzić jakiejkolwiek krzywdy ‘jej miłości’ do niego, ani ‘jego
 miłości’ do niej.
 – Bóg wciąż broni wielkości i godności – w tym wypadku przede wszystkim kobiety-dziewczyny jako
 osoby, tzn. nie-rzeczy-do-użycia.
 – Przeciwne działania byłyby nie do przyjęcia, gdyż sprzeciwiałyby się samej istocie „miłości”, która jest i
 winna być „darem osoby dla osoby” (LR 11), a nie seksem-zamiast-osoby.

Można by w tym kontekście przypomnieć słowa św. Jana Pawła II o sensie cnoty czystości. Papież
 nawiązuje w pewnej chwili w swej Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio” (1981 r.) w sam raz do
 zagadnienia wprost związanego z przyszłym małżeństwem. Mianowicie przypomina i zachęca przede
 wszystkim dziewczyny, żeby bardzo dobrze poznały i nauczyły się swojego biologicznego rytmu
 płodności pod kątem potrzeb dla przyszłego życia w małżeństwie. Korzystanie z tej wiedzy powinno
 jednak być całe zapatrzone w Boże oczekiwania i ład miłości, wpisany w serce każdego człowieka. W
 małżeństwie nie można korzystać z tej wiedzy w sensie egoistycznym, dla systematycznego uchylania
 się od obowiązku rodzicielstwa:
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„Do warunków koniecznych
[= dokładnego poznania wskazań Nauczycielskich Kościoła dla małżeństwa: Kościół nie jest ‘autorem’ normy moralnej, ani jej
 ‘arbitrem’ = dowolnym interpretatorem: FC 33]
 należy jednak także znajomość cielesności i jej rytmów płodności.
 Trzeba zatem uczynić wszystko, aby udostępnić tę wiedzę ogółowi małżonków,
 a wcześniej jeszcze osobom młodym,
 poprzez informację i wychowanie jasne, stosowne i poważne,
 przy współudziale par małżeńskich, lekarzy i ekspertów.
 – Znajomość taka winna następnie wejść w wychowanie do samokontroli:
 stąd płynie absolutna konieczność cnoty czystości i stałego wychowywania do niej.
 – 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).

Jeślibyśmy mieli nawiązać tutaj do warunków, jakie zaistnieją niebawem w już zawartym małżeństwie
 (my rozważamy w tej chwili etap życia dopiero narzeczeńskiego), trzeba sobie uświadomić, że dopiero co
 przypomniane słowa św. Jana Pawła II dotyczą oczywiście tym bardziej życia już w małżeństwie. Chodzi
 o problematykę przystosowywania swych już małżeńskich odniesień do podarowanego tym dwojgu – a w
 okresach-dniach możliwości wzbudzania życia wciąż szczególnie aktualnego biologicznego rytmu
 płodności do cyklu kobiety-żony.

Przystosowywanie wzajemnych wyrazów miłości małżeńskiej do Bożego daru rytmu płodności
 wymaga niekiedy niemało powściągliwości, tzn. przekładania aktu zjednoczenia małżeńskiego na dni
 cyklicznie pojawiającej się niemożności poczęcia, jeśli ci dwoje będą mieli liczące się w oczach Bożych
 powody do nie-nastawiania się aktualnie na kolejne rodzicielstwo.

Jak bardzo taka sytuacja stanie się wtedy ‘próbą ogniową’ na jakość i czystość małżeńskiej miłości
 tych dwojga! W takich to sytuacjach, które skądinąd będą się powtarzały niemal z cyklu na cykl, będzie
 się okazywało każdorazowo z całą oczywistością, czy świadczone sobie wyrazy czułości i wzajemnego
 oddania można będzie zakwalifikować jako wyrazy miłości w znaczeniu ‘osoby’-daru, czy też
 przeżywanie wzajemnej intymności będzie miłością tylko rzekomą.

Zmierzałyby one wówczas do zapewnienia sobie samemu – każde dla siebie, przyjemności przeżycia
 ‘seksu’, a nie daru ku zjednoczeniu ich obojga jako ‘osób’. Małżeńskie oddanie przeradzałoby się wtedy
 w zapewnianie sobie ostatecznie tylko przeżycia samogwałtu – jednostronnie lub za obopólną zgodą.
 Uwaga obojga koncentrowałaby się wówczas na ‘seksie’, a nie na osobie – swojej własnej oraz tego
 drugiego w małżeństwie.

W tym sensie można by tu ponownie przytoczyć słowa św. Jana Pawła II nawiązujące do takich
 właśnie sytuacji, mianowicie przeżywania intymności małżeńskiej z uszanowaniem wymogów
 wyrastających z okresowości płodności, względnie jej niszczenia:

„Jeżeli natomiast małżonkowie, stosując się do okresów niepłodności, szanują nierozerwalny związek
 znaczenia jednoczącego i rozrodczego płciowości ludzkiej, postępują jako ‘słudzy’ zamysłu Bożego i
 ‘korzystają’ z płciowości zgodnie z pierwotnym dynamizmem obdarowania ‘całkowitego’, bez
 manipulacji i zniekształceń [odnośniki do encykliki: HV 13-14] ...
 ... Wybór rytmu naturalnego bowiem, pociąga za sobą akceptację cyklu osoby, to jest kobiety, a co za
 tym idzie, akceptację dialogu, wzajemnego poszanowania, wspólnej odpowiedzialności, panowania
 nad sobą.
 Przyjęcie cyklu i dialogu oznacza następnie uznanie charakteru duchowego i cielesnego zarazem
 komunii małżeńskiej, jak również przeżywanie miłości osobowej w wierności, jakiej ona wymaga.
 – W tym kontekście para małżeńska doświadcza, że ich wspólnota małżeńska ubogaca się takimi



 wartościami, jak czułość i serdeczność, które są czynnikami głęboko ożywiającymi płciowość ludzką
 również w jej wymiarze fizycznym. W ten sposób płciowość zostaje uszanowana i rozwinięta w jej
 wymiarze prawdziwie i w pełni ludzkim, nie jest natomiast ‘używana’ jako ‘przedmiot’, który burząc
 jedność osobową duszy i ciała, uderza w samo dzieło stwórcze Boga w najgłębszym powiązaniu
 natury i osoby” (FC 32).

Przytoczone dwa fragmenty z Adhortacji „Familiaris Consortio” Jana Pawła II dotyczą pożycia w już
 zawartym małżeństwie. Zatem nie wiążą się bezpośrednio z etapem narzeczeństwa. Niemniej okres
 narzeczeństwa, gdzie ci dwoje chodzą ze sobą i bywają niekiedy przez długie chwile blisko z sobą, stają
 się jednocześnie jednym wielkim polem bitwy o dochowanie wierności miłości, która niebawem ma się
 stać przedmiotem ich dozgonnego związania ślubem: miłości-wierności-uczciwości małżeńskiej.

Nie ma co liczyć na cud zdolności utrzymania w już zawartym małżeństwie często z cyklu na cyklu
 pojawiającej się konieczności przekładania chwil wzajemnego zjednoczenia małżeńskiego, jeśli ci dwoje
 nie zdobędą postawy świadomie podejmowanej pełnej czystości we wzajemnych odniesieniach w dniach
 ‘chodzenia-ze-sobą’ na etapie narzeczeństwa. Postawa taka musi wypływać jako sam przez się
 zrozumiały wymóg i świadectwo obopólnej miłości osobowej, która w każdym razie widzi i chce
 dostrzegać w tym drugim, ukochanym – osobę ku jej dobru w perspektywie życia wiecznego.

Z tego przede wszystkim względu stać tę ‘miłość’ na nie-przyspieszanie wyrazów wzajemnego
 oddania, które im obojgu wręczy sam Trójjedyny – nie wcześniej, a dopiero w chwili, gdy wyrażą sobie
 wzajemnie swą zgodę małżeńską sakramentalną – w obecności świadków ustanowionych przez Boga,
 oraz ze strony społeczności Kościoła.

Nie będziemy już komentowali dopiero co przytoczonych słów papieskich o nieodzownej cnocie
 czystości oraz o osobowych, nie ‘utylitarystycznych’ odniesieniach między mężem a żoną.

Zauważamy wciąż niezmienne podkreślanie tego, o co ‘walczy’ w darze swych przykazań sam
 przede wszystkim Trójjedyny. Za Nim dopiero, tzn. w ‘drugiej’ kolejności, pojawia się głos Kościoła. Ten
 zaś nie jest instytucją samozwańczą, lecz został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa dla ukazywania
 Ludowi Bożemu autentycznego i zarazem autorytatywnego znaczenia Bożego zamysłu, m.in. w zakresie
 ładu małżeńskiej miłości. Tym bardziej odnosi się to wszystko do etapu narzeczeństwa.

Św. Jan Paweł nie waha się ukazywać misji Kościoła w omawianym zakresie w następujących
 słowach – pełnych zatroskania, ale i bólu ze względu na nieustannie wznoszące się głosy oburzonego
 sprzeciwu wielu po świecie:

„Jako Nauczyciel, [Kościół] niestrudzenie głosi normę moralną,
 która winna kierować odpowiedzialnym przekazywaniem życia
Kościół nie jest bynajmniej autorem tej normy, ani jej ‘sędzią’
[oryg. łaciński brzmi tutaj: ‘cuius autem normae Ecclesia profecto nec auctor est nec árbitra (AAS 1982, p.81), czyli Kościół nie
 może tu działać ‘arbitralnie’: nie ma władzy zmienienia tu czegokolwiek, i nie może tu działać arbitralnie].
 Kościół posłuszny Prawdzie, którą jest Chrystus i którego Obraz
 odbija się w naturze i godności osoby ludzkiej,
tłumaczy normę moralną i przedkłada ją wszystkim ludziom dobrej woli,
 nie ukrywając, że wymaga ona radykalizmu i doskonałości” (FC 33).

Chodzi niezmiennie o uchronienie miłości prawdziwej, godnej tego miana – od jej manipulowanego,
 gruntownie zafałszowanego pojmowania: uchronienie jej przed jej ‘utylitarystycznym’ wykorzystaniem dla
 pożądliwości ciała – również już w życiu małżeńskim, a tym bardziej narzeczeńskim.
 – Oto czyste, Boże pojmowanie „miłości”. Nigdy nie będzie „miłości” godnej tego miana, bez jej
 pojmowania i urzeczywistniania po linii „personalizmu etycznego” (zob. wyż.: Biblijny personalizm – oraz: Synteza
 natury i normy personalistycznej: cnota miłości, a także: Argument antropologiczno-personalistyczny).
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2. Jeszcze raz: podstawowe rodzaje pieszczoty

Pieszczota na narządach płciowych

Gdyby przejść ponownie do bardziej praktycznych sugestii, jako swoistych drogowskazów dla par
 narzeczeńskich, można by tu jedynie powtórzyć to, co na wyżej wymienionych miejscach naszej strony
 już dostatecznie jasno powiedziano (zob. wyż. zwł.: „A jeśli ‘miłość’ staje się miłością dopiero poprzez ‘seks’?”).

Zastrzegamy się wciąż, że nawet Bóg swymi przykazaniami nigdy nie wymusza niczego na wolnej
 woli poszczególnego człowieka.
 – Natomiast skoro Bóg sformułował dla mężczyzny i kobiety przykazania, nie pozostają one czymś
 ‘dowolnym’, tzn. czymś co równie dobrze można uwzględnić – albo i w ogóle nie brać pod uwagę.
 Przykazania Boże są czymś z natury swej zobowiązującym do takiego, a nie innego postępowania.
 Jednakże zawsze z zastrzeżeniem, że poszczególny człowiek ma możność – w ramach w tym wypadku:
 złego użycia podarowanej mu wolności – odrzucenia Boga i Jego przykazań.

Pamiętamy, że darem „wolnej woli” obdarza Bóg osobę (anielską, ale również ludzką) jedynie po to, żeby
 mogła zaistnieć prawdziwa miłość (zob. do tego wyż.: „Wolność – Boży dar: funkcyjno-narzędny”). Wolna wola jest
 jednak naprawdę „wolna”. Tym samym zaś każdy człowiek może użyć tego daru do zła. Byłoby to wtedy
 decyzją odejścia od Boga-miłości i życia wiecznego. Stałoby się to wyborem na życie w istnieniu –
 oczywiście wiecznym, ale w wiecznym potępieniu.
 – Pewnikiem jest tu jedno: Bóg podarowanej każdej z osobna osobie wolnej woli, czyli władzy samo-
stanowienia, nigdy nie odbierze.

A oto jeszcze raz użyteczny do omówienia podział zasadniczych pieszczot i wyrazów miłości między
 dwojgiem ludzi – narzeczonych, małżonków, czy też partnerów nie mających żadnego zamiaru zawierać
 małżeństwo.

Granicą nieprzekraczalną z punktu widzenia etycznego pomiędzy już małżeństwem, a jeszcze nie
 małżeństwem (Sakramentem małżeństwa) stają się wszelkie działania związane z samymi narządami
 płciowymi. Z punktu widzenia Bożego nie może tu wchodzić w grę żaden ‘kompromis’.
 – Bardziej precyzyjnie się wyrażając: dopóki ci dwoje nie są małżeństwem – sakramentem małżeństwa,
 nie mogą przejść na żadne pieszczoty genitalne. Wykluczone musi być wszelkie dotykanie i wszelkie
 oglądanie narządów płciowych.
 – A tym samym wszystko, co będzie zmierzało do wyzwolenia podniecenia seksualnego – czy to u
 jednego z obojga, czy u obojga jednocześnie.

Próba jeszcze bliższego, dokładniejszego zakreślenia tych granic jest zbędna: przykazanie Boże –
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 Objaśnienie

 jest przykazaniem Bożym – i nie może podlegać dyskusji. Wkraczanie na teren intymności genitalnej jest
 „właściwe i wyłączne” (zob. HV 8; GS 49; FC 11) jedynie w ramach już zaistniałego małżeństwa: sakramentu
 małżeństwa.

Brzmienie przykazania Bożego, które Bóg wyrzeźbił na sercu każdego bez wyjątku człowieka w chwili
 jego wywołania z nie-istnienia, nie zostawia miejsca dla żadnej wątpliwości ani dwuznaczności. Tu nie
 ma dyskusji. Kościół, poszczególny Papież, biskup czy kapłan jest instancją zbyt ‘niską’, by dysponować
 władzą modyfikowania przykazania, którego Autorem jest Bóg-miłość, Bóg-życie.

Wymiana pocałunków

Inną formą wyrażania sobie miłości, to wzajemne pocałunki. Na ten temat również już była mowa na
 paru miejscach naszej strony (zob. wyż.: „Pocałunek ...”. Oraz zob. pocałunek już w małżeństwie: „Spowiedź święta
 małżonków z grzechów przy współżyciu małżeńskim”). Tym samym zaś nie ma potrzeby ponownego roztrząsania
 tego sposobu wyrażania sobie więzi i miłości.

Nikt z narzeczonych, a w każdym razie ‘zakochanych’ nie zaprzeczy, że wymieniane między nimi
 pocałunki są w sposób istotny inne, aniżeli pocałunki na przywitanie-pożegnanie w rodzinie, pocałunki
 ‘zdawkowe’ pomiędzy kolegami-koleżankami itp.
 – Najlepszym tego świadectwem jest fakt, że wiele młodych wyznaje fakt ‘całowania się’ przy
 sakramencie spowiedzi świętej. Znaczy to, że nie były to pocałunki etycznie obojętne i niewinne.
 Wyzwoliły one poruszenie zmysłowe, a niekiedy wręcz doprowadziły do silnego przeżycia seksualnego.
 Czyli: zostawiły po sobie rysę na sumieniu w postaci niepokoju sumienia.

Narzeczeni nie mogą dopuszczać do tego, by ich pocałunki przerodziły się w grzech – w taki sposób
 uprawianego seksualizmu. Jeśli ci dwoje chcą wymienić między sobą pocałunek, powinien on być
 podejmowany z najwyższym dystansem i szacunkiem dla godności osoby – własnej oraz osoby tego
 drugiego. Pocałunek musi wyrażać pełnię subtelności i uszanowania. Nie może kojarzyć się z niczym, co
 by uwłaczało godności tych dwojga. Znaczy to zatem, że całowanie nie może być podejmowane w
 sposób wzbudzający wstręt i obrzydzenie, a co najmniej niesmak w odbiorze przypadkowych widzów.

Ponadto zaś, jak już też podkreślano: szczególnie
 dziewczyna powinna zachować daleko posuniętą czujność,
 żeby w parze z całowaniem nie kojarzyło się jakiekolwiek
 nieskromne, podniecające dotykanie. O to zaś bardzo
 nietrudno.

Całkiem odrębnie trzeba ponownie nawiązać do
 uprawiania ‘seksu oralnego’. Również o tym mówiono już
 wystarczająco obszernie poprzednio (zob. wyż.: „Jeszcze raz:
 seks oralny” – w całym kontekście).

A chociażby nawet niektórzy kapłani bronili
 poprawności etycznej seksu oralnego, jego kwalifikacja
 etyczna nie może podlegać wątpliwości. Jest to zawsze

 całkowicie zwyrodniała forma uprawiania seksu-dla-seksu, przeciwna naturze i godności człowieka.

Seks oralny jest grzechem obiektywnie biorąc – każdorazowo ciężkim. Jeśli już nie z innych
 powodów, to ze względu na całkiem podstawowe rozróżnienie i swoisty podział wszelkich wyrazów
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 intymności – zależnie od tego, czy uaktywniają one same w sobie narządy płciowe, czy nie.
 – Uprawianie seksu oralnego zmierza zawsze wprost do uaktywnienia narządów płciowych. Te zaś
 domagają się – w ramach już istniejącego małżeństwa, a nie niezależnie od niego, pełnego uszanowania
 zarówno dla ładu struktury aktu zjednoczenia, jak i ładu jego dynamizmu. Spełnienie tych podstawowych
 warunków jest możliwe jedynie przy podjęciu aktu płciowego w pochwie: nie w ustach, ani przy pomocy
 ust, czy języka itp.

Nic tu nie pomogą protesty czy to zainteresowanych małżonków, u których tego rodzaju ‘seks’ stał się
 niemal codziennością. Ani protesty chociażby i całych zastępów ludzi młodych – dziewcząt i
 młodzieńców, którzy przechodzą na ‘seks oralny’ m.in. dla zaznawania zmaksymalizowanej przyjemności
 – bez obawy zajścia w ciążę.
 – I nic nie pomogą protesty niektórych kapłanów, chociażby nawet powoływali się na ‘Imprimatur’ Władzy
 Kościelnej (NB. podstępnie uzyskane i w następstwie nie-doinformowania lub przechytrzenia biskupów) dla swoich
 wywodów na temat uprawiania coraz bardziej wyrafinowanych sztuczek seksualnych w swym
 małżeństwie (zob. wyż. obszerną recenzję jednej z książek O. Ksawerego Knotza: „O. Ks.Knotz: Seks jakiego nie znacie. Dla
 małżonków kochających Boga” - w całym kontekście. – A także zob.: Jeszcze raz: seks oralny).

Pieszczota na piersi

Pozostaje jeszcze ta pieszczota: na piersi. I o tym była już mowa dosyć dokładnie – w nawiązaniu do
 fragmentu niniejszego rozdziału: „Czystość wystawiona na próbę w działaniach u chłopców” (zob. wyż.:
 „Pieszczota podejmowana na piersi” – w całym kontekście). Toteż nie ma potrzeby wracać do tego tematu jeszcze
 raz.

Mimo to warto dopowiedzieć jeszcze parę uwag. Pieszczota na piersi wydaje się w okresie
 narzeczeństwa czymś samym przez się w pełni ‘naturalnym’ – i tym samym ... dozwolonym. Tym dwojgu
 wydaje się, że przysługuje im pełne prawo do tego rodzaju pieszczoty: pieszczoty: na sercu. A przecież
 nikt nie zaprzeczy, że pieszczota ta może występować w różnych odmianach, które tym samym wiążą
 się ze zróżnicowaną oceną etyczno-moralną. Chodzi nam wciąż o wierność Bożemu przykazaniu. Ci
 dwoje nadal małżeństwem jeszcze nie są, chociażby ich małżeństwo miało być już tuż-tuż uroczyście
 zawierane.

‘Przytulenie’ bywa przeróżne. Wzajemne lekkie przytulenie w znaczeniu serdecznego objęcia się na
 przywitanie-pożegnanie między członkami rodziny, albo i z koleżeństwem, jest czymś w pełni przyjętym.
 Trwa ono też z zasady krótko i w żaden sposób nie wiąże się z pobudzeniem seksualnym.

W tej chwili chodzi jednak o ‘przytulanie się’ osób zakochanych, może już narzeczonych. Piszącemu
 tu kapłanowi nie wypada wchodzić zanadto w detale. Chodzi wciąż o ukazanie normy moralnej wprost
 związanej z brzmieniem i duchem Bożego przykazania: „Nie będziesz cudzołożył”. Ocena etyczna
 jakości wzajemnego przytulenia pomiędzy zakochanymi będzie niewątpliwie w jakimś sensie
 ‘balansowała’. Nie jest zapewne rzeczą łatwą, a może nawet ani konieczną, schodzić zanadto w
 szczegóły, które będą rzutowały na ocenę etyczną owego ‘przytulania się’.

Zakochani zdają sobie aż nadto dobrze sprawę, że ich przytulanie się jako zakochanych jest
 zdecydowanie inne, aniżeli wzajemne objęcie się przy przywitaniu czy pożegnaniu z kimkolwiek z
 kolegów-koleżanek. Stąd pojawiające się z ich strony, również w konfesjonale, pytania, czy w danym
 wypadku nie została przekroczona granica przyzwoitości i tym samym grzeszności.

Ci dwoje – zakochani, a może już na dobre narzeczeni, dobrze wiedzą, że pieszczota podejmowana
 bezpośrednia na sercu-piersi nie jest domeną narzeczeństwa, lecz dopiero małżeństwa. Nikt nie

javascript:view('ind18.htm#kno',850,650)
javascript:view('ind18.htm#kno',850,650)
javascript:view('ind18.htm#kno',850,650)
javascript:view('ind18.htm#kno',850,650)
javascript:view('ind18.htm#kno',850,650)
javascript:view('ind18.htm#kno',850,650)
javascript:view('p7_3h.htm#or',850,650)
javascript:view('p7_3h.htm#mm',850,650)


 zaprzeczy, że udostępnienie dla dotykania-pieszczenia swych piersi jest bardzo daleko posuniętą
 intymnością. Bóg tych dwoje na ten teren dotąd jeszcze nie wprowadził. Kwalifikacja etyczna jest tu
 niemal taka sama, jak w przypadku pieszczot podejmowanych na narządach płciowych: ich dotykania i
 oglądania. Ci dwoje wciąż jeszcze małżeństwem nie są, chociażby na małżeństwo byli zdeterminowani.

Innymi słowy nie ma tu wątpliwości: podejmowanie pieszczot na piersi – przykrytej czy odsłoniętej –
 po prostu odpada. Ci dwoje muszą cierpliwie poczekać aż do ślubu małżeńskiego. Dopiero wtedy sam
 Trójjedyny wprowadzi tych dwoje na teren pełnej wzajemnej intymności. Mimo iż i wtedy wyrażanie sobie
 więzi i uczucia-miłości musi się od początku do końca utrzymywać w granicach podyktowanych
 wewnętrznym ładem miłości osobowej, z pełnią uszanowania dla struktury i dynamizmu chwil intymnego
 zjednoczenia.

Przytulanie się w formie jedynie kochającego, powierzchownego wzajemnego objęcia też może być
 różnie podejmowane i rozumiane. Jeśli to będzie objęcie się pełne dystansu i subtelności, krótko trwałe i
 podjęte z czystą intencją, może zapewne cieszyć się Bożym błogosławieństwem.
 – Gdyby jednak ci dwoje tak się tulili, żeby dobrze odczuwać kształty swojego ciała, a zarazem żeby to
 przytulenie ich podnieciło, trudno będzie uznać je za czyn dobry, nie naruszający Bożej obecności w
 sercu.

Jak już szereg razy zwrócono uwagę: dodatkowym obciążeniem przy etycznej ocenie tulenia się do
 siebie – chociażby np. przy całowaniu, stają się równolegle podejmowane dotyki. One zaś są obliczone w
 zasadzie na wywołanie podniecenia zmysłowego. W takiej sytuacji wewnętrzne sanktuarium sumienia, w
 którym przebywać pragnie Bóg, nie może poczuwać się do zachowania czystości intencji i działania.
 – Niechby tych parę ogólnie sformułowanych uwag wystarczyło.

Jeśli dwojgu narzeczonych szczerze zależy na przejrzystej czystości serca w Obliczu Bożym – ale i
 wobec siebie nawzajem, wskazane jest by oboje wyraźnie umówili się od samego początku tak, jak to
 było w przypadku wyżej już przytoczonego opowiadania o takich dwojgu, którzy doszli do Ołtarza przy
 zachowaniu rzeczywistej czystości serca. Postanowili oni sobie całkowitą czystość – i tego się do końca
 jednoznacznie trzymali. Mimo iż i w ich żyłach krążyła żywa krew, a nie jedynie ‘sok malinowy’. Toteż
 zgodnie z przyjętym umówieniem się i postanowieniem, nie doszło między nimi ani do pocałunku, ani
 objęcia się. Warto przytoczyć to świadectwo jeszcze raz (zob. wyż.: „Bez pocałunku, bez obejmowania się” :

„... Chciałabym podzielić się z wami moimi doświadczeniami i rozważaniami dla nie związanych
 małżeństwem.
 ‘Całowanie się’ przyjmuje się co prawda po całym świecie jako sprawę całkiem niewinną. Niemniej
 pokusa do grzechu działa wtedy silnie. Człowiek zakochany i zaślepiony nie widzi już błędów tego
 drugiego. Mam nadzieję, że w tej chwili znajdę zrozumienie: piszę z perspektywy doświadczenia.
 Jestem w wieku 40 lat, mam 4 dzieci, a stażu małżeńskiego mam ponad 15 lat.
 – Dla mnie nie było rzeczą prostą znaleźć mężczyznę, który by był odpowiedni dla mnie zgodnie z
 Wolą Bożą. Któregoś wieczoru znowu dużo się w tej intencji modliłam. Obawiałam się, czy będzie to
 naprawdę ten właściwy, z którym byłam zaprzyjaźniona. W swej niepewności modliłam się o jakiś
 znak, i taki rzeczywiście otrzymałam. Pewność odnośnie do tego, że znalazłam się na ścieżce Bożej
 Woli, dodaje mi sił i radości przez całe me życie.
 – Zanim poznałam mojego męża, byłam zaprzyjaźniona z innym. Wybrałam się z nim nawet wraz z
 grupą pielgrzymkową do Fatimy – trwała ona 18 dni, a ja miałam wtedy 21 lat. Nie pocałowaliśmy się
 ani razu, ani nie objęliśmy się. Gdy człowiek jest sobie świadom tego, dlaczego tak być winno i że to
 będzie dla nas normą, da się to całkiem dobrze wprowadzić w czyn i człowiek przyjmuje to za rzecz
 całkiem normalną, że zachowujemy się względem siebie jak brat i siostra.
 – Zdaję sobie sprawę, że gdybyśmy się pocałowali, to ja bym na nim ‘zawisła’. Ale wątpię, czy w takim
 wypadku byłabym wtedy tak szczęśliwa i zadowolona, jak to jest obecnie. Zawsze tylko szukać Woli
 Bożej, modlić się i wiernie wypełniać swoje obowiązki z miłości do Boga: oto dewiza, która dopomoże
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 Objaśnienie

 pięknie przejść przez życie” (FMG-Information, Nr 61, 37b).

Czy nie są zachwycające te proste słowa owej 40-letniej już matki, która pisze obecnie, z dużej
 perspektywy, o dniach swego narzeczeństwa z tak wielką szczerością: „Gdy człowiek jest sobie świadom
 tego, dlaczego tak być winno i że to będzie dla nas normą, da się to całkiem dobrze wprowadzić w czyn i
 człowiek przyjmuje to za rzecz całkiem normalną, że zachowujemy się względem siebie jak brat i siostra”
 ?

A może by przytoczyć tu fragment jeszcze innego listu,
 innej mężatki. Wspomina ona – również już z perspektywy
 dłuższego życia w małżeństwie i rodzinie – o tym, jak oboje
 wytrwali w czystości do końca. Mimo iż dysponowała ona
 całym pustym domem, i gdyby chciała, mogła w domu, czyli
 ‘u siebie’, bez najmniejszych przeszkód ze strony
 kogokolwiek, postępować w chwilach odwiedzin ze strony
 narzeczonego, co by im się tylko podobało. Oto jej słowa:

„... Ksiądz nie wie, co pisać o ‘dziewictwie’. Jeśli bym mogła
 coś wtrącić, to dopowiedziałabym tak z własnego
 doświadczenia, jak zachować ten ‘skarb’ do ślubu.
 Jeśli narzeczeni chcą zachować czystość, najlepiej żeby jak najmniej przebywali sam na sam w domu.
 Bo wtedy jest najwięcej pokus. A te najczęściej rozwijają się od najbardziej niewinnego ‘pocałunku’.
 Gdy ja spotykałam się ze swoim dzisiejszym mężem, mieszkałam w domu sama – i wiem, co mówię.
 W chwilach pokus – staraliśmy się zawsze gdzieś wyjść. Bo zdawaliśmy sobie sprawę, czym to się
 może skończyć.
 Co innego już kilka lat po ślubie: wtedy już takiego silnego pociągu do siebie się nie odczuwa. A w
 narzeczeństwie jest zupełnie inaczej: wszystko jest takie nowe i pociągające.
 – Moje koleżanki zazdrościły nam ‘wolnej chaty’. Myślały, że nie wiadomo co my tam wyprawiamy. A
 my poszliśmy ‘pod prąd’.
 Ale za to po ślubie – mąż podziękował mi, że byłam tylko dla niego. To była dla mnie ogromna radość,
 dla niego też. On też nie miał żadnych doświadczeń. Nie musiał mi tego nawet mówić: to się da
 zauważyć.
 – Z drugiej strony brak doświadczeń z innymi partnerami jest dobry też z tego powodu, że nie ma
 porównań, i nie ma żalu, że np. że z tamtym było mi w łóżku lepiej, niż teraz z mężem. Coś takiego
 słyszałam od koleżanki z pracy. Męża ma dobrego, ale w łóżku im ‘nie wychodzi’ – i ona tęskni za tym
 poprzednim partnerem, z którym jej było dobrze ...” (email: 5.II.2010: Kinga).

3. Miłość przez decyzję na współżycie?
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Przejście na współżycie

Wiele par narzeczeńskich ... nie wytrzymuje w czystym kształtowaniu swych odniesień. Znają aż
 nadto dobrze Boże przykazanie, które w bardzo szczególny sposób dotyczy ich etapu życia: „Nie
 będziesz cudzołożył” (Mt 19,18). O przykazaniu tym jednak w swych przedłużających się spotkaniach ...
 najmniejszym słówkiem nie wspominają.

Przykazanie to ... niezbyt ich ‘cieszy’. Jak bardzo niektóre pary wolałyby, żeby takiego przykazania ...
 nie było! To jednak jest z góry niemożliwe. Przykazanie to pochodzi od Boga, który aż nadto dobrze zna
 ludzką naturę. I dobrze wie, co służy jego prawdziwemu dobru: w sensie natychmiastowym, a tym
 bardziej w perspektywie nieuniknionych spraw ostatecznych.

W tej sytuacji niektóre pary zakochanych – a jest ich być może bardzo wiele, mimo iż jest też wiele
 par, które dochowują wierności Słowu Bożemu – przechodzą prędzej czy później na pieszczoty coraz
 bardziej i bardziej zaawansowane i podniecające, aż w końcu dochodzi do podjęcia po raz pierwszy
 stosunku płciowego. Skoro zaś granica dotąd nieprzekraczalna została mimo wszystko przekroczona,
 wznawianie dalszych stosunków staje się z upływem czasu praktyką coraz częstszą. Pojawiający się
 początkowo jakiś opór rozpływa się coraz bardziej. Życie jak w ustabilizowanym małżeństwie staje się w
 końcu ‘chlebem’ niemal na co dzień.

Niemało jest z kolei takich ‘par’, które są, i zarazem nie są ‘parą’. Poznali się, uzgodnili pewne sprawy
 pomiędzy sobą, zaczynają żyć ze sobą. Wszystko dzieje się tu bez jakichkolwiek zobowiązań: w każdej
 chwili mogą się bez żalu rozejść. Znają się po prostu – i żyją ze sobą, mają wspólne mieszkanie. Obojgu
 jest wygodnie ze sobą, a ponadto i przyjemnie. O dalszej przyszłości ze sobą nie rozmawiają.
 – Pary takie w zasadzie od początku przechodzą na daleko posuniętą intymność. Uprawiają ‘seks’ we
 wszystkich możliwych wariantach: w formie pettingu, seksu oralnego i innych formach sprzecznych z
 naturą człowieka: osoby. Podejmują oczywiście też stosunki seksualne.

Czy tacy dwoje – narzeczeństwa względnie nie-narzeczeństwa, zdają sobie sprawę, że wkraczając
 na teren intymności, uzurpują dla siebie władzę, jakiej nie posiadają, i nigdy jej posiadać nie będą?
 Trzeba by najpierw być ‘bogiem’, by móc zmienić Boże stworzenie, w tym przede wszystkim Boży ład
 związany z godnością człowieka jako osoby wezwanej do życia wiecznego: ład miłości wyrażający się w
 Dziesięciorgu Bożych przykazań (zob. jeszcze raz wyż.: „Ponownie pytanie: właściciel a zarządca”). Ale: kto by w
 chwilach ‘zakochania’ miał się fatygować myśleniem o ... Bogu i przejmować się niepokojem trochę
 krzyczącego swego sumienia?

Samozwańcze wkraczanie na teren intymności jako ‘niezbywalnego prawa przysługującego parom
 zakochanych’ sugeruje oczywiście Zły: Szatan. Jest on ‘mistrzem’ w „zwodzeniu całej zamieszkałej
 ziemi” (Ap 12,9). On to wmawia człowiekowi dozwoloność wszystkiego, co wprawdzie wyraźnie sprzeciwia
 się miłości Trójjedynego, ale w zamian jest to „... smaczne do skosztowania, a także, że jest to
 przedmiotem ponęty dla oczu” (Rdz 3,6).

‘Zły’ celuje w chytrym (por. 2 Kor 11,3; zob. też: „Chytrze zastawione sztuczki uwodzicielskie”) prezentowaniu
 człowiekowi pożądliwości sztuczek ‘seksu’ (= redukcji osoby do rzędu rzeczy-do-wyżycia-się) jako szczytu
 wyrażania sobie ‘gorącej miłości’. Byle tylko jak najskuteczniej „... wykorzystać dzieło stworzenia przeciw
 zbawieniu, przeciw przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem” (DeV 27). Zwykle udaje mu się w ten
 sposób nietrudno odwrócić dotychczasowe zawierzenie człowieka pokładane w Bogu Miłości, a
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 przenieść je w ślepe zawierzenie sobie: Złemu (zob. DeV 37: „otwarcie się tejże wolności ... wobec tego, który jest
 ‘ojcem kłamstwa’ ...”). Kto by się zaś miał przejmować odległą na razie perspektywą ... życia wiecznego oraz
 tym, co Apostoł Narodów wyraził tak zwięźle – ku otrzeźwieniu: „... Postanowione [jest] ludziom raz
 umrzeć. A potem ... sąd ” (Hbr 9,27).

Perspektywy małżeństwa

Wiele par osób ‘zakochanych’ perspektywy ewentualnego związania się węzłem małżeństwa w ogóle
 nie podejmuje. Scenariusz układa się często następująco: dziewczyna ustępuje coraz bardziej i bardziej
 naleganiom chłopca i udostępnia swoje ciało centymetr po centymetrze. On jej wmawia, że skoro ma tu
 jakieś opory, widocznie go nie kocha. Kierując się tak manipulowanym pojmowaniem ‘miłości’ pozwala
 mu stopniowo na coraz więcej. Łudzi się nadzieją, że jej chłopiec stanie się w ten sposób w końcu jej
 mężem. Zdąża ona przecież szczerze do ustabilizowania swego życia i związania się na dobre
 małżeństwem, które stałoby się gniazdem stopniowo powstającej rodziny.

Boli ją w sumieniu i nieustannie ‘gryzie’ fakt, że w uprawianiu ‘seksu’ zaszła tak bardzo daleko.
 Wyczuwa doskonale, że cały ten ‘seks’ nie ma nic wspólnego z ‘miłością’ godną tego miana. Doświadcza
 coraz jaśniej, że w owym ‘seksie’ on kocha siebie, ale nie jej! Posługuje się jej ciałem do ...przeżycia
 swego samogwałtu. I to nazywa ‘miłością’. Oboje układają życie na co dzień, jakby mieli już wieloletni
 staż małżeństwa za sobą.
 – Równocześnie zaś musi ona wyznać, że ilekroć usiłuje skierować rozmowę na temat związania się
 rzeczywistym małżeństwem, a przynajmniej perspektywy zawarcia ślubu, jej chłopiec – narzeczony, a
 może wcale nie ‘narzeczony’, odpowiada bardzo wymijająco, przekładając poważniejszą rozmowę na ten
 temat na kiedy indziej, albo ucinając z miejsca wszelkie próby podjęcia dyskusji na ten temat.

W poprzednich rozważaniach przytaczaliśmy tego rodzaju wyznania dziewcząt. Przechodziły one
 nieraz bez większego oporu na współżycie, nie mając żadnej pewności, czy dany chłopak myśli, czy też
 absolutnie nie myśli o małżeństwie. Chłopiec myśli wtedy przecież często przede wszystkim o
 ‘dziewczynie-seksie’ do skorzystania z jej ciała kobiecego. Tym bardziej gdy ona się udostępnia ... ‘za
 darmo’ (zob. wyż. np.: „Z korespondencji Krysi-Władka” – oraz: „Zwierzenia Ani i Wiesława”).

Dziewczyna zdaje sobie z coraz większą oczywistością sprawę, że postawa jej ‘ukochanego’ staje się
 typowym uchylaniem się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wyczuwa coraz bardziej niedwuznacznie,
 że on ją jedynie zwodzi. Jednocześnie zaś ten jej Ukochany, któremu przecież zaufała i jego ukochała,
 trzyma ją niewolniczo ‘na uwięzi’: jakby pieska na pasku ... ‘seksu’. Jemu jest z tym dobrze. Dzięki niej
 może uprawiać jako ‘freeware – towar darmowy’ – swój u-atrakcyjniony ‘samogwałt’. Ona mu przecież na
 wszystko pozwala: ... ‘z miłości’ dla niego!

Niemożliwe, żeby dziewczyna z biegiem czasu nie odczuwała coraz bardziej dojmująco, że głębia jej
 kobiecego jestestwa zostaje przez jej ‘ukochanego’ w sposób systematyczny poniżająco sponiewierana.
 Rozumie z coraz większą wyrazistością, że stała się ofiarą ‘seksu’ swego niby ją kochającego chłopaka.
 To co on nazywa ‘miłością’, jest wszystkim innym, a nie ‘miłością’, za którą tęskniła i której od niego
 oczekiwała.

Przy tym wszystkim nie znajduje ona w sobie na tyle siły, by stanąć obiema nogami zdecydowanie po
 stronie Chrystusa i Bożych przykazań. Widzi tylko coraz jaśniej, że Bóg miał ‘rację’, wręczając
 człowiekowi – a także im obojgu, swoje Dziesięcioro przykazań. Dostrzega, że przykazania te są
 wyrazem Bożej zatroskanej, ale najwyższej miłości dla człowieka, stworzenia Jego umiłowania.
 – Dziewczyna próbuje lawirować: pomiędzy Chrystusem z całym radykalizmem Jego Ewangelii, a tym
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 który jest ‘Zły’ i nieustannie kusi do ignorowania Bożych oczekiwań. Takie lawirowanie jest jednak z góry
 skazane na niepowodzenie. Jak dobitnie daje Jezus do zrozumienia:

„Nikt nie może dwom panom służyć.
 Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował;
 albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi ...” (Mt 6,24).

Łamanie przykazania jako ‘świadectwa wiary’ wobec chłopca

Jeśli chłopiec, któremu dziewczyna bez większego oporu pozwala praktycznie ‘na wszystko’, przy
 czym on sam nie jest zbyt religijny, podczas gdy ona pochodzi z rodziny, w której pielęgnowano życie
 według przykazań, i rodzice jej być może niejednokrotnie bardzo na nią nalegali, żeby dochowała
 wierności Chrystusowi na etapie chodzenia z chłopcem – można sobie wyobrazić, jak ten chłopiec
 zareaguje na postawę jej ‘Nie’, gdyby w imię wierności Chrystusowi przynajmniej odtąd nie pozwoliła się
 więcej dotknąć.

Jeśliby jego reakcją na jej powrót do Bożego przykazania miało być zdenerwowanie, lub gorzej:
 wybuch gniewu wraz z groźbami pod jej adresem, stałoby się to nieomylnym świadectwem, iż on tej
 dziewczyny nigdy nie traktował jako narzeczonej. Korzystał jedynie z jej ‘usług’ seksualnych jako z
 ‘dziwki’. Podchodził do jej ciała płciowego czysto utylitarystycznie: ‘użytkowo’. Ona ‘dawała-pozwalała’,
 on wszystko co się dało – ‘brał’ i na niej seksualnie się wyżywał. Widział przecież, że ona bez większego
 oporu dawała mu dostęp do wszystkich możliwych zakresów swojej intymności.

On sam z kolei o wierze w ogóle się nie wypowiada. Udaje, że wymagania w zakresie moralności – to
 temat nie dla niego.

Natomiast tego, co on w swym sercu myśli o tej dziewczynie, można się nietrudno domyśleć. Nie ma
 wątpliwości, że tej dziewczyny nie poważa. Widzi na co dzień, co ona sobą prezentuje.
 – Jeśli ona wyznaje przed nim swoją wiarę w Chrystusa, słowa te stają się jednym wielkim czynnym
 zaprzeczeniem jej świadectwa o Chrystusie. Swoją postawą wobec chłopca i udostępnianiem mu siebie
 bez większego oporu składa ona chcąc nie chcąc utrwalające się wyznanie ‘wiary’ o tym, kim dla niej jest
 ten ‘Chrystus’ w którego rzekomo wierzy, a równolegle: kim Chrystus jest dla jej ... ‘chłopaka’.

On to wszystko chcąc nie chcąc zauważa. I dochodzi do podstawowego, jego zdaniem nieodpartego
 wniosku, że Chrystusowymi przykazaniami nie ma się co przejmować ! Nie ma żadnego obowiązku
 kierowania się przykazaniami Bożymi! Są one być może ‘dobre’ dla jakiejś wąskiej, elitarnej grupy
 zwolenników ‘religii’ i czcicieli Chrystusa. Większość ludzi absolutnie nie musi zważać na Chrystusa!
 – Jeśli Chrystus w ogóle istnieje – a podobno jakoś ‘istnieje’, niech sobie istnieje i mieszka ... w ‘Niebie’.
 Nie jest On jednak partnerem dla tych, którzy się kochają! W każdym razie nam jako narzeczonym, albo
 po prostu: żyjącym ze sobą seksualnie, Chrystus absolutnie nie ma nic do powiedzenia, ani tym bardziej
 do podyktowania.

Skoro bowiem ta moja dziewczyna tyle mi mówi o Chrystusie i o Bożych przykazaniach, a mnie tak
 łatwo – wbrew tym Chrystusowym przykazaniom, seksualnie ulega, a ponadto po stosunku i
 ‘wyseksowaniu się’ do syta już nic nie wspomina o ewentualnych Bożych sankcjach w następstwie
 przekraczania tychże przykazań, znaczy to dla mnie jedno:
 – ten Chrystus i te ‘Boże przykazania’ są rzeczywistością jedynie ‘malowaną’! Dosadniej mówiąc:
 Chrystus i Jego przykazania – to czysta fikcja !

Oto bezpośrednie konsekwencje ‘dawanego świadectwa’ Chrystusowi, w którego dziewczyna



 rzekomo ‘wierzy’, ale swym postępowaniem i uleganiem chłopcu na każde jego skinienie tę wiarę –
 prawdopodobnie ku wielkiemu zdumieniu chłopca – całkowicie przekreśla.

To samo dotyczy oczywiście sytuacji odwrotnej: gdyby dziewczyna była ‘ateistką’, a przynajmniej
 udawała że taką jest, a doprowadzała swego chłopca deklarującego się przed nią jako głęboko
 wierzącego – bez większego oporu do uprawiania ‘seksu’.

Czy gniewać się na Boga za Jego przykazanie?

Nieprawdopodobne, żeby z chwilą przejścia na współżycie, a chociażby uprawiania samego tylko
 ‘pettingu’, tzn. obopólnego zabawiania się swą intymnością i doprowadzania się do przeżycia
 seksualnego, nie pojawiła się niemal natychmiast perspektywa potencjalnego rodzicielstwa. Na razie
 jednak pomijamy ten aspekt działań tych dwojga.

W bieżącym rozdziale nawiązywaliśmy do rozpowszechnionego w niektórych środowiskach
 dziewczęcych i panieńskich wystawiania swego dziewictwa ‘na sprzedaż’ – za mniejszy lub większy
 grosz, który można by przy okazji zarobić, na cel niekiedy jak najbardziej chwalebny. Za jaką to się
 jednak dzieje cenę?

Może z poprzednich rozważań przypominamy sobie dziewczynę, która w swej korespondencji z
 piszącym tu kapłanem napisała w pewnej chwili, że zdecydowała się dłużej już nie czekać z podjęciem
 (wreszcie) współżycia ze swym Ukochanym, powołując się na swoją ‘prawdziwą, wielką’  miłość pisaną od
 dużego ‘M’. Przypomnimy jej pełne oburzenia słowa pod adresem kapłana, na jej sofistycznie
 sformułowane słowa i argumenty przeciw samym Bożym przykazaniom:

„... 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 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!
 – 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 ...” (zob. wyż. Z burzliwej korespondencji p. Celiny: List 2: VII.1982).

Jesteśmy tu świadkami korespondencji, która zakończyła się ze strony owej dziewczyny 20-letniej,
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 siebie określającej jako dysponującej „prócz wiary również myśleniem-rozumem”, realnymi groźbami na
 życie kapłana. Realizację owych ‘gróźb’ miał przeprowadzić jej chłopiec. Wszystko to jedynie dlatego, że
 kapłan ośmielił się przypomnieć Boże przykazania.

Listy owej 20-letniej dziewczyny aż się roją od nagromadzonej sofistyki. Dziewczyna twierdzi, że
 przez ofiarowanie narzeczonemu swego dziewictwa wyraża ona miłość ku Bogu jako spełnienie Bożego
 przykazania miłości bliźniego ...
 – Bóg oczywiście nigdy nie działa w sprzeczności z sobą samym. Jest rzeczą zgoła niemożliwą, żeby
 jedno Boże przykazanie mogło być sprzeczne z drugim Bożym przykazaniem.

Sam zaś Jezus wielokrotnie podkreślał hierarchię obowiązującą w zakresie miłości bliźniego.
 Bezwzględne pierwsze miejsce musi zajmować zawsze sam Bóg – i tylko On:

„Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość,
 a to wszystko będzie wam dodane ...” (Mt 6,33; Łk 12,31).

Oraz – w ścisłym nawiązaniu do hierarchii bliźnich w ich zestawieniu z bezwzględnie pierwszym miejscem
 Boga:

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzin.
 I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
 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 Jezusa nie pozostawiają wątpliwości. Nigdy mąż czy żona, ani dziecko itd. nie może być
 postawiony wyżej, aniżeli bezwzględna wierność Bogu i Bożym przykazaniom. Wszelka dyskusja staje
 się w tym względzie sprawą po prostu bez-przedmiotową.

Jeżeli ta dziewczyna wciąż się godziła na to, żeby ją chłopiec dotykał po całej jej kobiecej intymności,
 pozwalała mu na to, by ją pieścił, a może sama go na to naprowadzała, jakżeż miało nie dochodzić u
 niego, ale i u niej – do nieustannego napięcia seksualnego?

Niezależnie od tego wciąż aktualne pozostaje podstawowe pytania, które odgrywają tu rolę kluczową.
 Zwracaliśmy na to uwagę już wielokrotnie. Pytania te powtórzymy tu w skrócie:

Kto wam na to pozwolił? 
 Czy jesteś właścicielem siebie samego, siebie samej?
 Czyś ty siebie sam stworzył, czy też w istnieniu jesteś od kogoś totalnie zależny?
 Czy jesteś właścicielem siebie samego, czy też tylko zarządcą – ty cały łącznie ze swoją płciowością?
 Bóg ci na ten teren wkraczać nie pozwala. Wprowadzi on na teren intymności Ciebie i tego drugiego
 ponad wątpliwość, ale dopiero w momencie zawierania ślubu: sakramentu małżeństwa.

Natomiast pozwala zdobywać ten teren – centymetr po centymetrze, a nawet zmusza do
 zwycięskiego zdobycia go ‘szturmem’ ten, który jest z istoty swej ‘Zły’. On jednak jest niezdolny życzyć
 człowiekowi, w tym również tym dwojgu, jakiegokolwiek ‘dobra’! Tego zaś stwierdzenia ci dwoje w żaden
 sposób przyjąć do wiadomości ... nie są łaskawi!

On to, ten ‘Zły’, podsyca pożądliwość ciała, wmawiając tym dwojgu perfidnie, że tak dopiero wyrażą
 sobie swoją gorącą ‘miłość’! Byle wszystko się działo na przekór rozwiązaniom zaproponowanym przez
 tego ’nie-dobrego’ Boga (zob. do tego wyż.: Kto Wam na to pozwolił - oraz: Kto pozwolił? – Człowiek tylko zarządcą siebie).

Czyżby to wszystko, co tu mówi kapłan, miało być obliczone na to, żeby gruntownie popsuć całą
 radość spotkań pomiędzy narzeczonymi?

Dziecko Boże – i Wy Oboje: Dzieci Boże!
 Nie gniewajcie się – ani na kapłana, ani tym bardziej na Boga!
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 Objaśnienie

 Bóg walczy o to, żeby miłość – miłością była. A nie ... uprawianiem samogwałtu we dwoje, z
 świadomym zadawaniem kłamu sobie wzajemnie, że TO dopiero nazywa się ‘miłością’.
 Czujnie strzeżona czystość i stan łaski uświęcającej w chwilach wzajemnych spotkań – staje się
 „szatą godową”, która promieniuje tym „blaskiem Bożej Chwały”, jakim Bóg-miłość obdarzył
 pierwszych rodziców w chwili ich stworzenia.
 Byli oni od samego początku ‘nadzy’. A przecież tej swojej ‘nagości’ nie zauważali.
 Dopiero po upadku spostrzegli się nagle, że są ... „nadzy”. Naraz – dopiero teraz, w sytuacji zatem już
 popełnionego grzechu, gdy Szatan zdarł z nich dotąd ich okrywający „Blask Chwały” – a stało się to
 za ich dobrowolnym przyzwoleniem, ‘wygrali’ oni na grzechu ... sami dla siebie, ale i dla całej rodziny
 człowieczej aż do końca czasów ... tyle:

„I otwarły się oczy ich obojga: doszli do poznania, że są nadzy!
Spletli więc gałązki figowe i sporządzili sobie przepaski ...” (Rdz 3,7).

‘Seks’ ... oczywiście z ‘ochroną’

Jeśli partnerzy, a chociażby narzeczeni, przechodzą na podejmowanie stosunków seksualnych, jest
 rzeczą niemal w 100% pewną, że się wtedy ‘zabezpieczają’.

Na temat ‘zabezpieczania się’ przed ciążą mówiliśmy na naszej stronie już tak wiele razy! Gdyby ktoś
 nie pamiętał, wskażemy dla przypomnienia jeszcze raz, z naszej strony, udokumentowane popularno-
naukowe omówienie mechanizmu działania coraz innych środków zapobiegania ciąży. Sprawy te były
 przedmiotem analizy i omówienia zwłaszcza w części II, w jej rozdziale 3 (zob. dokładniej:  „Działania ‘contra’:
 Co na to medycyna?”. – Zob. również: „Spowiedź święta małżonków z grzechów przy współżyciu małżeńskim”).

 Ponadto wskazane jest przeglądnąć ponownie część III naszej strony – jej rozdział 3 i 4 (zob.: „Kochamy się
 – tylko że ... Dziecko!” oraz: „Współżycie przedmałżeńskie: czy naprawdę miłość”). Są to dwa rozdziały, których pierwszy
 omawia podejmowanie współżycia z uwzględnieniem możliwości poczęcia, a następny rozdział –
 niezależnie od tego, czy stosunek płciowy doprowadzi czy nie do poczęcia: czy takie wyrażanie sobie
 ‘miłości’ istotnie jest, czy nie jest ‘miłością’ godną tego miana.

Wypada ponownie podkreślić z całą mocą i w poczuciu
 odpowiedzialności za te słowa: nie ma żadnych środków
 zabezpieczających przed samym tylko „poczęciem”.
 Wszystkie techniki sekso-biznesu są zawsze jednocześnie
 środkami poronnymi.

Dotyczy to również stosowania „prezerwatywy”, którą do
 niedawna – a w wielu środowiskach nadal, uważano
 względnie usiłuje się uważać za środek jedynie ‘niewinny’:
 uniemożliwiający przedostawanie się dalej plemników.

O ‘poronnym’ działaniu również prezerwatywy w jej
 różnych odmianach (męskich i damskich) mowa jest na naszej stronie internetowej pod koniec rozdz. 3 w
 części II (zob. dokładniej:  „Prezerwatywa: złudna ‘skuteczność’ tego – również poronnego – środka”).

W nawiązaniu do poczytalności moralnej trzeba stwierdzić ponownie to, co na wielu miejscach naszej
 strony zostało każdorazowo jasno uwydatnione. Poczytalność moralna i odpowiedzialność osób,
 sięgających po jakiekolwiek techniki poronne dotyczy również takich sytuacji, kiedy to w tym konkretnym
 cyklu danej kobiety do poczęcia w 100% nie doszło. W oczach Bożych liczy się sam akt wolnej woli,
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 potwierdzony następnie sięgnięciem po jakikolwiek środek poronny – niezależnie od tego, czy pociągnie
 on zgładzenie Poczętego, czy nie.

Ci dwoje nie wymówią się w żaden sposób od intencji i determinacji jaka towarzyszy ich decyzji
 użycia danego środka. Ich wolą jest:
 – stosunek i przeżycie winno mieć miejsce;
 – natomiast dziecka – obojętne czy w następstwie podjętego stosunku poczęcie zaistnieje czy nie, ma
 nie być.

Intencja ta jest zatem za każdym razem równoznaczna z wyraźną determinacją i jasno wyrażoną
 wolą pozbawienia życia ewentualnie Poczętego. Nikt i nic nie uchyli tej odpowiedzialności i poczytalności
 jednego i drugiego z działających tu partnerów, którzy podjęli stosunek przy użyciu środka poronnego.

Doświadczenie (chociażby i spowiedziowe ze strony kapłana) prowadzi do wniosku, że na penitentach,
 którym kapłan uświadamia fakt, iż ich współżycie seksualne staje się jednym ciągiem woli uśmiercania
 dziecka podobno ich obopólnej ‘miłości’ – cykl w cykl, nie czyni ani na kobiecie, ani na mężczyźnie
 żadnego wrażenia.

Zdarza się, że kapłan zadaje penitentowi wyznającemu taki właśnie grzech, wyraźnie pytanie:
 „Czy ty wiesz, jaki jest mechanizm działania użytego przez ciebie, przez was oboje – środka”? Penitent
 odpowiada wtedy niemal w 100% bez wahania: „Wiem” ! Gdy kapłan poprosi dalej (jeśli jest na tyle ‘czasu’):
 „Czy możesz mi przedstawić nieco dokładniej mechanizm działania użytego przez was środka” ? Wtedy
 penitent zwykle milknie.
 – Kapłan przedstawi mu wtedy skrótowo sam od siebie śmiercionośny mechanizm działania użytego
 środka. W konkluzji odnosi jednak kapłan zwykle wrażenie, że wyjaśnienie to nie dociera do świadomości
 penitenta.

Bywa jednak, że niektórzy penitenci przechodzą wtedy na agresję w stosunku do spowiednika.
 Kapłanowi nie pozostaje wtedy nic innego jak tylko wyjaśnienie:

– „Działam w tej chwili w sakramentalnym uobecnieniu Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa. Nie mogę
 udzielić rozgrzeszenia, czyli szafować Krwią Odkupienia – w błoto: jako ‘błogosławieństwa’
 udzielonego na popełnianie już nie grzechów ciężkich ‘zwyczajnych’, lecz w tym wypadku zbrodni-za-
zbrodnią.
 – Pytam zatem, Dziecko Boże: czy życzysz sobie rozgrzeszenia?
 – Jeśli tak, zdajesz sobie sprawę, że warunkiem rozgrzeszenia jest decyzja na całkowite,
 natychmiastowe odstawienia tabletki, plastrów, prezerwatywy – z postanowieniem, że do tych technik
 już nie powrócę.

Gdyby środek poronny miał dotyczyć założonej ‘spirali’, istnieje nieznaczna różnica, wyjaśniona na wyżej
 wskazanym miejscu niniejszej strony internetowej (cz.II, rozdz. 3). Spirala może być usunięta dopiero pod
 koniec najbliższego krwawienia – ze względów ściśle medycznych (nie wolno podejmować zabiegów na szyjce,
 gdy jej błona śluzowa jest rozrośnięta).

Dopóki penitent nie wypracuje w swoim sumieniu takiego postanowienia – a to samo dotyczy
 oczywiście każdego innego sposobu dopuszczania się grzechu ciężkiego (np. stosunków przerywanych,
 pettingu, seksu oralnego ...), kapłan ma zablokowane ręce i rozgrzeszenia udzielić nie może. Gdyby je udzielił,
 sam by się dopuścił świętokradztwa, rzucając Bożą Krew Odkupienia w błoto, a udzielone rozgrzeszenie
 i tak by było z góry nieważne. Kapłan będzie musiał powiedzieć osobie penitenta, że w tej sytuacji jest on
 na razie nieprzygotowany należycie do uzyskania rozgrzeszenia Bożego. Zapewni też penitenta, że
 będzie się modlił w jego intencjach, by otworzył się sercem na Boże warunki uzyskania daru
 Chrystusowej Krwi odpuszczenia.
(Zob. do tego tematu również duży artykuł, z gruntowną dokumentacją: Wierność spowiednika wierze Apostolskiej: ‘pod’ Piotrem i ‘z’ Piotrem
 – szczególnie zaś jego § A, pt.: Boży ład w sferze płciowości a wolność wyboru; § B: Pouczenia sprzeczne z Magisterium Kościoła; § C:
 Blokowanie potencjalności rodzicielskiej aktu; itd.: praktycznie cały długi artykuł. – Oraz pod jego koniec: § G: Dopowiedzenia, ad (3):
 Odmowa rozgrzeszenia).
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Każde rozgrzeszenie jest sprawą Krwi Odkupienia Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa. Jest to akt
 zbyt poważny, by go można było np. wymusić na kapłanie np. w formie tylko ‘jednorazowego’
 rozgrzeszenia ze względu na jakąś uroczystość, na której wypada przystąpić do Komunii św.
 – Takiej możliwości: uzyskania rozgrzeszenia tylko na ‘ten jeden raz’ – po prostu nie ma. Decyzja w
 chwili spowiadania się musi być definitywna-ostateczna, chociażby penitent aż nadto zdawał sobie
 sprawę, że długo w stanie łaski nie wytrzyma, i przy najbliższej okazji znowu najprawdopodobniej ...
 upadnie.
 – Obszerniej zostały warunki dobrej, ważnej spowiedzi świętej omówione wyż., w części IV (rozdziały: 3-4-
5). Do nich Drogiego Czytelnika w razie potrzeby odsyłamy.

Jakie płyną wnioski z przedstawionego rozważania o podejmowaniu stosunków seksualnych na
 etapie przed-małżeńskim, z zasady łącznie z sięganiem wówczas po poronnie działające środki
 zapobiegania ciąży (skoro inne po prostu nie istnieją)?
 – Wniosek pod kątem rozgrzeszenia w sakramencie pokuty-pojednania jest jeden: trzeba się całkowicie
 wycofać z wszelkich form czułości i ‘miłości’, których nie da się pogodzić z brzmieniem Bożego
 przykazania (VI i IX, a także słowami Jezusa o pożądliwym spoglądaniu na kobietę; oraz przykazania V-go).

Warunkiem rozgrzeszenia jest wobec tego decyzja (a nie tylko ‘chęć’ względnie niezbyt zobowiązujące
 ‘postanowienie’) na całkowite wycofanie się z tych zakresów wzajemnej bliskości, które byłyby
 przekroczeniem poprzednio omówionej Bożej ‘cezury’ pomiędzy narzeczeństwem a małżeństwem (zob.
 wyż.: „Boża cezura między narzeczeństwem a małżeństwem”). Ci dwoje muszą się umówić i sobie w dotrzymaniu
 ‘postanowienia poprawy’ wzajemnie rzeczywiście pomagać, że odtąd nie będzie żadnego oglądania i
 dotykania-pieszczenia narządów płciowych. Tym bardziej nie będzie odtąd podejmowania stosunków
 płciowych, ani tym samym stosowania jakichkolwiek środków dla pozbycia się ewentualnie Poczętego.

To samo musi z kolei dotyczyć całkowitego wyeliminowania pocałunków, których by się nie dało
 pogodzić z ładem i godnością miłości: pocałunku głębokiego, podejmowanego dla wywołania u siebie
 podrażnienia.
 – To samo musi wreszcie odnosić się do pieszczoty podejmowanej na piersi. I to bowiem jest daleko
 posuniętej intymnością, w jaką wprowadza parę małżeńską dopiero Bóg w chwili zawierania sakramentu
 małżeństwa, a nie na etapie poprzedzającym zawarcie ślubu.

Każdy rozumie, że kapłan nie głosi tu żadnej ‘nowej nauki’. Słowa jego są jedynie wyjaśnieniem treści
 Bożego Prawa dotyczącego wewnętrznego ładu miłości – w sposób maksymalnie wierny w zestawieniu z
 brzmieniem Bożego przykazania.
 – W żadnym zaś wypadku czy to kapłan, czy ktokolwiek inny z ludzi, nie jest upoważniony do ‘tworzenia’
 nowej normy moralnej. I tego też nie czyni.

Trzeba sobie z kolei jeden raz więcej uświadomić, że nie istnieje żadna alternatywna formuła VI-go
 przykazania w zastosowaniu do etapu np. narzeczeńskiego – w tym sensie, jakoby przykazanie Boże w
 ich przypadku mogło liczyć na pobłogosławione przez Boga wyjątki lub złagodzenia.

4. Wspólne zamieszkanie narzeczonych
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Fakty a Wola Boża

Pozostaje kolejny nasuwający się aspekt w przypadku przejścia pary narzeczeńskiej (lub ogólniej: dwojga
 partnerów seksualnych) na mniej lub więcej regularne uprawianie ‘seksu’. Jest nim wspólne zamieszkanie
 takich dwojga.

Zdarza się, że czy to on, czy ona – dysponuje pokojem, niekiedy całym domem, względnie
 mieszkaniem, które jest własnością któregoś z tych dwojga. A ponieważ ci dwoje umawiają się, że
 pragną związać się więzią małżeństwa, decydują się już wcześniej na wspólne zamieszkanie przez czas
 poprzedzający ślub kościelny.

W licznych innych wypadkach tacy dwoje są np. parę narzeczeńską na etapie studiów. Ze względów
 czysto finansowych, by zaoszczędzić zwykle bardzo kosztowne wynajmowanie pokoju studenckiego,
 zamieszkują razem. Mimo iż do samej decyzji na zawarcie ślubu jest w ich wypadku jeszcze daleko, a
 nierzadko jest rzeczą w ogóle niezbyt pewną, czy w końcu się pobiorą jako małżeństwo, czy też z takich
 czy innych względów się rozejdą, decydują się na wspólne wynajmowanie mieszkania.

Pary narzeczeńskie dobrze zdają sobie sprawę z tego, że wspólne zamieszkanie przed ślubem jest
 decyzją stojącą w całkowitej sprzeczności do Woli Bożej. Wszystkie kultury i religie uznawały, że ci dwoje
 rozpoczynają wspólne zamieszkiwanie dopiero z chwilą oficjalnie zawartego małżeństwa. Wtedy to
 młody pan i młoda pani przeprowadzali się do wspólnego mieszkania.

Również Ewangelie święte wspominają o takiej chwili – tym razem w odniesieniu do małżeństwa
 Maryi, Matki Jezusa, brzemiennej za sprawą Ducha Świętego – z Józefem, który był rzeczywistym
 mężem Maryi, mimo iż oboje umówili się – w posłuszeństwie szczególnemu Bożemu prowadzeniu, iż
 małżeństwo swoje będą przeżywali w całkowitej czystości (zob. do tego z naszej strony List Apostolski Jana Pawła
 II: „Redemptoris Custos – Stróż Odkupiciela”):

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim
 zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
 Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał
 oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
 ‘Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki;
 albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło ...’.
 ... Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański:
 wziął swoją małżonkę do siebie ...” (Mt 1,18-24).

Nie komentujemy tutaj samych w sobie niełatwych do właściwego zrozumienia pewnych sformułowań
 tej relacji biblijnej. Nawiązywaliśmy do tego zagadnienia zresztą już na innych miejscach naszej strony.
(zob. np. wyż.: „Rodzina Święta: Maryja-Józef i Jezus”). Chodzi w tej chwili jedynie o uwydatniony tutaj fakt, że
 działo się to „... wpierw nim zamieszkali razem”, a na końcu relacji, iż w posłuszeństwie poleceniu
 Bożemu przekazanemu przez Anioła Pańskiego – Józef „wziął swoją małżonkę do siebie”, czyli wtedy
 dopiero zamieszkali razem.

Nikt nie może żywić wątpliwości, jaka jest Wola Boża w odniesieniu do takich dwojga – dajmy na to
 już rzeczywistych narzeczonych. Żadne względy finansowe nie mogą być argumentem ważniejszym,
 aniżeli Wola Boża wyrażona w przykazaniach Bożych.
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Ponieważ ci dwoje nie stali się (jeszcze) małżeństwem, a występują wobec otoczenia jakby byli
 małżonkami, nie może nie dotyczyć ich chociażby to Słowo Boże zapisane u św. Pawła, Apostoła
 Narodów. Pisze on to do Koryntian, gdzie – podobnie jak w wielu innych miastach portowych, prostytucja
 i wszelkiego rodzaju wypaczenia seksualne były praktyką spotykaną na porządku dziennym:

„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,
 ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą ... nie odziedziczą Królestwa Bożego ...
 Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa
 i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6,9-11).

Kościół też od zawsze uczył – w imieniu i na polecenie Jezusa Chrystusa, że wspólne zamieszkanie i
 współżycie pomiędzy osobami nie związanymi małżeństwem jest praktyką grzeszną (zob. KKK 2350--2300).
 – Sytuacja taka stwarza ponadto jedno wielkie zgorszenie dla sąsiedztwa itp.: dla ludzi, którzy dobrze
 wiedzą, że ci dwoje uchodzą za małżonków, a małżeństwem nie są.

Wśród par małżeńskich, które w końcu związały się małżeństwem jako sakramentem małżeństwa, a
 przed ślubem żyły razem, zaznacza się zwykle wysoki odsetek rozwodów. W ten sposób sprawdza się
 jedynie dobrze utrwalone i sprawdzone spostrzeżenie, że ‘miłość’ bynajmniej nie utożsamia się z hojnie
 uprawianym ‘seksem’!
 – Małżeństwa ulegają rozpadowi przede wszystkim z powodu braku obopólnej więzi na poziomie ducha,
 czyli na poziomie godności i powołania obojga jako osób. Miłość zawężona do uprawiania ‘seksu’
 pociąga za sobą spadek wzajemnego szacunku do siebie. Oboje doświadczają z biegiem czasu – coraz
 bardziej boleśnie, chociażby tego doznania nie formułowali, że służą sobie wzajemnie głównie jako ‘rzecz
 użytkowa do wzajemnego seksu’ – i niewiele poza tym. Miłość, która by umiała dostrzec osobę – swoją
 własną oraz osobę tego drugiego, wraz z zamierzanym dla niej dobrem definitywnym – wtedy w ogóle się
 nie rozwija.

Tacy dwoje, którzy zatrzymali się w swym rozwoju wewnętrznym na poziomie ‘seks-partnerów’,
 opanowali być może w stopniu perfekcyjnym coraz inne sztuczki uprawiania ‘seksu’ i zaznawania
 maksymalnie silnych wrażeń na poziomie ciała. Natomiast więź wewnętrzna, jaka powinna była rozwijać
 się ku coraz głębszemu dostrzeganiu i przeżywaniu jedyności dokonanego wyboru tego drugiego w
 małżeństwie, pozostaje wtedy ziemią leżącą odłogiem: jako teren nigdy dotąd nie uprawiany i nie
 zagospodarowany.

Nic w tym dziwnego! Sprawdza się tylko jeden raz więcej, że samo w sobie praktykowanie ‘seksu’-do-
syta, bez przeżywania zjednoczenia na poziomie godnym ich obojga osób – z uwzględnieniem i twórczym
 zagospodarowywaniem swych potrzeb duchowych i religijnych, prowadzi stopniowo do postępującego
 rozpadu ich związku. Hojne uprawianie seksu nie jest w stanie scalić w ‘jedno-w-miłości’ ich ducha.
 Zabrakło tam wewnętrznej więzi, jaką tych dwoje spoić pragnie i może sam tylko Duch Święty, Trzecia z
 Osób Trójcy Świętej.

Jego to – Ducha Świętego, wzywali ci dwoje, a w każdym razie Jego wzywał Kościół Święty w
 sposób uroczysty u samego progu związywania się tych dwojga węzłem zgody małżeńskiej w czasie
 ceremonii zawierania Sakramentu (zob. do tego wyż.: „Duch Święty w małżeńskim jedno-ciało”). Jeśli zabraknie
 stałego otwierania się tych dwojga na przekształcające i jednoczące działanie Ducha Świętego, czyli gdy
 zabraknie współpracy tych dwojga z łaską sakramentu, wówczas samo tylko uprawianie ‘seksu’ zejdzie
 do roli coraz mniej mówiącej rutyny. W parze z nią będzie się ujawniał postępujący i coraz bardziej
 dojmujący dramat pustki ich serc. Udostępnianie się sobie w swym ‘seksie’ będzie się przeradzało coraz
 bardziej w uprawianie samogwałtu, okraszonego przeżyciem dodatkowym: poprzez korzystanie w tym
 celu z ciała tego drugiego.

Przykład. – Piszącemu tu kapłanowi zdradził kiedyś pewne szczegóły z swego życia – od paru lat już
 nie żyjący profesor ginekologii, były obozowicz z wytatuowanym numerem obozowym z okresu II
 Wojny Światowej. Ocalał on cudem z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i innych jeszcze miejsc
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 zagłady, m.in. z Katynia, skąd cudem się wydostał.
 Przez całe dalsze życie codziennie przystępował do Eucharystii. Któregoś razu, gdy przyjechała do
 niego narzeczona – jego późniejsza żona, tak się wszystko złożyło, że niezależnie od ich pierwotnych
 zamierzeń nie miała ona szans na powrót pociągiem do swojej miejscowości. Nie było innego wyjścia
 poza tym jednym: oboje musieli spędzić noc w tym samym pokoju. Ów późniejszy słynny profesor
 ginekologii, który wtedy był już znanym ginekologiem ze stażem, położył się wtedy na noc na podłodze
 – i tak tę noc przeleżał. Swojej ukochanej ofiarował miejsce na swym łóżku. Jej jednak nawet nie
 dotknął.
 – Oto postawa ucznia Chrystusowego, w tym wypadku wtedy już dobrze znanego lekarza-ginekologa.

Zapraszanie na noc do wspólnego pokoju studenckiego ...

Jest rzeczą oczywistą, że sam fakt wspólnego czy oddzielnego mieszkania pary narzeczeńskiej nie
 znaczy, że ci dwoje pozostają ‘czyści’ lub nieczyści w obliczu Boga i siebie wzajemnie. Kto chce
 zgrzeszyć, znajdzie z łatwości tysiąc sposobności do uskutecznienia swego zamiaru podjęcia działań
 seksualnych.

Jakżeż łatwo zdarza się to chociażby np. w akademikach. Iluż studentów czy studentek opowiada, na
 jak ciężkie pokusy są wystawieni, gdy kolega z pokoju czy koleżanka na noc zapraszają do swego łóżka
 swego partnera czy partnerkę, mimo iż jest to pokój zajęty przez kilku studentów. Ci dwoje, którzy w ten
 sposób spędzają noc w jednym łóżku – piętrowym czy nie, na ogół nie przejmują się tym, co w tym
 czasie przeżywają pozostali mieszkańcy tego samego pokoju studenckiego. Przechodzą oni po prostu na
 ‘seks’ na oczach pozostałych użytkowników tego pokoju.

Jak taka świadomość i wizja wszystkiego, co się dzieje na łóżku tamtych dwojga, musi działać na te
 pozostałe osoby! Ci pozostali usiłują w tym czasie dochować wierności przykazaniu Bożemu. Ale tak
 wytworzona sytuacja, być może systematycznie się powtarzająca, łatwo przekracza ludzką
 wytrzymałość.
 – Jak trudnej wtedy, wielorakiej odpowiedzialności w obliczu Bożym podejmują się tacy dwoje: za siebie,
 za tego drugiego skuszonego do uprawiania ‘seksu’, i za tych pozostałych stałych mieszkańców owego
 pokoju studenckiego itp. Sama świadomość, że tuż obok dzieją się podniecające rzeczy praktycznie
 publicznie jawne, bo bez większego z ich strony skrępowania, staje się niełatwą do przetrwania pokusą!

Do podobnych sytuacji dochodzi łatwo w różnego typu podobnych warunkach: w hotelach
 robotniczych, w hotelach dla pielęgniarek, w internatach. Jak niełatwo w tych warunkach dochować
 wierności Bożemu przykazaniu, gdy postawa kolegów, koleżanek tuż obok, staje się jednym wielkim
 wyzwaniem do naśladowania ich prowokujących, nagminnie się powtarzających zachowań. W takich
 sytuacjach często nic nie pomagają prośby, by te prowokacje definitywnie się skończyły na tym
 konkretnym miejscu, zajmowanym przez kilku różnych użytkowników tego samego pokoju.

Wynajęcie-opłacanie pokoju mimo wszystko wspólnego

Chcielibyśmy jednak nawiązać również do sytuacji, kiedy to sytuacja materialna mimo wszystko



 niemal zmusza do wspólnego wynajęcia i opłacania mieszkania – np. pokoju studenckiego. Trudno
 udawać, że takich sytuacji nie ma, mimo iż jest rzeczą jasną, że tak nigdy być nie powinno – z Bożego,
 ale i ogólnoludzkiego ustanowienia.
 – Czy w takiej wielorako trudnej, krytycznej sytuacji, mimo wszystko istnieje możliwość wspólnego
 zamieszkania – a jednocześnie czystego przeżywania tego okresu, kiedy ci dwoje są ze sobą co prawda
 związani głęboką więzią miłości narzeczeńskiej, ale małżeństwem nadal jeszcze nie są?

Tym, którzy zamieszkują razem przed ślubem, zwykle trudno się wymówić od swego zasadniczego
 zamierzenia, chociażby go jasno nie sformułowali: pragną po prostu przeżywać swoją intymność już też
 przed ślubem. Niekiedy tłumaczą się motywem, że trzeba się przed ślubem „wypróbować”, czy będziemy
 do siebie ‘pasowali’ itp. Motyw ten poruszaliśmy już w części III (zob. wyż.: Kupno ‘nieznanego towaru’ - zob.
 tamże cały kontekst poprzedzający).

W nawiązaniu do tego ‘motywu’: wypróbowania się przed ślubem, można by przytoczyć wypowiedź
 pewnej mężatki, która wraca do takiego właśnie często u wielu ludzi młodych spotykanego nastawienia –
 z perspektywy dłuższego czasu życia już w małżeństwie:

„... Szczególnie chodzi o takie ‘wspólne mieszkanie’ przed ślubem – niby ze względów ekonomicznych.
 – A tak na prawdę chodzi o zwykły ‘sex’ i wypróbowanie się, bo – jak mówią: ‘nie kupuje się kota w
 worku’. A dzisiaj na to jest społeczne przyzwolenie nawet w środowiskach katolickich. Znam starszą
 panią, która gorszy się jak ktoś zapomni się i zje kawałek szynki w piątek, a to, że jej syn mieszka z
 rozwódką, to z tego jest zadowolona. Nawet z dumą opowiada, że jej synek ułożył sobie wspaniale
 życie. Wspaniałe, bo ta dziewczyna po rodzicach odziedziczy kilka restauracji, no i będą mieli
 dostatnie życie.
 – Z tym ‘próbowaniem się’ to ja też już po ślubie miałam taki żal do samej siebie, że mogliśmy się już
 wcześniej wypróbować. Bo wiadomo na początku współżycie nie wychodzi, bo nie ma żadnego
 doświadczenia. A tu i tam się czytało różne ‘świadectwa’, jak to każdy przeżywa coś niesamowitego, a
 u nas tego nie ma. To wówczas od razu winę za to przypisywałam samej sobie, że jestem ‘do
 niczego’.
 Ale mój mąż powtarzał mi ciągle, że nie ma się czym martwić, że kiedyś będziemy się z tego śmiali.
 No i teraz się śmiejemy i cieszymy, że jednak przed ślubem nie było żadnej ’próby’. Jest to jednak
 zasługa mojego męża, który w tych sprawach potrafi być bardzo delikatny i nic nie wymusza, no i da
 się przekonać ...” (Kinga: email, 14.III.2007).

Warto poważnie zastanowić się nad takim właśnie biegiem rzeczy w obliczu takich dwojga, którzy być
 może żarliwie bronią swego stanowiska, iż wyłącznie względy finansowe zmuszają ich do wspólnego
 wynajmowania pokoiku ...

Piszący tu kapłan sądzi, że teoretycznie biorąc, możliwość pozostawania w krystalicznej czystości w
 oczach Bożych w przypadku krańcowych okoliczności finansowych i innych – powinna by ostatecznie
 istnieć.
 – W takich jednak warunkach czyste przeżywanie wzajemnej bliskości między tymi dwojgiem musiałoby
 być na samym początku bardzo jasno i bez jakichkolwiek niedomówień ustalone i wprowadzone w życie.
 Chodzi o wieloaspektową odpowiedzialność.

 a) W grę wchodzi przede wszystkim pełne dochowanie wzajemnej czystości w aspekcie VI czy IX
 przykazania Bożego względem siebie – jako pary narzeczeńskiej.
 b) Drugim, niesłychanie ważnym aspektem, jest nieunikniony wzgląd na sianie zgorszenia w otoczeniu,
 które zna tych dwoje i zdaje sobie sprawę, że nie są oni małżeństwem, a żyją razem, a przy tym ... raz po
 raz widać ich oboje przy Stole Eucharystycznym!

javascript:view('p3_4c.htm#unknown',850,650)


Warunek krystalicznie czystego przebywania z sobą

Decyzja na dochowanie pełnej wierności przykazaniu Bożemu jest zawsze możliwa – i właściwie nie-
trudna. Wszystko zależy od tego, do czego ci dwoje zmierzają: czy do miłości w jej Bożym i ludzkim
 znaczeniu, której wzór zostawił sam Jezus Chrystus oraz Jego Niepokalana Matka-Dziewica Maryja, czy
 też im zależy na prędkim i łatwym dostępie do wzajemnej intymności – za cenę systematycznego
 ignorowania, albo wprost deptania Bożego przykazania czystości.

Kto chce być wierny Bożemu pojmowaniu miłości, wprowadzi je z łatwością w życie: radośnie,
 twórczo, bez ‘żalu’, iż zakresu intymności nie naruszy, dopóki sam PAN nie wprowadzi ich oboje na ten
 teren. Stanie się dopiero wtedy, gdy ci dwoje przyjmą i wzajemnie sobie udzielą, wobec powołanych do
 tego świadków ze strony Boga i społeczności Ludu Bożego, sakramentu małżeństwa.

Taka decyzja musiałaby jednak być wprowadzona w sensie dosłownym w życie na co dzień.
 Wiadomo, że przebywanie ze sobą w tym samym pomieszczeniu w dzień i w noc staje się niemal
 spontanicznie narzucającą się sposobnością, by ulec chęci wzajemnego przytulenia i wzajemnej
 czułości. Ci dwoje musieliby od samego początku ustalić sobie – i tego się następnie bezwzględnie
 trzymać: że wszystko to „odłożymy” bez najmniejszego żalu na chwile, gdy sam Bóg wprowadzi nas na
 teren intymności – już małżeńskiej.

W tej sytuacji pojawia się m.in. bardzo zasadnicze pytanie: jak zachowamy się we dwoje zwłaszcza w
 nocy? Bo i tutaj – bardziej niż na przestrzeni godzin w ciągu dnia, trzeba dochować pełnej wierności
 Chrystusowi. Będzie to oczywiście również wyrazem miłości osobowej, do której ci dwoje zmierzają, ale
 nadal jeszcze komunii miłości i życia nie stanowią.

Gdyby okoliczności niemal zmusiły do mimo wszystko wspólnego zajmowania pokoiku, ci dwoje
 musieliby ustalić wszystkie konkrety dotyczące ich wzajemnego zachowania przede wszystkim właśnie w
 nocy w najdrobniejszych detalach. Ustalenia musiałyby być sformułowane tak jasno i jednoznacznie,
 żeby potem nie było miejsca na jakiekolwiek niedomówienie. Najlepiej byłoby przedstawić całą sytuację
 w takich warunkach jakiemuś odpowiedzialnemu kapłanowi, posłuchać jego rad i wcielić je w życie.

Trzeba w takich warunkach postarać się o dwa oddzielne łóżka: dla każdego osobno. Gdyby to było
 niemożliwe, trzeba by sypiać w oddzielnych śpiworach.
 – Niewątpliwie jednak istniejąca między tymi dwojgiem więź uczuciowa będzie stwarzała stałą pokusą, by
 położyć się ostatecznie razem. Dlatego ci dwoje, zmuszeni do takiego kroku: wspólnego wynajęcia
 pokoju (studenckiego), muszą sobie na to pytanie jasno odpowiedzieć – w świetle Bożego przykazania i
 Bożych oczekiwań pod ich adresem.
 – Jeśli będą zdecydowani na pełne zachowanie czystego sumienia wobec siebie nawzajem i w obliczu
 Bożym i odpowiednio sformuują tę decyzję, nie ulega wątpliwości, że będą zdolni decyzję tę wprowadzić
 radośnie w życie i nie ulegną żadnym kompromisom. Wspomoże ich szczera modlitwa w tej intencji.

Oboje muszą sobie jednak wtedy jasno powiedzieć – i tego bezwzględnie się trzymać, pomagając
 sobie obopólnie w dosłownym wprowadzeniu tej decyzji w życie:
 „Nie podejmujemy w sensie dosłownym żadnej jakiejkolwiek pieszczoty”. Dokładniej mówiąc: nie będzie
 u nas żadnego pocałunku, nie będzie przytulenia i głaskania, a tym bardziej nawet nie pomyślimy o
 sięganiu do zakresu intymności naszych ciał.

Gdyby tutaj zabrakło stanowczości, decyzja na wspólne zamieszkanie przerodziłaby się od pierwszej
 wspólnie przespanej nocy – w drogą wiodącą już tylko od upadku do upadku ich obojga: względem
 siebie, i w obliczu Pana. Wynajęcie wspólnego pokoiku studenckiego przekształciłaby się w drogę



 wiodącą do zguby – wiecznej. Tak by to określił Odkupiciel człowieka, Syn Boży Jezus Chrystus:

„Wchodźcie przez ciasną bramę.
 Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby,
 a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
 Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia,
 a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7,13n).

Tymczasem miłość prawdziwa, godna tego miana, miłość po linii personalizmu etycznego, jest z
 daleka rozpoznawalna po swych cechach, jakie w swym „Hymnie o miłości” wymienił św. Paweł, Apostoł
 Narodów. Nawiązywaliśmy do tego już niejednokrotnie:

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
 Miłość nie zazdrości ... 
 nie dopuszcza się bezwstydu,
 nie szuka swego,
 nie unosi się gniewem,
 nie pamięta złego;
 nie cieszy się z niesprawiedliwości,
 lecz współweseli się z prawdą.
 Wszystko znosi, ...
 we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
 Miłość nigdy nie ustaje ...” (1 Kor 13, 4-8).

Nie ulega wątpliwości, że czyste przeżywanie narzeczonych w takiej sytuacji nie jest sprawą zbyt
 łatwą. Pokusa przekroczenia „Bożej cezury” (zob. wyż.: „Boża cezura między narzeczeństwem a małżeństwem”) jest
 wciąż żywa – i narzuca się bardzo natarczywie. A i diabeł nie śpi. Jeśli jednak ci dwoje zdecydowanie
 pragną dochować Chrystusowi, a także pozostać wiernymi w stosunku do siebie wzajemnie, nic nie
 będzie dla nich trudne. Mają wtedy wszelkie szanse po temu, by dojść do Ołtarza z dochowaniem
 krystalicznej czystości „do końca”.
 – Stałą pomocą dla nich obojga musi się stać codzienna wspólna modlitwa – m.in. o właściwe rozeznanie
 swej drogi życiowej i o błogosławieństwo w dochowaniu bezwzględnej wierności w czystości.
 – A ponadto oczywiście wspólne, częste przystępowanie do sakramentu spowiedzi, a tym bardziej
 Komunii świętej.

Przedstawione rozwiązanie, które może być narzucone jako trudna do obejścia konieczność tak
 zaistniałych warunków życia, nie może stać się w żaden sposób czymś w rodzaju ‘normy’. Normą
 pozostaje niezmiennie odrębne zamieszkanie narzeczonej i narzeczonego. Wraz z takim
 organizowaniem wzajemnych spotkań, żeby te chwile nie przeradzały się w uleganie pokusie
 ignorowania Bożego błogosławieństwa i wyraźnie formułowanej Bożej zobowiązującej propozycji pod ich
 adresem: „Nie będziesz cudzołożył” ! Chwile spotykań narzeczonych winny zdążać do stałego
 umacniania ich więzi w promieniach Bożej łaski uświęcającej.

 W takim dopiero klimacie chwile spotykań staną się coraz bardziej dojrzałym przygotowaniem ich
 obojga do wzajemnego udzielenia sobie sakramentu małżeństwa w dzień ślubu.

Czyste sumienie a mimowolne zgorszenie otoczenia
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Na przypadek, gdyby tacy dwoje – narzeczeni, byli przy najlepszej woli zmuszeni trudnościami
 finansowymi itd. do wynajęcia wspólnego pokoju studenckiego itp., pozostaje wciąż otwarty drugi aspekt
 takiego zagadnienia: gorszącego dla otoczenia przykładu, że ci dwoje nie są małżeństwem, a przecież
 żyją ze sobą, w dzień i noc przebywając w tym samym pomieszczeniu.

Trzeba przyznać, że niełatwo dać tu w pełni zadowalającą odpowiedź. Zakładamy, że ci dwoje –
 zgodnie z tym jak tę sprawę tu przedstawiono, są zdecydowani dochować pełnej wierności Bożemu
 przykazaniu i zachowują się względem siebie konsekwentnie w sposób w pełni czysty. Znaczy to, że nie
 tylko nie podejmują żadnego współżycia ani pieszczot genitalnych, ale wyraźnie się umówili, iż nie będą
 sobie świadczyć żadnych jakichkolwiek pieszczot czy pocałunków, chociaż nie jest to dla nich łatwe.
 – Gdy zajęcie takiej postawy stało się dla nich dobrze przemyślaną decyzją i oboje uznali to za słuszne i
 normalne, rozwiązanie to nie będzie ich zanadto ... ‘bołało’.

Przypominamy sobie z poprzednich przedstawionych rozważań – przykład takich dwojga, którzy na
 okres swego narzeczeństwa umówili się, że nie będzie między nimi żadnej pieszczoty, żadnego
 przytulenia, i żadnego pocałunku. Wyszli na tym bardzo dobrze, szczęśliwi zdwojonym szczęściem przez
 całe potem następujące życie w małżeństwie (zob. wyż.: „Bez pocałunku, bez obejmowania się”).

Łatwo jednak zrozumieć, że otoczenie ... nie wie wcale, że ci dwoje mieszkają co prawda razem,
 spędzają czas w dzień i w nocy razem w tym samym pokoju, a jednak dochowują pełnej czystości
 Bożemu przykazaniu VI. Ci dwoje nie zakładają przecież opaski na czole z napisem: „Chociaż
 mieszkamy razem, zmuszeni do wspólnego wynajęcia pokoju, nie współżyjemy ze sobą, ani też nie
 podejmujemy żadnych pieszczot ...”.

W tej sytuacji ci dwoje mogą oczywiście zdradzić swym najbliższym, którzy ich znają, że przeżywają
 wspólne mieszkanie w sposób w pełni czysty.
 – Niemniej żeby nie stwarzać zgorszenia i nie nasuwać podejrzenia, że po prostu wszystkich okłamują,
 bądź że uzyskują rozgrzeszenie jakimś cudem, pewno ‘po znajomości’, skoro przystępują regularnie do
 spowiedzi i Komunii świętej, byłoby wówczas wskazane, żeby do sakramentów świętych (spowiedzi i
 Komunii św.) przystępowali w innym kościele, gdzie ich nikt nie zna.

Byłoby to wtedy rozwiązaniem sugerowanym przez Kościół dla osób np. rozwiedzionych, które
 zawarły małżeństwo nie-sakramentalne, gdy jednocześnie nie mają szans powrotu do małżeństwa
 sakramentalnego z właściwą żoną czy mężem. Gdy w takiej sytuacji ci dwoje zatęsknią za powrotem do
 życia sakramentalnego, bez czego życie ich – jak tego coraz bardziej dojmująco doznają – staje się
 nijakie i wciąż zagrożone potępieniem wiecznym, mogą się umówić, że odtąd definitywnie już nie będą
 podejmowali żadnych działań właściwych dla małżonków.
 – Odtąd zatem całkiem zaniechają podejmowanie współżycia płciowego i jakiegokolwiek wyrażania sobie
 czułości i pieszczot właściwych małżonkom. Swój związek – nie-sakramentalny, będą przeżywać jako
 „małżeństwo białe”.

Decyzja taka powinna z zasady znaleźć oficjalny, przez nich oboje podpisany zapis, wraz z podpisem
 jakiegoś wiarygodnego świadka (np. kapłana). Zapis ten zostaje włożony do Księgi Chrztu świętego ich
 obojga. Wartość takiego zapisu staje się żywotnie aktualna w przypadku śmierci któregoś z nich. Na
 podstawie takiego zapisu możliwe będzie urządzenie pogrzebu katolickiego.

Przedstawione rozwiązanie otwiera takim dwojgu możność powrotu do normalnego życia
 sakramentalnego: przystępowania odtąd zarówno do sakramentu spowiedzi świętej, jak i przyjmowania
 Eucharystii.

Niemniej dla uniknięcia zgorszenia u osób, które znają tych dwoje jako rozwodników, którzy żyją na
 kontrakcie tylko cywilnym, radzi się takim dwojgu, żeby przystępowali do sakramentów świętych w innym
 kościele, gdzie ich ludzie nie znają. Pozwala to uniknąć dwuznaczności w rozwiązaniach podawanych
 przez Kościół.
 – Ci dwoje żyją odtąd ze sobą jak brat i siostra. Żeby zaś nie stwarzać podejrzenia, że „jednym wolno w
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 sytuacji związku nie-sakramentalnego przystępować do Komunii świętej, a drugim nie”, uprasza się
 takich dwoje, by do sakramentów świętych przystępowali właśnie w innym kościele.

O takim rozwiązaniu mowa jest skrótowo w Adhortacji Apostolskiej „Familiaris Consortio” św. Jana
 Pawła II (zob. FC 84).
 – Takie samo rozwiązanie wypadałoby zastosować do sytuacji np. dwojga narzeczonych, którzy w
 sposób nie kłamany dochowują wierności Bożemu przykazaniu również w warunkach wspólnego
 zamieszkania, do jakich zostali zmuszeni przez warunki życiowe.

5. Dopowiedzenia

Nago po mieszkaniu – a Biblia

Życie niesie coraz inne, niekiedy nieprawdopodobnie zaskakujące problemy związane z planowanym
 małżeństwem, a nawet etapem dopiero poprzedzającym zawarcie ślubu.
 – Jednym z takich problemów, dla pewnej grupy osób bardzo żywotnych, jest wyraźnie sformułowanie
 pytanie, czy w małżeństwie można chodzić po domu ... nago.

Są osoby, które zawzięcie bronią nie tylko dozwoloności, ale niemal zobowiązania małżonków do
 chodzenia po domu całkiem nago. Inni stawiają takie pytanie nieco ostrożniej – zapytując o to drogą
 emaila lub w innych podobnych okolicznościach.

Są też tacy, którzy w dowód pełnej słuszności takiego stanowiska powołują się na opowiadanie
 biblijne o raju. Ci dwoje pierwsi – Adam i Ewa, chodzili po raju nago. Byli ‘nadzy’, lecz nie dostrzegali
 tego, że są ... nadzy. Dopiero po upadku w grzech dotarło do ich świadomości, że obecnie „są ... nadzy”
 (Rdz 3,7). Spostrzeżenie to zmusiło ich do sporządzenia sobie przepaski, by okryć – a zarazem ukryć
 swoją intymność przed niepowołanym spojrzeniem.

Warto tu przytoczyć całe to opowiadanie biblijne (nawiązano do niego od strony teologicznej już poprzednie, w
 rozważaniu prof. Petersona, zob. wyż.: „Szata Bożej Chwały – rozważanie Petersona”) – wraz z charakterystycznym
 dialogiem, który stał się swoistym przesłuchaniem ’sądowym’, jaki Bóg przeprowadził z tymi dwojgiem po
 ich upadku. Jesteśmy świadkami swoistego przerzutowania na płaszczyznę zewnętrzną tego, co się
 dzieje w ludzkim sumieniu przed i po grzechu. W ten sposób autorowi biblijnemu łatwiej opisać to, co się
 dzieje w ludzkim sercu – owym „... najtajniejszym ośrodku i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on
 sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa ... nakazem: czyń to, tamtego unikaj’ ...” (DeV
 43).

javascript:view('p7_3m.htm#ptrs',850,650)
javascript:view('p7_3m.htm#ptrs',850,650)
javascript:view('p7_3m.htm#ptrs',850,650)
javascript:view('p7_3m.htm#ptrs',850,650)
javascript:view('p7_3m.htm#ptrs',850,650)
javascript:view('p7_3m.htm#ptrs',850,650)
javascript:view('p7_3m.htm#ptrs',850,650)


 Objaśnienie

Tam właśnie, w sumieniu, rozegrał się dramat raju.
 Ci dwoje, pra-rodzice, stanęli przed dylematem: czy
 nadal podtrzymać zawierzenie Słowu Boga? Bóg jako
 ten, który „jedyny jest Dobry” (Mt 19,17), wydał im
 polecenie:

„Z każdego drzewa ogrodu wolno ci spożywać.
 Jednakże z drzewa poznania tego, co dobre, i tego,
 co złe, nie wolno ci spożywać.
 Wiedz dobrze, że z chwilą, gdy z niego spożyjesz,
 niechybnie umrzesz” (Rdz 2,17; przekład własny z hebr.).

Polecenie to miało być wyrazem – nie wyżywania się
 Boga na człowieku, ale promocją człowieka jako żywego „Bożego Obrazu” do wielkości „podmiotu
 przymierza i partnera Absolutu” (MiN 28; zob. też wyż.: „I JA i TY: Partner Absolutu – podmiot przymierza”), jak to
 określił św. Jan Paweł II.

W tej właśnie chwili wkradł się do cudownego ogrodu raju ten, który z natury swej jest ‘Zły’.
 Apokalipsa charakteryzuje go w słowach, które są ścisłym nawiązaniem do opisu upadku pra-rodziców w
 raju. Autor biblijny określa tam Szatana mówiąc że jest to:

„;... Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan,
zwodzący całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9).

‘Zły’ nie ma bezpośredniego dostępu do wnętrza człowieka: jego sumienia. Kusi on zawsze ‘z
 zewnątrz’, chyba że go ktoś zaprosi wprost do swego wnętrza (zob. np. J 13,27: o Judaszu). Z tego względu
 autor biblijny posługuje się w swym opisie o ogrodzie Eden-raju obrazem ‘węża’. Daje jednak aż nadto
 jasno do poznania, że nie chodzi tu o węża-zwierzę, lecz o ‘osobę’, która cechuje się niezwykłą
 inteligencją, a zarazem nieprawdopodobną przewrotnością. Zmierza ona niestrudzenie do jednego celu:
 by „... od początku wykorzystać dzieło stworzenia przeciw zbawieniu, przeciw przymierzu i zjednoczeniu
 człowieka z Bogiem” (DeV 27).

Stąd też nie ma wątpliwości, że ów ‘wąż’-uwodziciel to pod taką właśnie postacią przedstawiony
 ‘Anioł Upadły’, zdecydowanie sprzeciwiający się Bogu swoim „Nie będę Ci służył” (Jr 2,20). Jest to po
 prostu ów „Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9),
 pokonany w chwili tajemniczej „walki na niebie” przez „Michała i jego aniołów”.

Wtedy to ów „Wąż starodawny... diabeł i szatan ... został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali
 jego aniołowie” (Ap 12,7nn).
 – Skutkiem tejże tajemniczej walki spadło jednak ‘biada na ziemię ...’:

„Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił na was diabeł,
 pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu” (Ap 12,12).

A oto opis autora biblijnego o zachowaniu pra-rodziców w chwilach stopniowo rodzącego się ich
 grzechu, gdy zamiast podtrzymywać rozmowę-dialog z Bogiem – wdali się w rozmowę z „zabójcą od
 początku”, który jest zarazem nie tylko „kłamcą”, ale wręcz „ojcem kłamstwa” (por. J 8,44):

„Wąż był najbardziej przebiegły spośród wszystkich zwierząt, jakie uczynił Jahwéh-Elohim.
 On to odezwał się do niewiasty: ‘Jakżeż to! Elohim wam powiedział: Nie wolno wam spożywać z
 żadnego spośród drzew ogrodu’?
 – Niewiasta odpowiedziała wężowi: ‘Wolno nam spożywać owoce z drzew ogrodu.
 A tylko o owocach z drzewa, rosnącego w środku ogrodu, powiedział Elohim: Nie wolno wam z niego
 spożywać! A nawet nie wolno wam go dotknąć, żebyście nie musieli umrzeć’!
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 – Wtedy wąż rzekł do niewiasty: ’Wcale nie musicie umrzeć ! A tylko Elohim jest sobie świadom, że z
 chwilą gdy spożyjecie z niego, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Elohim, zdolni poznawać, co
 jest dobrem, a co złem’! ...” (Rdz 3,1-5; przekł. własny z hebr.).

Przedstawiony tu ‘Wąż’, tzn. Ten który jest ‘Zły’, jest mistrzem we wszelkiej przewrotności. Jest to
 mistrz w „chytrym zastawianiu sztuczek uwodzicielskich” (por. 2 Kor 11,3; zob. do tego wyż: „Chytrze zastawione
 sztuczki uwodzicielskie”), by tylko odciąć człowieka od Boga i Jego łaski. Usiłuje on doprowadzić za wszelką
 cenę do tego, żeby człowiek, Boży Obraz wobec kosmosu, wycofał swoje dotychczasowe zawierzenie
 pokładane w Słowie Boga miłości – a przeniósł je na siebie, który jest ‘Zły’ od początku, „mordercą i
 ojcem kłamstwa” (por. DeV 37).

Gdybyż Adam i Ewa spostrzegli się od samego początku, w jakich zamiarach „Wąż starodawny ...
 zwodzący całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9) wszczyna uroczyście zakrojony dialog z nimi, schlebiając im
 swymi przewrotnymi słowami i grając rolę ‘najlepszego tatulka’  przeciwko ‘nie-dobremu Bogu’, który
 ‘niesprawiedliwie krępuje’  ich wolność!

Należałoby tylko zapytać: gdzież się podziała czujność i trzeźwość Adama i Ewy w chwili
 zbliżającego się pokuszenia, którego nie mogli nie odczuć jako właśnie ... „pokusy” ? Czy do takiej
 właśnie sytuacji nie będzie nawoływał kiedyś pierwszy widzialny Zastępca Chrystusa na ziemi, Piotr
 Apostoł:

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!
 Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży – szukając kogo pożreć!
 Mocni w wierze [= zawierzeniu Bogu] przeciwstawcie się jemu” (1 P 5,8n).

W przytoczonych słowach dialogu ‘Węża’ z Ewą – ów ‘Wąż’ wypuszcza zrazu wstępnego ‘harpuna’,
 by stworzyć sobie przyczółek do właściwego ataku. Próbuje podważyć Bożą dobroć dla nich obojga.
 – Ewa prostuje nawet postawiony przez ‘Węża’ zarzut, po czym jednak dopowiada szczegół przez siebie
 wymyślony, jakoby Bóg nie pozwolił im nawet dotknąć owego drzewa poznania tego, co jest dobrem
 względnie złem.
 – Pamiętamy, że zgodnie z mentalnością hebrajsko-izraelską samo ‘poznanie’ czegoś jest równoznaczne
 z władzą nadania tej rzeczywistości ‘imienia’, które owa poznana rzeczywistość chcąc nie chcąc musi
 przyjąć, jako tym samym niższa bytowo od kogoś, kto jej tę nazwę nadaje.

‘Wąż Starodawny’ wycelował zatem natychmiast na same szczyty Bożych Przymiotów: kompetencji
 decydowania o tym, co winno być „dobrem” względnie ”złem”. Ukazał tym dwojgu, że stawką jest tutaj ta
 właśnie, taka władza: nie biernego przyjmowania w posłuszeństwie Bogu jako Temu który „jedyny jest
 Dobry” (Mt 19,17) określania „dobra-zła, życia-śmierci” (por. Rdz 2,17), lecz żeby taka władza: ustanawiania
 „dobra-zła, życia-śmierci” przeszła w stałą domenę człowieka.

Człowiek stałby się tym samym „taki jak Elohím”. Tutaj mieści się istota pokusy skonstruowanej przez
 ‘Węża Starodawnego’: stać się „Bogiem samozwańczym”  poprzez zdetronizowanie Boga
 dotychczasowego. Czy to dostrzegamy w słowach autora biblijnego?
 – Przytoczymy to zdanie jeszcze raz:

„Wtedy wąż rzekł do niewiasty: ‘Wcale nie musicie umrzeć!
 A tylko Elohím jest sobie świadom, że z chwilą gdy spożyjecie z niego, otworzą się wam oczy
 i staniecie się jak Elohim, zdolni poznawać, co jest dobrem, a co złem’ ...” (Rdz 3,4n).

Odurzeni bałamutnymi sugestiami przewrotnie jako ‘najlepszego tatulka i obrońcy niezbywalnych
 praw człowieka’ prezentującego się „Węża Starodawnego”, który jednak wtedy „... jak lew ryczący krążył
 – szukając kogo pożreć” (1 P 5,8), ci dwoje ... wycofali swe dotychczasowe zawierzenie pokładane w Bogu
 i Jego Słowie, a przenieśli je na zwodzącego ich tego który jest ‘Zły’:

„Niemniej jednak, to nieposłuszeństwo oznacza odwrócenie się od Boga, oznacza poniekąd
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 zamknięcie się ludzkiej wolności względem Niego.
 Oznacza również pewne otwarcie się tejże wolności – ludzkiego poznania i woli – wobec tego, który
 jest ‘ojcem kłamstwa’ [= przeniesienie zawierzenia z Boga ... na zawierzenie słowu Węża-Lewa ryczącego-
pożerającego].
 – Akt świadomego wyboru nie tylko jest ‘nieposłuszeństwem’, ale niesie z sobą również pewną
 podatność w stosunku do tej motywacji, jaka zawiera się w pierwszej namowie do grzechu i motywacji
 nieustannie ponawianej w ciągu całych dziejów człowieka na ziemi: ‘(...) wie Bóg, że gdy spożyjecie
 owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło’.
 – Znajdujemy się tutaj w samym centrum tego, co można nazwać ‘anty-Słowem’, czyli ‘przeciw-
Prawdą’. Zostaje bowiem zakłamana prawda o tym, kim jest człowiek, jakie są nieprzekraczalne
 granice jego bytu i jego wolności.
 Ta ‘przeciw-Prawda’ jest możliwa dlatego, że równocześnie zostaje dogłębnie ‘zakłamana’ prawda o
 tym, kim jest Bóg. Bóg-Stwórca zostaje postawiony w stan podejrzenia, głębiej jeszcze: w stan
 oskarżenia w świadomości stworzeń.
 – Po raz pierwszy w dziejach człowieka dochodzi do głosu przewrotny ‘geniusz podejrzeń’. Stara się
 on ‘zakłamać’ samo dobro, absolutne dobro – wówczas, kiedy w dziele stworzenia objawiło się ono
 jako niewypowiedzianie obdarowujące, jako ‘bonum diffusivum sui’ [= łac.: dobro które siebie udziela-oddaje],
 jako stwórcza miłość.
 – Któż może w pełni ‘przekonać o grzechu’  czy o tej motywacji pierworodnego nieposłuszeństwa
 człowieka, jak nie Ten, który sam jest Darem i źródłem wszelkiego obdarowania? Jak nie Duch, który
 ‘przenika głębokości Boże’ [1 Kor 2,10] i który jest Miłością Ojca i Syna”? (DeV 37).

Boże przesłuchanie po upadku: dostrzeżeniu swej nagości

Pra-rodzice nie wytrzymali naporu pokusy: ... upadli. Nie zawierzyli Słowu Boga! I ... przegrali. Tym
 razem: dla siebie, ale i dla całej rodziny ludzkiej. Tu leży źródło grzechu pierworodnego: każdy człowiek
 rodzi się odtąd z ‘wygaszonym’ światłem łaski uświęcającej!

Bóg natychmiast pojawia się na pobojowisku, jakie zgotował sobie człowiek, Jego żywy „Obraz i
 Podobieństwo”. Rozpoczął się Boży dialog w sumieniu tych dwojga. Bóg usiłuje tym dwojgu uświadomić
 ich osobistą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ... nie-łaski.
 – Można podziwiać prostotę opisu biblijnego, głębię psychologii wartkiego następstwa jednego aspektu
 dramatu po drugim, trafność pytań zadawanych przez Boga: pytań dotykających samych korzeni
 zaistniałych faktów. A zarazem ... nędzę tłumaczenia się ze strony tych dwojga, wraz z usiłowaniem
 każdego z nich, by nieuniknioną odpowiedzialność osobistą za zaistniałą sytuację przerzucić na
 wszystkich innych, byle siebie oczyścić.

Boży dialog z pra-rodzicami po ich brzemiennym w skutki upadku zakończy się Bożą obietnicą
 Odkupiciela. Nad tym aspektem dramatu z Raju nie będziemy się tu jednak zastanawiali.
 Oto biblijna relacja o przebiegu Bożego przesłuchania z tymi dwojgiem po ich grzechu:

„... [Ewa, skuszona przez ‘węża’] Zerwała więc z jego owocu – i zjadła.
 Podała jednak również swemu mężowi, który był wraz z nią, tak iż on także zjadł.
 – I otwarły się oczy ich obojga: doszli do poznania, że są nadzy!
 Spletli więc gałązki figowe i sporządzili sobie przepaski.
 Skoro zaś posłyszeli, jak w powiewie dziennym rozchodzi się po ogrodzie szmer Jahwéh-Elohim,
 ukrył się człowiek i jego małżonka pomiędzy drzewami ogrodu [z obawy] przed obliczem Jahwéh-
Elohim.



 Jahwe-Elohim jednak zawołał na człowieka i odezwał się doń następująco: ‘Gdzie jesteś?’
 On zaś odpowiedział: ‘Posłyszałem w ogrodzie Twój odgłos i uląkłem się,
 bo ja właśnie stałem się nagi. I tak skryłem się!’
 – Odpowiedział: ‘Któż podał ci do wiadomości, że ty właśnie stałeś się nagi?
 A może raczej – zjadłeś z tego drzewa, co do którego wydałem ci polecenie,
żebyś z niego wcale nie jadł?!’
 Człowiek odrzekł: ‘Ta niewiasta, którą mi dałeś, żeby była ze mną,
 ona to podała mi z owocu tego drzewa. A potem już zjadłem!’
 Wtedy Jahwéh-Elohim zwrócił się do niewiasty mówiąc:
 ‘Cóżeś to uczyniła!?’ Niewiasta zaś rzekła: ‘Wąż mnie zwiódł, tak iż zjadłam!’ ...”
(Rdz 3,6-13; przekład własny z hebr.).

Bez szczególnego wnikania w poszczególne słowa przedstawionego tu przesłuchania Adama i Ewy
 przez Boga, Miłosiernego „Sędziego Żywych i Umarłych” (Dz 10,42), wypada jedynie podkreślić parę
 spostrzeżeń i zarazem podsumowań w nawiązaniu do zagadnienia ‘nagości’ i ubioru owej pierwszej pary
 ludzi: małżonków-rodziców.
 – W głębszym wniknięciu w zagadnienie ‘teologii przyodziania’ jest nam wciąż bardzo pomocne
 poprzednio przedstawione rozważanie prof. Erika Petersona. na ten temat. Przypominaliśmy je w ramach
 bieżących rozważań już parokrotnie (zob. wyż.: „Szata Bożej Chwały – rozważanie Petersona”). Swoją drogą
 korzystamy oczywiście jeden raz więcej z rozważań św. Jana Pawła II. A oczywiście również z własnych
 przemyśleń.

Oto podstawowe myśli, jakie nasuwają się przy pogłębionej lekturze opowiadania biblijnego o pra-
rodzicach w raju i ich upadku.

– Ci dwoje od początku byli ‘nadzy’.
 – Tej swojej ‘nagości’ nie dostrzegali.
 – ‘Nagość’ swoją uświadomili sobie dopiero po dopuszczeniu się grzechu.
 – Znaczy to, że pomiędzy stanem poprzedzającym grzech – a grzechem dokonanym, musiała
 nastąpić

jakaś istotna zmiana, która dotknęła samej ich natury.
 – Budzi to bowiem pytanie, dlaczego ‘nagości’ swojej poprzednio nie dostrzegali?

Z pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie przychodzi nam św. Jan Paweł II. – W Katechezie
 Środowej z pierwszych lat swego pontyfikatu nawiązywał on hojnie do zagadnienia stworzenia człowieka,
 jego statusu, nagości, oblubieńczego i rodzicielskiego sensu ciała, do raju i grzechu popełnionego w raju.
 Ojciec święty przedstawia też status pierwszych rodziców w raju.

Podkreśla, że ci dwoje żyli w ogrodzie Eden-raju w stanie pierwotnej świętości łaski oraz niewinności,
 tzn. w stanie łaski uświęcającej. Tym samym zaś spoglądali na siebie wzajemnie nieskażonym przez
 grzech „wzrokiem tajemnicy stworzenia”.

Oto fragment jego Katechezy Środowej na ten temat:

„Widząc siebie wzajemnie jakby wzrokiem samej tajemnicy stworzenia, mężczyzna i kobieta widzą
 siebie tym pełniej i wyraziściej samym zmysłem wzroku: oczyma ciała. Widzą bowiem i ogarniają
 siebie z całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, który właśnie stwarza pełnię osobowej intymności.
 – Jeśli ‘wstyd’ niesie z sobą swoiste ograniczenie widzenia zmysłem wzroku, oczyma ciała, to dzieje
 się to przede wszystkim na gruncie zachwianej i jakby ‘zagrożonej’ osobowej intymności tego
 widzenia.
 Wedle Rdz 2,25 mężczyzna i kobieta ‘nie doznają wzajemnie wstydu’ : widząc i ogarniając siebie z
 całym pokojem wewnętrznego wejrzenia, ‘komunikują’ w pełni człowieczeństwa, które objawia się w
 nich jako wzajemnie dopełnione właśnie dlatego, że jest ‘męskie’ i ‘kobiece’. A zarazem ‘komunikują’
 na gruncie tej komunii osób, w której poprzez swą kobiecość i męskość stają się wzajemnym darem
 dla siebie.
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 – W ten sposób osiągają we wzajemności szczególne poczucie sensu swego ciała. Pierwotne
 znaczenie nagości odpowiada takiej prostocie i pełni widzenia, w której poczucie sensu ciała rodzi się
 jakby w samym sercu ich wspólnoty-komunii. Nazwiemy je ‘oblubieńczym’. Mężczyzna i kobieta w Rdz
 2.23nn wyłaniają się u samego ‘początku’ z takim właśnie poczuciem sensu swego ciała ...” (MiN 53n. –
 Zob. też wyż.: Dwa sposoby bytowania człowieczeństwa).

Jan Paweł II podkreśla zatem, że ci dwoje, pierwsi – w okresie poprzedzającym upadek grzechu
 wiedli życie według pierwotnej świętości i niewinności. Nie podlegali trojakiej pożądliwości. Ta obudziła
 się u człowieka dopiero wraz z grzechem – jako: „... pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego
 życia” (1 J 2,16).
 – Status ten umożliwiał tym dwojgu pokojowe spoglądanie na siebie – jak to Jan Paweł II pięknie
 formułuje: „... jakby wzrokiem samej tajemnicy stworzenia” (MiN 54).

 Gdyby użyć terminologii naukowej Papieża Wojtyły, ci dwoje widzieli i odbierali siebie wzajemnie
 zgodnie z wymogami ‘personalizmu’, czyli widzieli siebie jako osoby, a nie rzecz-do-użycia
 pozbawionego oblicza osobowego. Ci dwoje widzieli siebie i ogarniali siebie nie jako ciało przeznaczone
 do rozbudzania ‘seksu-dla-seksu’, lecz jako osobę tego ukochanego, podarowanego sobie wzajemnie
 przez Boga, ich kochającego Stworzyciela.
 – Widzieli siebie w pełni swego zróżnicowania na męskie i żeńskie, a jednak uwaga ich skupiała się na
 swych ciałach nie jako przedmiocie służącym do roznamiętniania się, lecz na postrzeganiu tego drugiego
 jako osoby ukochanej siostry, względnie ukochanego brata, których Bóg podarował im wzajemnie do
 miłowania jako najbliższą osobę, którą należy otaczać najczulszą, pełną odpowiedzialności miłością i
 strzec jej ku podążaniu poprzez życie ziemskie we dwoje – do „Domu Ojca”.

Taką samą myśl zaprezentował wcześniej niż Papież Jan Paweł II działający konwertyta prof.
 Peterson we wspomnianej pracy o ‘nagości’ i odzieniu pra-rodziców w raju. Prof. Peterson używa w
 swych rozważaniach na ten temat oczywiście innej terminologii niż papież Wojtyła. Merytorycznie jednak
 chodzi o jedną i tę samą rzeczywistość.

Prof. Peterson zwraca przede wszystkim uwagę, że skoro ci dwoje: Adam i Ewa, spostrzegli swą
 ‘nagość’ w sposób nieoczekiwany dopiero po swym grzechu, pomimo iż ‘nagimi’ byli od początku, znaczy
 to według niego, iż poprzednio byli mimo wszystko ‘okryci’ jakąś tajemniczą ‘szatą’, której zarazem ... po
 prostu nie dostrzegali. Ta właśnie tajemnicza, zrazu nie zauważana ‘szata-odzienie’ pozwalała im
 spoglądać na siebie tak, jak ich widział i oglądał sam Bóg-Stworzyciel. On zaś uradował się dziełem
 swego stworzenia i bardzo je ukochał: „Elohim spojrzał na wszystko, cokolwiek uczynił. Zobaczył, że tak
 jest bardzo dobrze” (Rdz 1,31).

Prof. Peterson wyraża się o tej przez Adama i Ewę nie zauważanej ‘szacie’, że okryciem tym był
 widocznie „blask Bożej Chwały”  odbijający się na całokształcie ich obojga osób.
 – Jest to określenie równoważne ze stanem łaski uświęcającej, która w tym okresie istnienia pierwszego
 człowieka odznaczała się widocznie jakoby swoistym promieniowaniem, które nadawało blasku Bożej
 bliskości całej ludzkiej osobie mężczyzny i kobiety.

Ów ‘blask Chwały’ musiał być swoistym odbiciem często w Piśmie świętym występujących określeń o
 „Chwale Jahwéh”, kiedy to Bóg objawiał się wybranym Mężom Bożym w jakimś zmysłami uchwytnym
 „blasku swej Chwały” (zob. np. Wj 33,22; Ez 3,23; 8,4; 43,2; Łk 2,14; itd.). Opisy biblijne o teofaniach zawsze
 wskazują na jakieś zjawiska uchwytne również przez ludzkie zmysły, zwłaszcza ludzki wzrok.

Jeśli pra-rodzice po swym upadku zobaczyli siebie naraz w całej swej nagości, znaczy to według prof.
 Petersona, że dotychczasowa tajemnicza „szata Bożej Chwały” została z nich zdarta – w bezpośrednim
 następstwie popełnionego grzechu ciężkiego. Grzech ciężki jest bowiem wyproszeniem obecności Boga
 ze swego serca.

Ci dwoje przeżyli to zdarcie dotychczasowej szaty „blasku Chwały” widocznie jako fakt, który dotknął
 ich świadomość boleśnie i upokarzająco. Nagle dotarło do ich świadomości, że ciało w swej nagości
 działa na ich zmysły podniecająco. W tej sytuacji zaczęli wstydzić się przed sobą nawzajem.

javascript:view('p4_1b.htm#human',850,650)
javascript:view('p4_1b.htm#human',850,650)
javascript:view('p4_1b.htm#human',850,650)
javascript:view('p4_1b.htm#human',850,650)
javascript:view('p4_1b.htm#human',850,650)


Świadczy to nieomylnie o jakimś dogłębnym pęknięciu w samej ich dotychczasowej naturze:
 pierwotna świętość i niewinność, w jakiej ich stworzył i wyniósł do tego poziomu Stworzyciel, zostały
 bezpowrotnie utracone. Oboje czuli się zmuszeni do zakrycia przed sobą wzajemnie swej intymności
 płciowej.
 – Stwierdzili, że odtąd nie mogą chodzić wobec siebie ‘nago’. Stawanie przed sobą w całej swej nagości
 musi być zastrzeżone do ściśle określonych sytuacji, kiedy to wzajemna intymność będzie mogła cieszyć
 się uszanowaniem swej godności osobowej, i nie będzie raniona nieprzyzwoitym, pożądliwym
 spoglądaniem na siebie po linii używania siebie jako ciała-seksu, pozbawionego oblicza osobowego.

Na temat ‘zdarcia’ dotychczasowej szaty, która spełniała zarazem rolę ozdobnego, wyszukanego
 okrycia, wypowiada się w swych wizjach przede wszystkim prorok Ezechiel. Zdarcie dotychczasowej
 ozdobnej szaty, a wystawienie w ‘nagości’ na widok publiczny jest u niego ukazane jako kara za grzechy.
 Chodzi w tym wypadku przede wszystkim o chroniczne „cudzołóstwo Izraela z obcymi bogami”, czyli
 grzechy popełniane przeciw pierwszemu przykazaniu: „Nie będziesz miał innych bogów przede Mną”.
 – Mówiliśmy o tym, przytaczając szereg fragmentów zwłaszcza z 16-go rozdziału księgi proroka
 Ezechiela – na naszej stronie w jej części IV, rozdz. 2 (zob. wyż.: „Nagość w wizji Ezechiela (Ez 16)” – w całym
 kontekście poprzedzającym i następującym). Toteż nie podejmiemy tutaj ponownie tego zagadnienia.

Prof. Peterson zwraca w swych rozważaniach uwagę, że Jezus Chrystus przywraca człowiekowi
 utraconą szatę blasku Bożej chwały w chwili, gdy ktoś przyjmuje Chrzest święty. Wtedy zarazem
 Chrystus zaprasza ochrzczonego do godności swej Oblubienicy, sam będąc Oblubieńcem-z-Krzyża, jako
 Odkupiciel każdego człowieka.

W sposób bardzo charakterystycznie nawiązuje Jezus do szczegółu „pierwotnej szaty” w swej
 przypowieści o synu marnotrawnym. Uradowany z jego powrotu ojciec kazał go przyoblec w tę właśnie
 przedziwnie określoną szatę jako „pierwotną” (Łk 15,22).

To dłuższe rozważanie powinno stać się wystarczającą odpowiedzią na pytanie tych wszystkich – czy
 to małżonków, zwłaszcza w pierwszym okresie po ślubie, jak i par narzeczeńskich w fazie przygotowania
 do zawarcia małżeństwa: sakramentu małżeństwa: czy chodzenie po domu ‘nago’ ma podstawy biblijne?

Odpowiedź nie powinna stwarzać wątpliwości. Okres sprzed upadku Pra-Rodziców w Raju
 bezpowrotnie minął. Już Adam i Ewa sporządzili sobie po upadku przepaski. Dodatkowo wspomina opis
 biblijny, że sam Bóg sporządził tym dwojgu ubranie. Jest to zapewne wyraz szczególnej Bożej miłości do
 swego żywego Obrazu wobec kosmosu. Pomimo w nieskończoność sięgającego ‘bólu’, jakim człowiek
 przez grzech dotknął Bożą miłość:

„Jahwéh-Elohím uczynił człowiekowi oraz jego małżonce
odzienie ze skóry i przyodział ich”  (Rdz 3,21).

Jedynym pozytywnym następstwem i całą niejako ‘wygraną’ w następstwie popełnionego grzechu był
 następujący fakt: „... I otwarły się oczy ich obojga: doszli do poznania, że są nadzy” (Rdz 3,7).

Doświadczyli także dotkliwego kolejnego bólu, gdy musieli stwierdzić, iż bezpowrotnie zostali
 wypędzeni z raju:

„Toteż Jahwéh-Elohím wyrzucił go z Edenu,
żeby odtąd zajął się uprawą gleby, z której został wzięty.
 Wypędził zatem człowieka i postawił od wschodniej strony przed ogrodem Edenu
 cheruby oraz płomień połyskującego miecza,
 ażeby zabezpieczyć drogę do drzewa życia” (Rdz 3,23n).
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Małżeństwo z osobą innego wyznania – innej religii

Perspektywa związania się ślubem małżeństwa: Sakramentu małżeństwa, nasuwa zapewne jeszcze
 wiele, często żywotnie ważnych zagadnień. Ograniczymy się tutaj już tylko do jednej sprawy.

Wypada zasygnalizować chociażby tylko krótko i pobieżnie problem już nie tylko różnicy wyznania
 chrześcijańskiego między obojgiem narzeczonych, lecz tym bardziej różnicy samej w ogóle religii. Zdarza
 się, że np. dziewczyna jest ochrzczona, jest katolikiem. Poznała młodzieńca, który jest dajmy na to:
 mahometaninem, buddystą, wyznawcą hinduizmu, czy niejednej innej religii nie-chrześcijańskiej itd.

Kościół nie uniemożliwia zawierania takiego małżeństwa. Jednocześnie jednak Kościół w takich
 przypadkach poważnie ostrzega stronę katolicką, a nawet z całą serdecznością bardzo odradza wiązanie
 się w takich warunkach ślubem małżeńskim. Kościół działa w tym wypadku jeden raz więcej w oparciu o
 wielowiekowe doświadczenie.

Inaczej układają się obopólne kontakty między zakochanymi na poziomie różnic w przyjmowanej
 religii przed ślubem, a nierzadko diametralnie zaczynają układać się te sprawy po zawarciu ślubu.
 – Gdy małżonków nie będzie cementowała od wewnątrz wspólna modlitwa i wspólnie praktykowana
 wiara, będzie dochodziło raz po raz do rozdźwięków. Rozbieżności te mogą z biegiem czasu
 doprowadzić do coraz trudniejszych problemów.

Zagadnienie to zaostrzy się bardzo z chwilą gdy pojawią się dzieci i związana z tym problematyka ich
 wychowywania: do której z religii? Dzieci nie będą wiedziały – bo są zbyt małe, czy pójść za religią matki,
 czy ojca. Dzieci nie są na razie w stanie rozróżnić zasadności danej religii, a konsekwentnie przerasta ich
 możliwości podjęcie właściwej decyzji: czy opowiedzieć się i wprowadzać w życie praktyki religijne matki,
 czy ojca, czy też wobec tego w ogóle zerwać z jakąkolwiek ‘wiarą’, którą rodzice wyznają w sposób
 sprzeczny pomiędzy sobą.
 – Będzie to dotyczyło m.in. codziennej modlitwy porannej i wieczornej, w katolicyzmie regularnego
 uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta, regularnego przystępowania do Sakramentu Pojednania i
 Eucharystii, itd.

Ogólne wytyczne Kościoła dotyczące przeszkody w zawieraniu małżeństwa mieszanego (tzn.
 małżeństwo między chrześcijanami różnych wyznań), względnie różnicy religii (małżeństwo strony chrześcijańskiej z osobą
 religii nie-chrześcijańskiej) zawarte są m.in. w łatwo dostępnym wydaniu „KKK”, tzn. „Katechizmie Kościoła
 Katolickiego”, w numerach: 1633-1637.

Szczególnie trudnym zagadnieniem staje się rozwijający się związek pod kątem małżeństwa
 pomiędzy kobietą-katolikiem – a mahometaninem. Kościół oczywiście nie uniemożliwia ani nie zabrania
 związania się kobiety z mahometaninem, ale zarazem poważnie ostrzega, a nawet wyraźnie odradza
 zawierania małżeństwa między kobietą-katolikiem a mahometaninem.
 – Jednakże dziewczyny-kobiety z zasady nie przyjmują do wiadomości żadnych argumentów
 ostrzegawczych. Nie dają wiary faktom, w jakich znalazły się tysiące kobiet różnych narodowości w takim
 związku: z mahometaninem.

Mahometanin, który przed ślubem potrafi być wspaniałym, obiecującym narzeczonym, i którym
 dziewczyna będzie się zachwycała – być może w przeciwieństwie do wielu innych kobiet, które również
 związały się z mahometaninem, będzie chciał np. po urodzeniu pierwszego dziecka ‘pokazać’ je swojej
 rodzinie mieszkającej na innym kontynencie, w kraju z którego pochodzi.



W takich okolicznościach zdarza się jakże często, że żona-katoliczka, która wyjedzie razem z
 mężem-islamitą do jego kraju ojczystego, nie będzie już miała szans wrócić do swojego kraju z własnym
 dzieckiem. Dziecko staje się ‘własnością rodu’, do którego przynależy jej mąż. W setkach i tysiącach
 przypadków zdarzało się, że jej zostaną odebrane wszystkie papiery, dowody osobiste, paszport itd.
 Będzie ona musiała zejść do roli jednej z kobiet haremu swojego dotychczasowego, najukochańszego
 męża.

U mahometanie istnieje coś w rodzaju nakazu religii, by kłamać w żywe oczy: inaczej mówić, a
 inaczej działać.

Niestety – kobiety poważnym, niepodważalnie udokumentowanym ostrzeżeniom w tym względzie
 wierzyć nie chcą. Z cudem graniczą przypadki, gdy takiej kobiecie uda się w chwili nieuwagi tych którzy
 ją pilnują, wyrwać się z niewoli haremu itp. i dotrzeć do ambasady, która być może dopomoże jej
 powrócić do kraju ojczystego. Jej życie małżeńskie i rodzinne legło totalnie w gruzach. Ona zaś sama
 teraz dopiero – po niewczasie, uwierzy wreszcie w słuszność ostrzeżeń, jakich jej przed owym ślubem
 poważni przedstawiciele Kościoła – i nie tylko ‘Kościoła’ – nie szczędzili.

RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-n.
 Stadniki, 13.VI.2015.
 Stadniki, 24.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 3.VIII.2017.

              

L. NA ETAPIE POPRZEDZAJĄCYM MAŁŻEŃSTWO: SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Słowo nawiązania

1. Dziewczyny w okresie rzeczywistego nastawiania się na małżeństwo
Boże Przykazanie oraz słowo Jezus o pożądliwym spoglądaniu
Boża cezura między narzeczeństwem a małżeństwem
Tekst. Biologiczny rytm płodności w parze z wymogiem czystości
Tekst. Biologiczny rytm – a zapobieganie uderzające w godność osoby

2. Jeszcze raz: podstawowe rodzaje pieszczoty
Pieszczota na narządach płciowych
Wymiana pocałunków
Pieszczota na piersi
Przykład. Nie będzie ani pocałunku ani przytulenia
Przykład. Jak najmniej sam na sam

3. Miłość przez decyzję na współżycie?
Przejście na współżycie
Perspektywy małżeństwa
Łamanie Przykazania jako ‘świadectwa wiary’ wobec chłopca
Czy gniewać się na Boga za Jego Przykazanie?
Przykład. Jeszcze raz z burzliwej korespondencji Celiny
‘Seks’ ... oczywiście z ‘ochroną’

4. Wspólne zamieszkanie narzeczonych
Fakty a Wola Boża
Przykład. Maryja-Józef: poczęcie Syna Bożego przed zamieszkaniem
Tekst. Nie łudźcie się (1 Kor6,9nn)



Przykład. Profesor W.F. w sytuacji spędzenia nocy razem z narzeczoną
Zapraszanie na noc do wspólnego pokoju studenckiego ...
Wynajęcie-opłacanie pokoju mimo wszystko wspólnego
Wypowiedź. Czy rzeczywiście motyw czysty, czy też ‘sex-przed-ślubem’
Warunek krystalicznie czystego przebywania z sobą
Tekst. Ciasna brama - szeroka brama (Mt 7,13n)
Tekst. Z Hymnu Pawłowego o miłości (1 Kor 13)
Czyste sumienie a mimowolne zgorszenie otoczenia

5. Dopowiedzenia
Nago po mieszkaniu – a Biblia
Tekst. Kuszenie w Raju (Rdz 3,1-5)
Tekst. Geniusz podejrzeń (DeV 37)
Boże przesłuchanie po upadku: dostrzeżeniu swej nagości
Tekst. Boże przesłuchanie – uświadomienie sobie nagości (Rdz 3,6-13)
Tekst. Z Katechezy Środowej o spoglądaniu wejrzeniem stworzenia
Małżeństwo z osobą innego wyznania – innej religii
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Fot7c117. Indonezja: nagłe pęknięcie tamy zbiornika wodnego
Fot7c118. Po kolejnym ataku bombowym w Bejrucie
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Fot7c120. Czy to pocałunek pokoju między psem olbrzymem - a tym jamnikiem?
Fot7c121. Hawaje, marzec 2011. Wybuch wulkanu
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M.   W WALCE O WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI
AŻ DO PRZELANIA KRWI

W śmiertelnej walce o dochowanie czystości ‘dla Chrystusa’

Na zakończenie długiego rozdziału o „Młodzieńczości w obliczu małżeństwa: sakramentu
 małżeństwa”  wypada przytoczyć jakiś jeden czy drugi przykład osób – zwłaszcza dziewcząt-kobiet, które
 walczyły i obroniły podarowanego im przez Trójjedynego skarbu dziewictwa i czystości. W pewnych
 wypadkach działo się to w śmiertelnej walce o zachowanie czystości ciała i duszy aż do przelania krwi w
 śmierci męczeńskiej – z motywu: „dla Chrystusa”.

Na przestrzeni wszystkich wieków, nie tylko epoki PO-Chrystusowej, ale zapewne i PRZED-
Chrystusowej, każdy wiek mógłby przytoczyć wiele faktów dochowania wierności Bożemu przykazaniu VI
 czy IX – aż do przelania krwi własnej włącznie. Działo się to w bardzo częstych przypadkach w sposób
 nieoczekiwany, nagły.

 Motywem było wtedy zawsze dochowanie wierności Bożemu przykazaniu, wyrytemu w sercu od
 zarania zaistnienia człowieka. W epoce po dokonanym Odkupieniu motyw dochowania wierności
 Bożemu przykazaniu był zwykle wyraźniej przeżywany jako świadectwo wierności Chrystusowi
 Odkupicielowi, Bożemu Oblubieńcowi-z-Krzyża. Było to dochowaniem wierności Chrystusowi za cenę
 nawet przelania własnej krwi, nierzadko wśród śmiertelnych zmagań z napastnikiem.

Znakiem zewnętrznym, iż motywem wiodącym było wtedy dochowanie wierności Bożemu
 Przykazaniu, stawała się postawa przebaczenia napastnikowi czy napastnikom zbrodni. Taka dopiero
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 Objaśnienie

 postawa staje się w takich wypadkach każdorazowo motywem uznania ginącej w takich okolicznościach
 dziewczyny-kobiety męczennicą.

Jest rzeczą znamienną, a tym bardziej zdumiewającą, jak łatwo chłopiec, młodzieniec czy nawet już
 dorosły mężczyzna, owładnięty, a raczej opętany bożkiem ‘seksu’, nie umie zdobyć się na spoglądanie
 na kobietę czy dziewczynę, nierzadko jeszcze młodą dziewczynkę – inaczej, jak tylko na żywy przedmiot
 dla nasycenia swej namiętności poprzez dzikie wyżycie się na jej dziewiczym ciele, ciele niemal jeszcze
 dziecięcym. Gdy zaś natrafi na jakikolwiek opór ze strony dziewczęcia i dochodzi do wniosku, że nawet
 użycie siły fizycznej nie zdoła złamać postawy zdecydowania ze strony tego dziecka-dziewczyny,
 przechodzi bez skrupułu do zamordowania tego kwiatu niewinności w dzikim szale zadawania jej na
 oślep ciosu za ciosem – aż do przekonania się, że ofiara już ... nie żyje.

Czy Trójjedyny, który umieścił tuż obok siebie, na drugiej Tablicy przykazań, przykazanie piąte: „Nie
 będziesz zabijał” oraz bezpośrednio po nim przykazanie szóste: „Nie będziesz cudzołożył” (Wj 19,13n; oraz:
 Mt 19,18; itd.) postąpił tak jedynie przypadkowo – bez głębszego zastanowienia?

Spostrzeżenie o tym przedziwnym zbiegu tych dwóch Bożych przykazań potwierdza się jakżeż
 często, a w naszej epoce tym bardziej, niemal z sekundy na sekundę. Bo i Dawid, który dopuścił się
 grzechu cudzołóstwa z Batszebą, żoną swego wysokiego oficera, wydał w okrutnie żenujących dla siebie
 okolicznościach wyrok śmierci na całkiem niewinnego jej męża Uriasza, Hetyty (zob. do tego wyż.:
 „Pożądliwość wzbudzona widokiem Batszeby” (2 Sm 11n).

A co dopiero powiedzieć o zgładzeniu życia milionów Poczętych i niebawem zabijanych przez
 małżonków i coraz innych partnerów seksualnych, którzy uprawiają ‘seks’ przy użyciu środków
 poronnych? Jak bardzo dosłownie i w tym zakresie łamanie przykazania VI-go: „Nie będziesz cudzołożył”
 – daje niemal natychmiastowy przerzut w postaci złamania przykazania V: „Nie będziesz zabijał” !

Wśród tysięcy przykładów kobiet-dziewcząt-dziewczynek,
 męczennic dziewictwa i czystości mniej lub więcej głośnych w
 skali światowej, pragniemy ukazać chociaż parę tego rodzaju
 przypadków. Staną się one być może zachętą dla dziewcząt, by
 nie godziły się na poniewieranie swoją godnością jako kobiety i
 dziewicy.

A z kolei by dziewczęta, poruszone przykładem
 męczeństwa, nauczyły się odnosić się do siebie samych z
 Bożym szacunkiem i wdzięcznością za podarowany sobie m.in.
 skarb dziewictwa.

Jednocześnie zaś każdorazowy taki przykład jest sygnałem
 głośno dźwięczącego alarmu pod adresem mężczyzn każdego
 przedziału wieku, że nie wolno spoglądać na kobietę okiem

 pożądliwości i roznamiętnienia! Mężczyzna, w tym także młodzieniec, nie może stać się dla dziewczyny –
 swojej czy obcej, „wilkiem”, lecz ma wykazać się przed nią rycerskością (por. wyż. przytoczony przykład:
 „Świadectwo związane z noszeniem Szkaplerza Najśw. Maryi Panny”). Nie wolno mu dopuścić do tego, żeby
 namiętność rządziła nim jak nie on, lecz ... ona chce.

Mężczyzna powinien wykazać się „panowaniem sobie samemu”, jakby to niejednokrotnie określał św.
 Jan Paweł II. Do dziewczyny i kobiety należy odnosić się zawsze z najwyższym dystansem
 nienaruszalnego szacunku, jednocześnie poczuwając się do obowiązku pracy nad sobą. Nie można
 dopuścić do sytuacji, żeby pożądliwość ciała miała ogarnąć ciało i duszę tak dalece, iżby ten człowiek
 utracił w jakimś sensie ‘rozum’. W takiej bowiem sytuacji dochodzi łatwo do tego, że w przypadku nie-
poddania się dziewczyny-kobiety do dzikości roznamiętnionemu chłopcu-mężczyźnie, ten nie waha się
 użyć względem niej siły. A jak i to ‘nie pomoże’, zadaje opór stawiającej dziewczynie śmierć – zwykle
 wśród zadawanego jej bez opamiętania ciosu za ciosem.
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Jak precyzyjnie świadczy to wówczas o tym, że dany młodzieniec, względnie już starszy mężczyzna,
 wcale nie szukał ‘miłości’, lecz dzikiego wyżycia się seksualnego na bezbronnej kobiecie, nierzadko
 ledwo z dzieciństwa wyrastającej dziewczynce.

W sensie dosłownym sprawdza się Boże ostrzeżenie z raju: „Wiedz dobrze, że z chwilą, gdy z niego
 [= z drzewa decydowania o tym, co winno być dobrem-złem, życiem-śmiercią] spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz
 2,17)y.
 – Treść tego Słowa Bożego powtórzy Paweł, Apostoł Narodów, nadając mu nieco inny wyraz
 zewnętrzny:
 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana, to życie wieczne w Chrystusie
 Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23).

Pragniemy przedstawić chociażby tylko pobieżnie sylwetki ośmiu dziewczynek-dziewcząt, które
 złożyły życie swoje w obronie cnoty czystości. Oby takie dopełniające słowo na zakończenie niniejszego
 rozdziału, w którym mowa była o wielu nadużyciach i wypaczeniach w zakresie płciowości, zachęciło do
 przylgnięcia do Bożych oczekiwań i dochowania bezwzględnej wierności Trójjedynemu, nawet za cenę
 ofiary własnego życia.

Przedstawimy następujące postacie – błogosławionych, i jeszcze nie błogosławionych:

1. Błog. Karolina Kózkówna (1898-1914).
2. Św. Maria Goretti (1890-1902).
3. Anna Suppan (1891-1910).
4. Błog. Teresa Bracco (1924-1944).
5. Błog. S. Lindalva Justo de Oliveira (1953-1993).
6. Brigitte Irrgang (1943-1954).
7. Błog. Albertina Berkenbrock (1919-1931).
8. Josefina Vilaseca (1940-1952).
 Podsumowanie. Wierność przykazaniu aż do ofiary życia.

1. Błog. Karolina Kózkówna (1898-1914)

Dzieciństwo – klimat religijny domu

W rodzimych dziejach naszej Ojczyzny nietrudno znaleźć niejeden przykład
 bohaterskiej postawy dziewcząt i kobiet w obliczu mężczyzn, którzy napadali na nie –
 zwykle znienacka w złym zamiarze: wyżycia się seksualnego na ich ciele. Wiele z nich
 zginęło w takich okolicznościach w obronie czystości.



Objaśnienie Niewiele tylko takich dziewcząt dostąpiło po śmierci chwały beatyfikacji czy
 kanonizacji. Jednym z najświeższych takich przykładów z jest polska Błogosławiona –

 Karolina Kózkówna. Dla przybliżenia sobie jej postaci skorzystamy ze zwięzłego opracowania
 internetowego jej życia i bohaterskiej śmierci, napisanego przez ks. Stanisława Hołodoka
 (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_kozkowna.html). Opracowanie to uzupełnimy jednak szczegółami
 zaczerpniętymi z szeregu innych skrótowych prezentacji internetowych Błogosławionej Karoliny.

UWAGA. Z opracowań internetowych o Błog. Karolinie Kózkównej, z których tutaj skorzystano, zob. m.in.:
 1) http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/religia/14368-
b%C5%82ogos%C5%82awiona_karolina_k%C3%B3zk%C3%B3wna.html – „Błogosławiona Karolina Kózkówna” – (uw.: brak
 nazwiska autora)
 2) http://adonai.pl/rcs/?id=2 – ks. Krzysztof Bochenek: „Bł. Karolina Kózka (1898 - 1914)”
 3) http://www.krakow.ksm.org.pl/formacja/bl--karolina-kozkowna---patronka-ksm-u – Bogusława Ceklarz: „Bł. Karolina Kózkówna
 – patronka KSM-u”
 4) http://misjonarz.info/bl_karolina.php – ks. Radosław Pawłowski, CM misjonarz św. Wincentego á Paulo: „Bł. Karolina
 Kózkówna”.

Karolina przyszła na świat 2 sierpnia 1898 r. w miejscowości Wał-Ruda (diecezja tarnowska) w ubogiej
 rolniczej rodzinie Jana Kózki i Marii z domu Borzęckiej. Karolina była czwartym dzieckiem wśród
 jedenaściorga dzieci tej rodziny. Ochrzczona została w 5 dni po przyjściu na świat w kościele parafialnym
 w Redłowie.

Rodzice Karoliny byli ludźmi głębokiej wiary. W ich rodzinie pielęgnowano tradycje religijne i
 obyczajowe. Styl życia był raczej surowy, pracowity i przepojony pobożnością. Dzieci wraz z rodzicami
 uczęszczały regularnie w niedziele i święta do kościoła na Mszę świętą i stosunkowo często
 przystępowały do spowiedzi i Komunii świętej. Codziennie odmawiano wspólnie „pacierz”, śpiewano
 „Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie”, w niedziele Wielkiego Postu wraz z sąsiadami odprawiano w
 domu nabożeństwo „Gorzkich Żali” z powodu dużej odległości do kościoła. W okresie Bożego
 Narodzenia ojciec urządzał w domu szopkę, przy której niemalże każdego wieczoru śpiewano kolędy i
 pastorałki.

W domu Karoliny często gromadzili się sąsiedzi, by posłuchać artykułów z czasopism religijnych,
 żywotów świętych i Pisma świętego. Funkcję odczytywania artykułów itd. przejmowała często Karolina.
 Wielkim poważaniem wśród mieszkańców wsi cieszył się wuj Karoliny – Franciszek Borzęcki.
 Upowszechniał on w parafii kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, przewodniczył wiejskim
 nabożeństwom majowym i październikowym i zachęcał do czytelnictwa katolickiego. Sam też prowadził
 niewielką wypożyczalnię książek, z której korzystała również Karolina.

Życie Karoliny przebiegało prosto i zwyczajnie,
 podobnie jak życie wielu jej wiejskich koleżanek. W latach
 1906-1912 ukończyła Karolina miejscową szkołę
 podstawową z wynikiem celującym, potem uczestniczyła
 przez rok w kursach, które poszerzały jej wiedzę zdobytą w
 sześcioletniej szkole podstawowej. Zachowały się niektóre
 zdjęcia z Karoliną. Na jednym z nich widnieje stojąc tuż
 przy kierowniku szkoły – Franciszku Stawiarzu. Karolina
 miała wyraziste rysy oraz twarz harmonijną. Czoło położone
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 wysoko, a bujne włosy kasztanowe czesała do tyłu. Twarz
 miała miłą, pociągającą. Na twarzy widać plamki piegów.
 Przewyższała swoje rówieśniczki budową ciała i wzrostem.
 – Ci którzy ją znali, wyrażali się o niej, że był to prawdziwy
 anioł. Uważano ją za najpobożniejszą z dziewczyn. Jej życie na co dzień w pełni uzasadniało
 wymienione cechy.

Gdy miała 16 lat, przyjęła Karolina Sakrament Bierzmowania. Uroczystość ta odbyła się w kościele
 parafialnym w Zabawie, do którego w międzyczasie przydzielona została jej wieś rodzinna. W życie
 religijne swojej parafii angażowała się Karolina całym sercem. Należała do ‘Apostolstwa Modlitwy’, była
 zelatorką ‘Koła Żywego Różańca’. Dziewczęta z poszczególnych Róż kolejno dbały o porządek w
 kościele parafialnym. Często też brała Karolina udział w pielgrzymkach na odpusty do Odporyszowa,
 Bielczy, Zaborowa i Tuchowa. Marzyła o odbyciu pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej i w tym celu
 zbierała swe drobne oszczędności.

O Karolinie zachowała się m.in. następująca notatka: „Jako dorastająca dziewczyna wyróżniała się
 wśród rówieśnic skromnością w postawie i w całym zachowaniu. Choć lubiła ubrać się ładnie w niedzielę,
 nie przywiązywała zbytniej wagi do strojów ani innych rzeczy, które pochłaniają uwagę dziewcząt w jej
 wieku. Pragnęła służyć Bogu w dozgonnym dziewictwie” (J. Białobok).

Trzeba też podkreślić, że od dzieciństwa lat ciężko pracowała, pomagając matce w zajęciach
 domowych i na roli. Przy nadarzającej się okazji chętnie najmowała się też do pracy w dworze lub w
 innych gospodarstwach, by wesprzeć w ten sposób materialnie swych rodziców.

Wojna Światowa w 1914 i zbliżające się wojska rosyjskie

Nadszedł rok 1914. Wybuchła Pierwsza Wojna Światowa. Austria wycofała się, a coraz dalsze tereny
 zajmowane były przez oddziały wojsk rosyjskich. Do Tarnowa wkroczyły pierwsze patrole kozackie 10
 listopada 1914 r. Dnia 15 listopada zajęty został Radłów, a w dwa dni później Zabawa oraz Wał-Ruda.
 Mieszkańcy Wał-Rudy poznali już okropności wojny i zdawali sobie sprawę, co to znaczy przesuwanie
 się linii frontu, łącznie z rekwizycjami majątku i dobytku oraz niepewnością co do własnego dalszego
 losu. Nadchodziły też niebawem wieści, iż żołnierstwo rosyjskie gwałci kobiety i dziewczęta. Wiele kobiet
 uciekało w obawie przed żołnierzami, szukając bezpiecznego schronienia. Bała się również Karolina, jak
 zresztą wszyscy w domu Kózków.

Dnia 16 listopada przystąpiła jeszcze Karolina do spowiedzi świętej. Była to ostatnia spowiedź w jej
 życiu. Przystąpiła do niej jakby przeczuwając zbliżające się dla niej niebezpieczeństwo. Przyjęta potem
 Komunia świętą stała się jej wiatykiem: umocnieniem na drogę jej ostatecznego zmagania o wierność
 Chrystusowi.
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 – Następnego dnia: 17 listopada, Karolina w sam raz szyła na maszynie, gdy do domu Kózków wszedł
 carski żołnierz. Przestraszona schowała się za piec – i żołnierz odszedł.

18 listopada 1914: ostatni dzień życia Karoliny

Nadszedł ostatni dzień życia Karoliny: 18 listopada (1914 r.). Do wsi przybył tym razem inny
 pojedynczy żołnierz rosyjski. Trudno powiedzieć o nim coś więcej. Nie wiadomo nawet, jakiej był
 narodowości. Wszedł m.in. do domu Gulików, skąd chciał zabrać ze sobą 13-letnią dziewczynę. Zamiar
 ten jednak mu się nie powiódł, więc udał się do domu Kózków.

Tymczasem w rodzinie Kózków zaistniał tego dnia święty spór. Mianowicie w kościele w sąsiedniej
 Zabawie odprawiała się w sam raz nowenna ku czci św. Stanisława Kostki. Na tę nowennę bardzo
 chciała pójść matka, ale również Karolina. Karolina jak gdyby przeczuwając trudną próbę swego życia,
 rzekła do matki: „Wolałabym iść do kościoła, bo tak się czegoś dzisiaj boję”. Przemogły jednak
 argumenty matki: do kościoła wybrała się matka. Okazało się, że i matka miała jakieś niedobre
 przeczucie. Stanowczo zabroniła Karolinie wyjść gdziekolwiek, sądząc, że bezpieczniej będzie, gdy
 Karolina zostanie w domu. Na nowennę poszła więc sama – wraz z młodszą córką Teresą. Tak się też
 stało. Matka udała się do kościoła, Karolina zaś pozostała w domu razem z ojcem, siostrą Rozalią i
 malutkim braciszkiem Władysławem w kołysce.

Jak wspomniano, tego dnia, 18 listopada, rankiem po domach zaczął chodzić inny carski żołnierz.
 Gdy to zauważyła 13-letnia Maria Gulig od sąsiadów, pobiegła ostrzec Karolinę. Ta przestraszona, ale
 opanowana, być może uspokojona słowami matki, z którą poprzednio stoczyła spór o to, kto ma się udać
 do kościoła, stała teraz przed domem. Nasuwa się analogia z opisu pojmania Jezusa w Ogrójcu: Jezus
 sam wyszedł naprzeciw kohorcie, która miała go pojmać: „Jezus ... wyszedł naprzeciw i rzekł do nich:
 ‘Kogo szukacie’ ...” (J 18,4).

Około godz. 9-tej ów carski żołnierz wszedł do domu Kózków. Zaczął zadawać bezsensowne pytania
 o ruchy wojska austriackiego. Ojciec usiłował poczęstować go chlebem, masłem, śmietaną, ale żołdak
 wszystko to odtrącił. Widząc to, Karolina próbowała wymknąć się z mieszkania. Żołnierz jednak zastawił
 wyjście, przytrzymując nadto drzwi za klamkę. Chwyciwszy następnie Karolinę za rękę, kazał jej oraz
 ojcu ubrać się na drogę, rzekomo do komendanta, mówiąc przy tym do Karoliny: ‘Ładna jesteś, ty mi
 drogę pokażesz’ ! Nie pomogły błagania ojca, aby zostawił w spokoju Karolinę i pozwolił jej zostać przy
 młodszych dzieciach. Karolina zdążyła tylko spojrzeć jeszcze po raz ostatni na obraz Matki Boskiej
 Nieustającej Pomocy. Zarzuciła na siebie prędko kurtkę od brata i chusteczkę na głowę i musiała wraz z
 ojcem wyjść z żołnierzem z domu.
 – Pozostawiona sama w domu Rozalia wyszła na dwór, wołając z płaczem: „Tato wróć! Karolino wracaj” !
 Żołnierz odwrócił się i pogroził dziewczynce pięścią.

Wyszedłszy z domu, ojciec i Karolina skierowali się ku wsi w nadziei, że w razie niebezpieczeństwa
 łatwiej tam będzie o ratunek. Jednakże żołnierz wskazał ruchem ręki las jako kierunek ich drogi. Zarówno
 ojciec, jak Karolina tłumaczyli, że nie znają drogi. Wywołało to jednak tym większą złość żołnierza.
 – Pierwszy odcinek drogi po wyjściu z domu do skraju lasu mógł liczyć 175-195 metrów. Ojciec i Karolina
 szli z oporem: żołnierz zmuszał ich do przyspieszenia kroku. Wkrótce po wejściu w las, żołnierz przyłożył
 ojcu lufę karabinu do głowy i kazał mu wrócić do domu. Ojciec upadł przed żołnierzem na kolana i błagał
 go, że on sam pójdzie z nim, a Karolina niech wróci do domu. Również Karolina prosiła: „Tato, nie
 odchodź”. Prośby jednak na nic się nie zdały i sterroryzowany ojciec, oszołomiony szybkością
 następujących po sobie wydarzeń, zawrócił, udając się szybko do swego szwagra Macieja Głowy.
 Przyszedłszy do niego, nie mógł wykrztusić z siebie słowa. Mówił nieskładnie: „W lesie... Karolina...
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 żołnierz ...”.

Karolina sama z żołnierzem

Drugi odcinek, już w głębi lasu, wynosił ok. 250 m. Karolina została w tej
 chwili zupełnie sama z rozwścieczonym żołnierzem, który siłą prowadził ją
 przez las. Żołnierz był uzbrojony w karabin przewieszony przez lewe ramię.
 Popychał on prawą ręką Karolinę, którą zmuszał do pójścia przed sobą. Ten
 etap zmagań Karoliny z carskim żołnierzem obserwowało dwóch chłopców
 ukrytych w lesie. Byli to Franciszek Zaleśny oraz Franciszek Broda.
 Opowiadali oni to co widzieli z ukrycia, jak żołnierz pędził przed sobą
 dziewczynę, która stawiała mu opór i broniła się silnymi ciosami, usiłując
 zawrócić z drogi. Ich relacja spowodowała ogromne poruszenie na całej
 wsi. Ci dwaj chłopcy zeznawali później w procesie beatyfikacyjnym Karoliny.
 Według ich zeznań walka toczyła się w ten sposób, że oboje szli bardzo
 powoli, gdyż żołnierz popychał Karolinę, podczas gdy ona opierała się i
 wciąż próbowała uciec.

 Ostatni etap męczeństwa odbywał się już bez świadków. Odcinek ten
 biegł od rowu leśnego najpierw prosto, ścieżyną leśną. Karolina znalazła się
 w miejscu, gdzie rozciągała się szeroka droga leśna idąca prosto, a od niej

 w prawo biegła wąska ścieżka. Na lewo był teren podmokły pokryty drzewkami i krzakami tak, że
 dziewczyna miała trzy drogi ucieczki. Wybrała podmokły gąszcz leśny. Ludzie potem opowiadali, że
 widocznie chciała się ratować biegnąc w stronę ojcowskiego pola w nadziei, że ktoś tam będzie i ją
 uratuje. W linii falistej liczył ten odcinek około 810 metrów. W lesie Karolina zgubiła trepki i kurtkę.

W pewnej chwili Karolina wykorzystała moment nieuwagi żołnierza i rozpoczęła ucieczkę. Po kilkuset
 metrach pościgu rozwścieczony i zmęczony żołnierz postanowił ją zabić. Zaczął zadawać jej ciosy
 mieczem. Liczne rany na jej ramionach i na jej ciele świadczyły o ciężkiej walce Karoliny w obronie
 czystości, a zarazem o jej wielkim cierpieniu. Kilkakrotnie została cięta szablą, jednakże wyrywała się
 oprawcy i uciekała w stronę wsi przez bagna. Ten odcinek liczył około 58 metrów. Karolina była
 wyczerpana do ostateczności ciężką walką z żołnierzem, upływem krwi, bólem i ucieczką. Jej młode
 życie zostało przerwane ostrzem bagnetu, którym żołnierz dobił swoją ofiarę. Karolina po chwili padła,
 zalana krwią własną, oddając swą duszę Bogu.

Poszukiwanie i znalezienie Karoliny

Gdy wiadomość o uprowadzeniu Karoliny dotarła do miejscowego proboszcza – ks. Mendrali, ten
 natychmiast wysłał do lasu grupę ludzi na poszukiwanie Karoliny. Sam zaś udał się osobiście z
 protestem do komendy wojsk rosyjskich, aby tam złożyć zażalenie w związku z wydarzeniem. Do
 poszukiwań Karoliny przydzielono kilku żołnierzy. Dowództwo wojskowe przekazało – jak zapewniano –
 meldunki do okolicznych posterunków. Wszystko jednak było na próżno: poszukiwania nie przyniosły
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 żadnego rezultatu.

Nietrudno sobie wyobrazić, co w tym czasie przeżywała rodzina Kózków. Dom ich został okryty
 żałobą. Matka zarzucała sobie, że nie puściła Karoliny do kościoła. Ojciec zaś nie mógł sobie wybaczyć,
 że zostawił Karolinę samą z żołnierzem. Początkowo nie było jasne, czy Karolina żyje, czy jedynie
 została uprowadzona. Wszyscy przeżywali w tym czasie najczarniejsze chwile. Za każdym
 skrzypnięciem drzwi podrywano się ze słowami pełnymi nadziei: „Karolina wraca”. Ona jednak już nie
 wróciła. Maria Kózkowa, matka, czyniła wyrzuty mężowi, mówiąc, że raczej dałaby się porąbać, niż by
 miała opuścić Karolinę. Jednakże mieszkańcy wioski nie obwiniali ojca. Znając go wiedzieli, że uczynił to
 w najwyższym przerażeniu, niemal nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje. On sam przeżywał
 wszystko podwójnie boleśnie i jakby nie mogąc znaleźć innego wytłumaczenia dla zaistniałych wydarzeń,
 zwykł mawiać do końca życia: „Tak się stało – Bóg tak chciał”.

Ciało Karoliny znalazł przypadkowo po przeszło dwóch tygodniach, dnia 4 grudnia, jeden z
 mieszkańców wioski – Franciszek Szwiec. Zbierał on w lesie drwa, i tak natknął się na martwe ciało
 Karoliny. Znajdowało się ono po przeciwnej stronie lasu, a więc nie tam, gdzie Karoliny poszukiwano,
 lecz na trzęsawisku w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od otwartego pola. Karolina leżała
 około 100 metrów od lasu, a kilometr od miejsca, skąd zawrócił ojciec. Sama Karolina leżała na wznak, z
 prawą dłonią zaciśniętą, wspartą na łokciu drugiej ręki i skierowaną ku górze. Lewa ręka, ściskająca
 chustkę w zaciśniętej pięści, leżała na ziemi. Pod głową i barkami znajdowała się kałuża zamarzniętej i
 wsiąkłej w ziemię krwi. W pewnej odległości znaleziono porzucone buty Karoliny, a jeszcze dalej kurtkę.
 Karolina sądziła być może, że ułatwi jej to ucieczkę.

Franciszek Szwiec udał się natychmiast z bolesną nowiną do domu Kózków. Wykrztusił ze siebie
 tylko: „Córkę wam znalazłem. Leży zabita w lesie”. Ojciec powtarzając: „Zabita, zabita”, zaprzągł zaraz
 konia do wozu i pojechał do lasu wraz z kilkoma sąsiadami, aby przywieźć martwe ciało dziewczyny.
 Powiadomiono o tym także proboszcza. Widok zmasakrowanej Karoliny był wstrząsający. Jak dopiero co
 wspomniano, w ułożeniu zwłok było coś szczególnego. Skostniałe ciało leżało na wznak: prawe ramię
 łokciem wsparte o ziemię, z zaciśniętą dłonią, skierowaną ku górze; lewa ręka leżała na ziemi, ściskając
 chustkę z głowy. Przywiezione ciało zostało wniesiono do domu, w którym się urodziła i mieszkała przez
 krótkich 16 lat swego życia.

Proboszcz polecił zbadanie zwłok pod kątem zadanych ran i dziewictwa. Od razu wytworzyła się
 opinia, że to „męczennica w obronie czystości”. Proboszcz zwrócił się do Kurii w sprawie pogrzebu
 informując, że panuje powszechne przekonanie o świętości Karoliny i jej męczeństwie. Na razie jednak
 zdecydowano pochować Karolinę w zwyczajnym grobie w ziemi na cmentarzu parafialnym.

Można by dodać refleksję: Karolina dojrzała przez lata swojego dzieciństwa i wczesnej
 młodzieńczości do złożenia tak trudnego świadectwa swej wierności Chrystusowi. Żyła Eucharystią,
 gorliwie ukochała Maryję i Serce Jezusa, udzielała się czynnie w katechizacji dzieci, a nawet w dziele
 Ewangelizacji dorosłych. Znamienne jest świadectwo, jakie o niej zanotował J.Białobok: „... Pragnęła
 służyć Bogu w dozgonnym dziewictwie”. Bóg przyjął ofiarę jej życia. Jej przelana krew męczeństwa
 owocuje po dziś dzień stałą zachętą dla wielu młodzieńców i panien do pozostawania w wierności
 Bożemu Słowu nawet za cenę własnego życia.

Pogrzeb Karoliny – kult – beatyfikacja

Pogrzeb, który odbył się w niedzielę 16 grudnia 1914 r., przybrał charakter prawdziwej manifestacji
 patriotyczno-religijnej. Pomimo trwających działań wojennych zgromadził ponad trzy tysiące ludzi. Ks.
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 Proboszcz w czasie ceremonii pogrzebowej trzykrotnie dał wyraz swemu przekonaniu o świętości jej
 życia i męczeńskiej śmierci w obronie niewinności. Niezależnie od opinii Proboszcza, sami mieszkańcy
 dawali świadectwo życiu Karoliny w przekonaniu, iż Karolina w swym życiu nie popełniła chyba nawet
 grzechu lekkiego, a jej cnoty nosiły znamię heroiczności.

Pogrzeb Karoliny stał się zatem wielką manifestacją patriotyzmu, ale tym bardziej przekształcił się w
 pierwszy akt kultu Karoliny, który miał z czasem stawać się coraz powszechniejszy. Chociaż jednak ten
 prywatny kult rozpoczął się właściwie od razu po śmierci Karoliny, na jej wyniesienie na ołtarze trzeba
 będzie poczekać ponad 70 lat.

W drugą rocznicę męczeństwa postanowiono upamiętnić miejsce, w którym Karolina oddała swoje
 życie. Tuż koło miejsca znalezienia ciała młodej męczennicy umieszczono liczący 6 m krzyż dębowy z
 marmurową tablicą: „Ku pamięci szesnastoletniej Karoliny Kózkównej zamordowanej 18.XI.1914 r. –
 rodzice”. Poniżej umieszczono jeszcze wiersz ks. P. Wieczorka.

Zamiast posagu ufundowali jej rodzice pomnik nagrobny, który za wolą bpa Leona Wałęgi stanął na
 cmentarzu przykościelnym. Przedstawia on figurę M. B. Niepokalanie Poczętej. Zarówno krzyż w lesie,
 jak i figurę M. B. ustawiono 18.XI.1916 roku. W rok później zwłoki Karoliny przeniesiono z cmentarza
 grzebalnego na cmentarz przykościelny. Ciało męczennicy umieszczono w grobowcu wybudowanym
 przy figurze M. B. w specjalnej metalowej trumnie. Temu żałobnemu nabożeństwu przewodniczył bp
 Leon Wałęga, który zaznaczył wprawdzie, że nie przyjechał kanonizować Karoliny, bo to należy do
 papieża, ale pragnie oddać cześć jej cnocie.

Ważnym przejawem kultu Karoliny byty utwory literackie jej poświęcone. Nie
 ulega wątpliwości, że Karolina od razu „zauroczyła” wielu twórców, poetów i
 kompozytorów... Można więc powiedzieć, że ten prywatny kult Karoliny
 przygotował powoli starania o jej beatyfikację.

Bardzo ważną sprawą przy procesie beatyfikacyjnym jest zebranie
 wiarygodnej dokumentacji. Zeznania w sprawie beatyfikacji Karoliny rozpoczęto
 zbierać natychmiast po jej pogrzebie, nic więc dziwnego, że dokumentacja w tej
 sprawie jest bardzo szczegółowa i bogata. Oficjalne starania o beatyfikację
 Karoliny przerwane zostały nagłą śmiercią bpa Franciszka Lisowskiego, a
 później wybuchem II Wojny Światowej. Do procesu informacyjnego na szczeblu
 diecezjalnym doszło dopiero za bpa Jerzego Ablewicza, który jako osobisty
 czciciel Karoliny był przekonany o jej świętości. Proces diecezjalny zakończono
 w 1967 roku. Wszystkie dokumenty przekazano wtedy do Rzymu. Do działania przystąpiła Kongregacja
 do Spraw świętych. Wreszcie po prawie 20 latach, dnia 30.VI.1986 r., w uroczystość świętych
 Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego, Ojciec święty Jan Paweł II stwierdził uroczyście
 męczeństwo Karoliny Kózka. Droga do beatyfikacji była otwarta.

Beatyfikacja Karoliny Kózkównej nastąpiła w rok później, podczas Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła
 do Polski (1987 r.). Mianowicie dnia 10 czerwca 1987 r. podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w Tarnowie, Jan
 Paweł II wyniósł 16-letnią Karolinę do czci Ołtarzy. W swej homilii Jan Paweł II oddał hołd nowej
 Patronce Polskiej Ziemi. Stwierdził, że Karolina swoim życiem i swoją śmiercią przemawia przede
 wszystkim do ludzi młodych: „Do dziewcząt i chłopców. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności
 kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci,
 jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie – to ciało, zapis
 nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa”.
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2. Św. Maria Goretti (1890-1902)

Skrajne warunki życia rodziny

Jedną z szczególnie znanych młodocianych Świętych, które obroniły czystości w obliczu ogniowej
 próby o wierność Bożemu przykazaniu, jest św. Maria Goretti. Skorzystamy z prezentacji jej życia i
 męczeńskiej śmierci, napisanej przez René Lejeune pt.: „Św. Maria Goretti (1890-1902) – Dziewica i
 Męczennica” (zob. na poniżej podanej stronie internetowej, pod nr ‘1’: http://voxdomini.com.pl/sw/sw53.html).
 Uzupełnimy jednak to opracowanie szczegółami zaczerpniętymi z innych dostępnych źródeł
 internetowych.

UWAGA. Ze stron internetowych poświęconych św. Marii Goretti, zob. np.:
 1) http://www.voxdomini.pl/sw/sw53.html – René Lejeune, „Św. Maria Goretti (1890-1902)
 – dziewica i męczennica”
 2) http://www.wierze.fora.pl/swieci-i-blogoslawieni,31/swieta-maria-goretti,279.html –
 „Święta Maria Goretti - dziewica i męczennica”
 3) http://www.wielkie-serce.alleluja.pl/tekst.php?numer=22526 – Louis Couette Stella
 Maris, nr 327 (6/97): „Święta Maria Goretti: Raczej umrzeć niż zgrzeszyć”
 4) http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_goretti.html – Ks. Stanisław Hołodok,
 „Święta Maria Goretti”
 5) Istnieje wiele innych stron poświęcony św.Marii Goretti w innych językach: włoskim, angielskim, francuskim ...
 6) Po niem.: http://elsalaska.twoday.net/stories/31628815/ – Gedenktag der Hl. Maria Goretti., Elsas Nacht(b)revier.

Rodzicami świętej byli Luigi Goretti oraz Maria Assunta Angiolina Ida Carlini. Małżonkowie, którzy
 pobrali się w 1886 r., byli ludźmi prostymi, ubogimi, ale bogatymi żywotną więzią z Bogiem – i Maryją.

Luigi był postacią niemal biblijną: mężem sprawiedliwym i żyjącym w bojaźni Bożej. Uprawiał kawałek
 ziemi, z której każdego roku dosłownie wyrywał coś, aby wyżywić swe dzieci.
 – Jego małżonka Maria Assunta, którą wszyscy nazywali ‘Mamma Assunta’, była przysłowiową
 „niewiastą dzielną”, której wzór podaje w Starym Testamencie Księga Przysłów (por. Prz 31,10). Łączyła
 ona w swym życiu cnotę męstwa i stanowczości z cnotą dobroci, łagodności i pokory. Od wczesnego
 rana do późna w nocy miała w ręku krosno, grabie, lub wykonywała inne prace, dbała o dom, karmiła
 dzieci, modliła się ....

Pierwsze ich dziecko, syn, zmarło mając 10 miesięcy. Niebawem urodził się ich drugi syn, Angelo.
 Jako młody chłopak pomagał rodzicom w pracach na polu. Później osiedlił się w Ameryce (zmarł w 1965 r.).
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 – Rodzina Goretti przeniosła się w tym czasie w okolice bliżej miasta w Pregiagna, gdzie Luigi pracował
 na wydzierżawionym polu. Tam właśnie przyszła w ich ubogim domku na świat ich córka Maria,
 późniejsza święta. Urodziła się ona 16 października 1890 r. Już następnego dnia została ochrzczona w
 kościele parafialnym św. Piotra de Corinaldo. Była to wioska położona wysoko, na wyżynie wciąż
 wystawionej na silne powiewy wiatru – pomiędzy górami Nevalo i Cesano, na południu od Ancony.

Mieszkańcy tej wioski otaczali wielką czcią swoją patronkę – Maryję jako Królową Męczenników.
 Dziewczynce nadano imię Maria Theresia. Matką chrzestną była jej ciocia Pasqualina Goretti. Rodzina
 liczyła wtedy już czwórkę dzieci. Matka Assunta liczyła wtedy 35 lat, a ojciec Luigi 41 lat. Łącznie wydała
 Mamma Assunta na świat siedmioro dzieci.

Rodzina Goretti żyła wciąż niemal na skraju nędzy. A przecież panował tam zawsze pokój i
 Chrystusowa radość. Wszyscy byli szczęśliwi mimo ubóstwa. Była to prawdziwie rodzina świętych. Maria
 Teresa została świętą męczennicą w obronie czystości. Jej siostra Teresa zostanie kiedyś Misjonarką
 Franciszkanką Maryi.

Marię wołali wszyscy pod imieniem „Marietta”. Nie uczęszczała ona nigdy do szkoły: rodzina było zbyt
 uboga. Wszystkiego nauczyła swą córkę przede wszystkim jej matka Assunta, poczynając od
 podstawowych modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga. Przede wszystkim zaś wpoiła
 Marii miłość do modlitwy Różańcowej. Matka Assunta wdrażała ją też w zrozumienie podstaw wiary i
 cnót.

Tak więc Maria klękała od najwcześniejszego dzieciństwa do modlitwy razem z siostrami i braćmi
 oraz rodzicami, by odmawiać Różaniec, litanię oraz modlitwę św. Bernarda: „Pomnij o Najdobrotliwsza
 Panno Maryjo ...” i inne modlitwy.
 – Na krótko przed ukończeniem 6 roku życia Maria przyjęła Sakrament Bierzmowania (4 października 1896
 r.) z rąk biskupa Senigalla w kościele parafialnym w Corinaldo. Do przyjęcia tego Sakramentu
 przygotowała ją matka, a potem także miejscowy proboszcz. Jak potężne musiało być działanie Ducha
 Świętego w sercu małej Marii! Uwidoczniało się to w jej życiu na co dzień. Bóg umacniał ją i
 przygotowywał do złożenia za niewiele lat najwyższego świadectwa wierze (por. Rz 16,26) i przebaczającej
 miłości!

W miarę jak dzieci wzrastały, ich apetyty stawały się coraz większe. Ojciec rodziny – Luigi nie był w
 stanie wyżywić rozrastającej się rodziny. Był on niemal chory, gdy widział łzy dzieci, które płakały, bo były
 głodne. Każdego wieczoru wznosiły się błagalne modły ku krzyżowi świętemu, który wisiał na ścianie
 małej, czystej kuchni. Assunta dbała o niego jak o klejnot.

Pewnego dnia przechodził przed ich domkiem włóczęga. Assunta
 dała mu garść kasztanów. Pomimo wielkiego własnego ubóstwa dzieliła
 się z bliźnimi jedzeniem. Czy przejście tego włóczęgi było znakiem Bożej
 Opatrzności? Włóczęga opowiadał rodzinie o opuszczonych fermach na
 żyznych ziemiach wokół Rzymu. Pytał: czemu nie zejdziecie z tych
 niegościnnych gór na równinę, która by wam pozwoliła, choć za cenę
 ciężkiej pracy, zdobyć jakiś dostatek?

Gdy włóczęga się oddalił, Assunta i Luigi zaczęli zastanawiać się nad
 jego sugestią. Powstał problem: jak znaleźć pieniądze na
 przeprowadzkę? Przede wszystkim zaś Assunta była bardzo
 przywiązana do swego domku i kawałka ziemi. Jednakże łzy dzieci, które
 wstawały od stołu głodne, przywoływały małżonków do twardej
 rzeczywistości. Włóczęga mówił im o wiejskich gospodarstwach wokół
 Rzymu, w których on sam też pracował u księcia Mazzoleni, wielkiego
 właściciela ziemskiego. „To prawdziwy raj” – dodał na odchodne. Luigi nie miał wątpliwości. Trzeba było
 tylko przekonać małżonkę. W końcu oboje zdecydowali się na stawienie czoła rysującej się przygodzie.
 Sprzedali dom i pole i wyruszyli w drogę, licząc na pomoc Niepokalanej.
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Decyzja ich była ponadto umotywowana faktem, że właściciel pola nie chciał już przedłużyć dalszej
 dzierżawy. Tak więc wybrali się w dużej mierze w nieznane, wraz z kilkoma jeszcze innymi rodzinami
 (28.X.1896 r.). Po uciążliwej wędrówce dotarli na południe od Paliano do wielkiego majątku Collegianturco
 w pobliżu Rzymu. Miało się to stać ich nowym miejscem pracy.

Nowe miejsce pobytu i pracy

Nowe miejsce pobytu okazało się w dużej mierze klęską. Zamiast obiecanego raju – natrafili na
 pontyjskie bagna, ziemię wilgotną i klimat bardzo niezdrowy. Hrabia Mazzoleni wynajął im po niskiej
 cenie jedno ze swoich gospodarstw w Ferriere di Conca. Na parterze były szopy, a na piętrze, na które
 wchodziło się po kamiennych schodach na zewnątrz muru, znajdowało się wiejskie mieszkanie. Mamma
 Assunta opowiadała, że przez nieco ponad dwa lata musieli się zadowolić niemal wyłącznie chlebem z
 kukurydzy i polentą, tak iż można było odnieść do tego pobytu przysłowiowe: „Dużo kamieni – a mało
 chleba”.

Obok domku przydzielonego przez właściciela mieszkali jeszcze inni wieśniacy, m.in. rodzina
 wdowca Giovanni Serenelli, który miał 2 synów: Vincenzo oraz Alessandro. Syn jego Vincenzo dostał się
 wkrótce do wojska, został natomiast Alessandro, przyszły morderca Marii. Rodzina Serenellich nie
 cieszyła się dobrą sławą. Ojciec, wdowiec, ulegał pijaństwu. Matka skończyła życie w zakładzie dla
 umysłowo chorych. Dzieci nie miały żadnego wychowania: nie wiedziały co to modlitwa, religia, Boże
 przykazania.

Właściciel majątku oddelegował owego pana Giovanni Serenelli do pracy w swej winnicy. Ten jednak
 wymówił się od tej pracy, wobec czego właściciel kazał mu zamieszkać razem z rodziną Goretti i wraz z
 nimi pracować na jego polu.
 – Matka Assunta nie była zachwycona tym wspólnym mieszkaniem z wdowcem Serenelli i jego synami,
 ale nie było wtedy innego wyjścia. Rodzina Goretti zajmowała 3 pokoje na piętrze, podczas gdy rodzina
 Serenelli zajmowała dwa pokoje, znajdujące się poniżej ich mieszkania. Pośrodku była kuchnia, którą
 obie te rodziny musiały dzielić między sobą. Kuchnia ta stała się – jak łatwo przewidzieć – źródłem
 stałego napięcia.

Rodzina Goretti cierpiała tu nieraz prawdziwy głód. Chleb wypiekano tylko co 2 tygodnie. Po paru
 dniach chleb ten był już twardy jak kamień. Tutaj też, na tym nowym miejscu pobytu rodziny Gorettich,
 przyszła na świat kolejna córka – Ersilia Goretti.

Dochowało się z tego okresu życia Marii znamienne świadectwo jej ówczesnej rówieśniczki, Angeli
 Terenzi. Charakteryzuje ona postawę małej Marii i jej styl życia w słowach:

„Maria miała wtedy tyle samo lat co ja. Mnie uderzał u niej przede wszystkim jej duch ofiarności,
 uległości i jej zdumiewająca powaga. Cechy te były czymś niezwyczajnym u dziewczynki w tym wieku.
 Gdy trzeba było cokolwiek załatwić, chodziła zawsze boso. W sierpniu bywało to przy palącym słońcu,
 kiedy to uliczki są wystawione przez cały dzień na działanie słońca, a same ulice były zasypane
 rozżarzonymi kamieniami. W zimie zaś drogi były poorane koleinami ciężkich wozów.
 – Niekiedy starałam się zbliżyć do Marii, jak to zresztą robią dzieci w tym wieku. Ale ona zwalniała
 kroku tylko na momencik, spoglądnęła nieco na mnie, po czym znowu szła dalej, jak gdyby się mnie
 trochę bała”.

Mimo wszystko ten właśnie krótki pobyt w Collegianturco stał się za
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 zrządzeniem Bożej Opatrzności okresem zdecydowanego wewnętrznego
 rozwoju Marii. Rozwinęła się ona na wewnętrznie i zewnętrznie zdrową
 dziewczynę wiejską, która wciąż z bliska obcowała z przyrodą, była dziewczyną
 nie zepsutą i nie zmanierowaną. Dlatego właśnie była ona taka
 „nadprzyrodzona”, bo była zawsze i pozostała zawsze w sposób nie-sfałszowany
 „naturalna”.

Ojciec rodziny, Luigi, zabrał się energicznie do pracy na nowym miejscu
 pobytu. Trzeba było uprawić ugór, osuszyć bagno. Niestety ziemie te były
 siedliskiem bagiennej gorączki. Wszędzie tu pełno było komarów, które
 rozsiewały wirusy malarii. Poza tym w tych okolicach grasowały bandy
 rozbójników.

W niedługim czasie jego wycieńczony organizm uległ malarii. Dołączył się
 tyfus, zapalenie płuc oraz opon mózgowych. Lekarz rozłożył ręce i stwierdził, że
 już nie ma ratunku. Rodzinę Goretti nawiedziło najgorsze z możliwych
 nieszczęść: mąż i ojciec, żywiciel rodziny – umierał. Mamma Assunta wezwała
 kapłana. Wszyscy odmawiali razem Różaniec. Maria, licząca wtedy 10 lat,
 pomagała matce i umierającemu ojcu jak tylko mogła. Nieustannie szturmowała

 modlitwą na Różańcu, błagając o uzdrowienie dla tak bardzo dla niej drogiego „babbo”. Jej oddanie,
 dzielność jej ducha i pobożności wywierały głębokie wrażenie. Maria nie oddalała się od łóżka swego
 ojca. Jednakże Luigi Goretti umarł: w niedzielę – 6 maja 1900 r., w 10 dni od jego ciężkiego
 zachorowania. Luigi miał wtedy 41 lat. Jego pogrzeb był tak ubogi, jak ubogo żyła jego rodzina, i tak też
 został pochowany. Oboje z żoną ulegli niestety złudnym słowom owego przygodnego wędrowcy, który
 nakreślił im obraz raju w majątkach w pobliżu Rzymu.

Warunki życia po śmierci Luigi Goretti

Smutne wydarzenie tej śmierci sprawiło, że Maria stała się jeszcze bardziej poważną. Kochany
 „babbo” był dotąd dla niej wszystkim. Odtąd modliła się na Różańcu każdego wieczoru o spokój jego
 duszy. Ilekroć też szła na zakupy do Borgo Montello, klękała zawsze u grobu ojca i modliła się za jego
 duszę. Odtąd też często słychać było jej słowa: „Gdybyśmy nie mieli matki, co byśmy poczęli”?

Maria miała w chwili śmierci ojca 10 lat. Jak umiała, pocieszała swoją matkę, która przeżywała
 wszystko jako wielkie nagromadzenie cierpień. Odtąd też Maria zastępowała wobec całej rodziny matkę,
 ilekroć ta musiała wyjść do ciężkiej pracy w polu. Jednocześnie wlewała ona w serca swych braci i sióstr
 poczucie bojaźni Bożej i odrazy do grzechu. „Maria to prawdziwy anioł” – mawiali ludzie do Assunty o jej
 córce.

Rodzina Goretti, nieoczekiwanie pozbawiona głowy rodziny, musiała stanąć przed nowymi
 wyzwaniami. Co prawda umierający ojciec radził swej małżonce: „Assunta, ja muszę umrzeć. Jak umrę,
 wróć z powrotem do Corinaldo”. Przeprowadzenie tego zamiaru było jednak marzeniem niemożliwym do
 zrealizowania. A przede wszystkim nie wiadome było, czy w Corinaldo znalazłyby się dla tej ciężko
 nawiedzonej rodziny możliwości do osiedlenia się i życia. Ponadto zaś na ćwierć roku przed śmiercią
 Luigi urodziła się im najmłodsza córka: Theresia.

Mamma Asunta zapytała w tej sytuacji wdowca Serenelli, czy będzie chciał pracować dalej razem z
 jej rodziną. On jej odpowiedział, że owszem, gdy tylko hrabia na to się zgodzi. Sam Hrabia chciał

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/gor-2.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/gor-2.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/gor-2.jpg


 najpierw jeszcze porozmawiać osobno z Serenellim w tej sprawie – i przyszedł do nich. Giovanni
 Serenelli ustawił się jednak z tyłu matki Assunty. Gdy Hrabia zapytał ich, czy będą chcieli pracować
 razem, Giovanni dał poznać hrabiemu palcem, że ‘nie’, czego jednak rodzina Goretti nie mogła widzieć.
 Wówczas hrabia odpowiedział, że na ich dalszą pracę nie wyraża zgody – w obawie, że Serenelli może
 wycofać się z umowy. Matka Assunta starała się przekonać hrabiego, że nie poniesie żadnej straty, gdy
 nie zwolni ich ze swego majątku. Będzie pracowała tak dużo, jak pracował jej mąż za życia.
 – Tym samym musiała obciążyć małą Marię niemal wszystkimi pracami w domu – wraz z pilnowaniem
 małej paromiesięcznej siostrzyczki. Ona sama zaś poszła do pracy na polu wraz ze swym synem Angelo,
 chociaż ten był też jeszcze mały.

Życie rodziny Gorettich po śmierci ich ojca Luigi – z wdowcem Serenelli i jego synem Alessandro
 okazało się coraz trudniejsze. Giovanni Serenelli nie mógł znieść faktu, że matka Assunta wzięła
 dziewczynki do swego pokoju sypialnego, tak iż zwolnił się im jeden pokój. Pan Serenelli uprzykrzał
 wciąż życie rodzinie Gorettich. Chciał doprowadzić do tego, żeby rodzina wywędrowała z powrotem do
 Corinaldo. Mimo to zaproponował w pewnej chwili wdowie Assuncie małżeństwo. Jednakże Mamma
 Assunta była zdecydowana dochować wierności mężowi poza grób i już więcej nie wychodzić za mąż,
 tym bardziej że dobrze już poznała charakter Giovanni Serenelli. Poza tym poczuwała się do
 odpowiedzialności za swe dzieci. Okazało się, że czasy spokoju dla rodziny Goretti już się skończyły.

Maria stała się w tym trudnym czasie dobrym ‘aniołem’ dla rodziny. Pocieszała ona matkę,
 przejmowała prace w domu, a nawet wzięła na siebie religijne wychowanie pozostałych rodzeństwa. Nie
 miała ona żadnych koleżanek do zabaw, była posłuszna, pełna bojaźni Bożej, skromna, poważna, nie
 lekkomyślna i nie powierzchowna, jak to bywa u innych dziewczynek. Nigdy nie zaobserwowano, żeby
 przekroczyła któreś z Bożych przykazań. Nigdy u niej nie było kłamstwa. Unikała niebezpiecznych
 znajomości – zgodnie ze wskazaniami matki. Nigdy nie żartowała z chłopakami, swymi rówieśnikami.
 Nigdy nie zauważono u niej jakiegokolwiek działania sprzecznego z czystością serca.

Jej pragnieniem serca stało się wcześniejsze przystąpienie do Komunii świętej. Jak bardzo tęskniła
 ona za przyjęciem Pana Jezusa! Zgodnie z przyjętym w tamtych stronach zwyczajem, dopuszczano
 dzieci do Pierwszej Komunii św. dopiero w 11 roku życia. Maria miała dopiero 10 lat. Powtarzała ona
 jednak często: „Pragnę Jezusa, nie chcę żyć dłużej bez Jezusa” ! Ale matka nie miała pieniędzy, by jej
 kupić sukienkę, welon, buciki. W końcu jednak dała się wzruszyć i przedstawiła Marię biskupowi w
 Nettuno. Ten przepytał dziecko. Maria zaskakiwała go swą wiedzą, przejrzystością duszy i gorącą
 miłością Boga.

Nadszedł radosny dzień w życiu Marii: jej Pierwszej Komunii świętej. Było to 29 maja 1902 r., w
 uroczystość Bożego Ciała: w niecałe półtora miesiąca przed jej śmiercią męczeńską. Maria i jej brat
 Angelo, a ponadto dwanaścioro innych dzieci, przystąpiły wtedy do Pierwszej Komunii świętej w małym
 kościółku w Ferriere. Przed tą Komunią świętą Maria podeszła jeszcze z przeproszeniem do wszystkich
 członków rodziny, a także do pana Giovanni Serenelli i jego syna Alessandro, by zechcieli przebaczyć jej
 wszystko, czym przeciw nim zawiniła. Maria bardzo dbała o czystość serca. Po przyjęciu tej Komunii
 świętej Maria wyznała Jezusowi, że pragnie pozostać w dziewictwie.

Odtąd Maria modliła się jeszcze bardziej intensywnie i niemal bez przerwy. Nie tylko przy odmawianiu
 Różańca, ale również przy innych zajęciach, a także gdy pracowała w gospodarstwie domowym, gdy
 trzeba było zastąpić matkę. Jedna z jej przyjaciółek – Teresa, zapytała ją któregoś dnia: „Czemu ty się
 tyle modlisz?” Maria odpowiedziała na to bez wahania: „Modlę się, żeby pocieszyć Jezusa i Maryję z
 powodu tak wielu grzechów” ! I łzy popłynęły po jej policzkach.

Od śmierci ojca, rodzina Goretti musiała dzielić prace w gospodarstwie z rodziną Serenelli. Pan
 Giovanni Serenelii, podobnie jak jego syn Alessandro, był jednak z natury leniwy i nieokrzesany. Jak już
 wspomniano, pan Giovanni był ponadto pijakiem. Jego żona, psychicznie chora, umarła w schronisku w
 Anconie. Stałym problemem była wciąż wspólna kuchnia. W tych warunkach występek zaczął się stykać
 z cnotą.
 – Syn pana Serenelli – Alessandro, który liczył wtedy 19 lat, był nie wychowanym prostakiem,



 pozbawionym wszelkich zasad moralnych. Nie wiedział prawie nic o wierze, o moralności. W jego pokoju
 pełno było obrazków ‘porno’. Assunta opuściłaby chętne ten dom, lecz była na razie jeszcze związana
 zawartą umową o pracę. Pamiętała jednak dobrze o ostatnich słowach swego umierającego męża:
 „Assunta, wracaj do Corinaldo”. Przybycie ich rodziny do bagien Pontyjskich okazało się katastrofą
 życiową.

Maria w konfrontacji z czyhającym na nią Alessandro

Tymczasem Alessandro, syn wdowca Serenelli, zaczął coraz wyraźniej czyhać na cnotę Marii.
 Któregoś razu wystąpił do niej z wyraźnymi propozycjami niemoralnymi. Maria powiedziała mu na to z
 góry i jednoznacznie, że na żadne tego rodzaju czyny się nie zgadza. Dała Allesandrowi niezmiennie do
 zrozumienia: ”To jest grzech, Bóg na to nie pozwala”. I wymykała się natychmiast Allessandrowi.
 Jednakże dla Allessandro samo pojęcie ‘grzechu’ było czymś zupełnie nieznanym. Wyznał on potem, z
 perspektywy czasu: „Ta dziewczyna mi się podobała, chociaż nie była zbyt piękna. Ale w jej postawie
 było coś szczególnego. Krótko mówiąc, podobała mi się”.

Gdy Maria po raz drugi dała mu do zrozumienia, że na przekroczenie przykazania Bożego się nie
 zgodzi, Allesandro zaczął ją szantażować: „Jeśli coś o tym powiesz swej matce, to cię zabiję”. Maria
 oczywiście się bała. Jej ucieczką stała się modlitwa do Jezusa Eucharystycznego, do Matki Bożej i do
 św. Józefa, Stróża czystości.

Groźbę Allesandra, że ją zabije, gdyby o tych jego propozycjach zdradziła się przed Mamma
 Assunta, Maria okryła milczeniem. Maria miała wtedy 11 lat. W tym czasie stała się ona coraz bardziej
 smutna i wrażliwa. Zwracała się co prawda na modlitwie do Boga i do swej Niebieskiej Matki Maryi. Ale
 tak mała dziewczynka potrzebowała też niewątpliwie jakiejś ziemskiej pomocy, która by wiedziała o jej
 duchowej udręce. Poza tym Maria milczała zapewne i dlatego, by matce nie przysporzyć dodatkowych
 trosk i nie pogorszyć i tak już wciąż napięte stosunki z rodziną Serenelli. Matka zauważała jednak, że
 Maria dużo płakała.

„Lepiej umrzeć, niż popełnić grzech”

Swoje zdecydowane postanowienie nie-popełnienia grzechu podjęła Maria w Wielki Czwartek 1902.
 Udała się ona wtedy w towarzystwie przyjaciółki swojej matki – Theresia Cimarelli, do Nettuno na
 Uroczystość Męki Pańskiej. Podczas kazania prałata na tej uroczystości zrozumiała Maria w całej swej
 powadze tajemnicę męki Chrystusa. Zrozumiała z najgłębszym przejęciem, jak niezmierzona jest miłość
 Boga do nas i jak straszną rzeczywistością jest grzech. Pojęła, że grzech nie jest jakimś tylko niewinnym
 odskokiem w bok, względnie samym tylko przekroczeniem przepisu policji, lecz staje się poniekąd
 „zamordowaniem Boga’, ponownym ukrzyżowaniem Chrystusa. Tą myślą była tak wstrząśnięta, że
 powzięła niezłomne postanowienie: „Lepiej umrzeć, niż popełnić grzech” !

Przed swą Pierwszą Komunią przystąpiła Maria dwukrotnie do Sakramentu spowiedzi świętej. Jej
 sumienie było bardzo wrażliwe. W czasie uroczystości Pierwszej Komunii świętej miała na głowie wieniec
 spleciony z polnych kwiatków. Kolczyki do uszu pożyczyła jej matka. Potem matka nosiła je sama aż do



 końca życia na pamiątkę po Marii. Mamma Assunta zeznała na procesie pod przysięgą: „Maria przyjęła
 swą Pierwszą Komunię jak święta”. Łącznie przyjęła Maria Eucharystię chyba tylko trzy razy.

Nadszedł dzień 5 lipca 1902 r., pierwszy piątek miesiąca – przed świętem Przenajdroższej Krwi
 Chrystusa. Maria odezwała się do swej matki: „Mamo, nie zostawiaj mnie samej”. Wśród łez zdołała
 wydobyć z siebie tylko tyle. Mamma Assunta nie podejrzewała jednak, ile w tych słowach kryje się
 śmiertelnej obawy. Maria odnosiła się do Allesandro z wielką rezerwą i schodziła mu z drogi, na ile to
 tylko było możliwe. Jej unikanie, a nawet ucieczka od tego chłopaka były wyrazem jej roztropności i
 umiłowania cnoty.

Nadeszła jednak chwila próby tego gorącego dzień, 5 lipca 1902 r.: dwa dni przed zewnętrznym
 świętem Przenajdroższej Krwi. Maria powtarzała tego dnia od samego rana parokrotnie: „Żebyż to już
 było jutro! Nie mogę doczekać się godziny, kiedy będą mogła przyjąć Pana Jezusa”.

Niebo było tego dnia stalowe, a w gospodarstwie zaplanowane było młócenie bobu. Dni młócki
 uchodziły wszędzie za dni w pewnej mierze świąteczne. Maria czuwała przez dzień przy kołysce z śpiącą
 jej małą siostrą Tereską. Przygotowała jedzenie do obiadu. Przy stole panował dobry nastrój. Po
 zwyczajowej sjeście, ok. godz. 15.00 – odezwał się p. Serenelli do swego syna Allesandro oraz do
 Angelo Goretti w słowach: „Chłopcy, zaprzęgać woły! Słońce wysuszyło strąki bobu i będą one łatwiej
 wypadały”. Obaj chłopcy wykonali polecenie i wyszli z domu jakieś 20 kroków na klepisko pod gołym
 niebem. Mieli zabrać się do młócenia.

Zanim jednak Alessandro poszedł do tego zajęcia, zwrócił się jeszcze do Marii: „Maria, zobacz no na
 moim łóżku: tam leży koszula, trzeba ją połatać”. Maria nie dała na to żadnej odpowiedzi. Matce
 Assuncie wydawało się, że Maria go nie zrozumiała, toteż odezwała się do córki: „Maria, słyszałaś co ci
 Alessandro powiedział? Ma on koszulę do naprawienia”. Matka rozgniewała się i rzuciła na Marię
 pantoflem, który ją trafił w głowę. Maria wtedy odrzekła: „Dobrze, Mamo, to wobec tego zostanę sama
 ...”!

Do Alessandro powiedziała: „Gdzie masz tę koszulę” ?
 Alessandro odpowiedział: „Leży na moim łóżku, a obok leżą przybory do szycia”. Alessandro chciał w ten
 sposób zwabić dziewczynę do swojego pokoju. Maria dobrze przejrzała jego zamiary.
 Gdy ukończyła sprzątanie w kuchni, zabrała poduszkę i usiadła u góry na schodach, żeby koszulę
 pocerować. Było gorąco: trudno było wytrzymać żar słoneczny.

Alessandro spostrzegł Marię z daleka. Wydało mu się, że nadeszła właściwa chwila do
 urzeczywistnienia swego grzesznego zamiaru. Poszedł do Marii, minął ją i zabrał ze sobą nóż, ale go na
 razie schował. Potem wrócił do Marii i krzyknął na nią: „Chodź ze mną!” Zaczął nalegać: „Chodź” ! Ona
 na to nie odpowiedziała i nie ruszyła się z miejsca. Wówczas pochwycił ją silnie za ramię i wciągnął do
 kuchni, ponieważ stawiała opór. Maria zrozumiała, że Alessandro zamierza ponowić taką samą próbę,
 jak już dwa poprzednie razy. Zaczęła wzywać pomocy, ale jej głosu nikt nie dosłyszał w huku odgłosu
 młocki na zewnątrz. Alessandro zakneblował Marii usta, ale jej udało się uwolnić. Odezwała się do niego:
 „Nie! Nie! To grzech!Bóg tego nie chce. Jak to zrobisz, pójdziesz do piekła” !

Gdy Alessandro zorientował się, że Maria nie podda się jego żądzy za żadną cenę, wpadł w szał,
 chwycił za nóż i zaczął zadawać jej nożem cios za ciosem. Maria próbowała się bronić, uciekała,
 przeskakiwała parokrotnie i w bólu powtarzała parokrotnie: „Mój Boże, mamo, umieram” !
 – Gdy Alessander zobaczył krew na jej ubraniu, zostawił ją. Był przekonany, że już nie żyje. Zamknął się
 w swoim pokoju. Po chwili jednak zorientował się, że Maria wydaje jęki. Wtedy wrócił do kuchni i zadał jej
 jeszcze kilka dalszych ciosów nożem. Ciosów było razem 14. Powiedział do siebie: „Teraz to już nie żyje.
 A więc teraz już nic nie powie”. Wyrzucił nóż za dużą skrzynię i udał się do swojego pokoju. Został na
 miejscu, nie uciekał, a tylko się zabarykadował. Tego samego dnia został jednak ujęty.



Objaśnienie

Ratowanie śmiertelnie rannej Marii

W tej chwili obudziła się mała Tereska w kołysce. Nie widząc Marii, zaczęła przenikliwie płakać.
 Tymczasem Marii udało się doczołgać do wejścia. Spostrzegł ją z klepiska ojciec Serenelli. Zaczął wołać
 na Assuntę, która natychmiast przybiega. Maria wydawała jęki mówiąc: „To Alessandro! Chciał on, abym
 popełniła wielki grzech. Ja nie chciałam”.

Wezwano na prędce lekarza. Gdy ten zobaczył dziewczynkę, zdał sobie zaraz sprawę, że zadane
 rany są śmiertelne. Zarządził natychmiastowe przewiezienie Marii do szpitala w Nettuno. W
 międzyczasie mieszkańcy wioski zgromadzili się wokół domu zbrodni. Domagano się śmierci mordercy.
 Alessandro zabarykadował się w swoim pokoju. Dwóch żandarmów wyważyło jednak drzwi do jego
 pokoju i go aresztowali. Związanego wyprowadzili z domu. Na jego widok tłum zerwał się, chcąc go na
 miejscu zlinczować. Ochroniła go eskorta żandarmów.

W tym samym czasie umieszczono śmiertelnie ranną Marię na furmance. Jej ruchy po wyboistej
 drodze sprawiały, że cierpienia Marii stały się nie do zniesienia. Dopiero o godz. 18.00 wóz dotarł do
 szpitala. Umierającą dziewczynkę poddano natychmiast badaniu lekarskiemu. Stwierdzono, że sprawca
 zadał jej 14 ciosów nożem. Dziewięć z nich było głębokich. Nóż sprawcy naruszył serce, osierdzie, jelita,
 lewe płuco. Według lekarzy pacjentka powinna była już nie żyć ...

Leżąc na stole operacyjnym – z twarzą posiniałą, bujnymi włosami
 okrywającymi jej głowę niby aureolą, Maria miała jeszcze szczęście
 spotkania z kapłanem. Wyspowiadała się. Po czym przystąpiono do
 operacji: trwała ona dwie godziny. Chirurg podejmował zabieg na
 umierającym ciele bez znieczulenia, gdyż zachodziła obawa zapalenia
 otrzewnej. Maria znosiła bóle podobne do cierpień Ukrzyżowanego.

Podobnie jak Jezus, również Maria odczuwała wielkie pragnienie:
 „Mamo, podaj mi trochę wody” ! Matka odpowiadała jednak wciąż tak
 samo: „Moje biedactwo, lekarz zakazał. To wywołałoby jeszcze większy
 ból”. Przez dwadzieścia godzin aż do zgonu dręczyło ją bardzo
 pragnienie. Zadane rany nie przestały sprawiać jej ogromnego bólu. Maria
 mogła rzeczywiście przyrównywać się do Jezusa Ukrzyżowanego, którego
 tak bardzo ukochała. Znosiła tę swą ‘Kalwarię’ jako Boży dar.

Przed śmiercią dostąpiła Maria jeszcze dwóch wielkich łask.
 – Pierwszą było jej przyjęcie do Stowarzyszenia Dzieci Maryi. Na jej ciężko oddychającej piersi złożony
 został medalik Stowarzyszenia.
 – Drugą łaską, jeszcze większą, stała się Komunia święta, a ponadto możność przyjęcia sakramentu
 namaszczenia.

Zanim kapłan podał jej Hostię Świętą, zapytał Marię, czy przebacza swojemu zabójcy tak jak Jezus,
 który na krzyżu przebaczył swoim oprawcom. Maria odpowiedziała na to bez wahania: „Tak,
 przebaczyłam mu z miłości do Jezusa. Pragnę, żeby i on poszedł ze mną do raju. Niech mu Bóg
 przebaczy, bo ja mu przebaczyłam”.

Na salę przyszło też dwóch przedstawicieli żandarmerii. Przeprowadzili oni dochodzenie. Stawiali oni
 umierającej pytania odnośnie do okoliczności tragedii. Domagała się tego również Mamma Assunta. Gdy
 ci panowie wyszli, matka zapytała Marię: „Czemu nie powiedziałaś mi wcześniej o złych zamierzeniach
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 Alessandro”? Maria wyjaśniła, że on jej groził, że ją zabije, jeśli coś powie swej matce.

Chora przeżywała chwile majaczenia i agonii. Powtarzała słowa, jakie kierowała do Alessandro
 podczas jego zbrodni. Na koniec zawołała w pewnej chwili: „Tatusiu” ! Zapewne chciała go przywołać
 wobec bliskiego już spotkania z nim. A może dane jej było zobaczyć własnego ojca?
 Potem skierowała wzrok na figurkę Maryi i powtarzała z miłością: „Matko Boża” ! Być może Maryja
 ukazała się jej i przyszła do niej, by ją zabrać ze sobą do nieba?

Nadszedł dzień 6 lipca 1902, pierwsza sobota. Były już pierwsze Nieszpory przed świętem
 Przenajdroższej Krwi Chrystusa. W pewnej chwili Maria odrzuciła głowę do tyłu: Jej dłonie zastygły w
 kurczowym uścisku na piersi. W ten sposób oddała ona ostatnie tchnienie. Było dokładnie o godz. 15.45
 – w 20 godzin konania po śmiertelnym napadzie. Maria miała 11 lat i 7 miesięcy. Umierała całując czule
 krzyż. Jej czysta dusza wzleciała do Nieba.

Niebawem zaczęły gromadzić się tłumy ludzi, by oddać hołd zmarłej świętej męczennicy. W swym
 męczeństwie była podobna do św. Agnieszki.

Pogrzeb Marii odbył się w poniedziałek, 8 lipca. Uroczystość pogrzebowa przemieniła się w wielki
 pochód triumfalny. Mszę św. żałobną celebrował Arcybiskup – w asyście dwóch kapłanów. Działo się to
 w wypełnionej po brzegi Kolegiacie w Nettuno. Ciało męczennicy zostało pochowane na cmentarzu w
 Nettuno – w oczekiwaniu na jej przeniesienie do kościoła Najświętszej Maryi Panny Łaskawej, którą
 Maria szczególnie czciła.

Zwrot w życiu Alessandro

Dnia 18 października 1902 r. został Alessandro skazany wyrokiem sądowym na 30 lat ciężkich robót.
 Wewnętrznie był to jednak wciąż ten sam człowiek: nieczysty, sprośny, ‘bydlę w ludzkim ciele’ – jak go
 określali strażnicy w pierwszym roku jego więzienia w zakładzie karnym w Noto na Sycylii. Jednakże
 Maria Goretii czuwała z Nieba nad swym oprawcą.
 – Któregoś dnia podsunęła biskupowi diecezji, J. E. Blandini, żeby odwiedził jej mordercę w więzieniu.
 Ks. Biskup rzeczywiście udał się do więzienia. Dyrektor więzienia powiedział Biskupowi zaraz na
 wstępie: „Ekscelencja straci tylko czas! Jest to człowiek zatwardziały, Ekscelencja zobaczy” ! Ksiądz
 Biskup wszedł jednak do mrocznej celi – wilgotnej i obrzydliwej. Na zewnątrz został strażnik – w razie
 potrzeby gotów do akcji.

Allesandro zapytał Biskupa: „Czego ode mnie Ekscelencja chce”? – Ksiądz Biskup odpowiedział:
 „Synu, twój biskup przychodzi cię pozdrowić i pocieszyć”.
 Allesandro na to: „Nie prosiłem o waszą wizytę! Nie chcę ani pociech, ani kazań”. I splunął na ziemię.
 Biskup nie dał się zniechęcić: „Posłuchasz mnie, jak się dowiesz, kto mnie posyła. Przyszedłem z tobą
 pomówić o Marii Goretii”.
 Allesandro: „O Marii Goretti”? – zawołał zaskoczony Alessandro.
 – Biskup znalazł właściwe słowa, które przemówiły do serca Alessandro. Biskup opowiedział mu o
 śmierci Marii, o słowach jakie wypowiedziała, wydając ostatnie tchnienie, o pragnieniu, żeby jej zabójca
 także z nią poszedł do raju.

Słysząc to Alessandro, dotąd zamknięty w swej zbrodni, rzucił się Biskupowi w ramiona. Ogarnięty
 wzruszeniem, rozpłakał się. Płakał dalej również po wyjściu bpa Blandini. Dla strażników więzienia fakt
 ten stał się nieprawdopodobnym zaskoczeniem. Od tego momentu Allesandro zaczął stawać się nowym
 człowiekiem. Odmieniła go świadomość przebaczenia ze strony swej ofiary oraz wstawiennicze modły,
 jakie Maria zanosiła za niego do Boga w Niebie.



Ponadto zaś pewnej nocy sama Maria ukazała się Alessandrowi. Miała na sobie białą suknię,
 zbierała kwiaty w rajskim ogrodzie i podała je swemu zabójcy. Alessandro spojrzał wtedy na tragedię
 jakiej się dopuścił – ale już w świetle przebaczenia oraz pragnienia Marii, aby i jego mogła zobaczyć
 wraz z sobą w raju. Allesandro skreślił wtedy list do bpa Blandini. Okazał skruchę za popełnioną
 zbrodnię.

Po 27 latach (tzn. w 1929 r.) został Alessandro zwolniony z więzienia z racji dobrego sprawowania. W
 1937 roku wybrał się do Corinaldo, dokąd w międzyczasie przeprowadziła się Mamma Assunta. Jak
 Assunta go zobaczyła, wydawało się jej zrazu, że jest to jakiś żebrak. Tymczasem nieznajomy rzucił się
 do jej stóp i wyznał: „To ja, Alessandro! Przychodzę prosić o przebaczenie za to, że wam zabiłem córkę”
 !
 – Mamma Assunta powiedziała wtedy bez wahania: „Maria ci przebaczyła, dlaczego ja miałabym ci nie
 przebaczyć”?
 Następnego dnia wypadała uroczystość Bożego Narodzenia. Assunta poszła wraz z Alessandro do
 kościoła. Potem obydwoje zostali zaproszeni przez Arcybiskupa na śniadanie.

Po tych wydarzeniach Alessandro związał się z OO.Kapucynami w Ascoli Piceno. Tam żył i pracował
 jako ogrodnik w obejściu klasztornym. W końcu zapisał się do Trzeciego Zakonu i prowadził życie
 pokuty. Zmarł w 1970 roku.

Ku chwale Ołtarzy

Dnia 31 marca 1935 r. został wszczęty proces beatyfikacyjny Marii Goretti. Alessandro został
 wezwany jako jeden z świadków. Wychwalał on swoją ofiarę, podkreślając jej dobroć, skromność,
 czystość. Wyznał: „Mnie zaślepiała zwierzęca namiętność. Ona była prawdziwą męczennicą”.
 Szczątki doczesne Marii Goretti zostały przeniesione dnia 28 stycznia 1929 r. w uroczystej procesji do
 kościoła Matki Bożej Łaskawej w Nettuno.

Dnia 27 kwietnia 1947 r. zaczęły gromadzić się zewsząd na Placu przed Bazyliką św. Piotra w
 Rzymie tłumy, by uczestniczyć w uroczystości beatyfikacji Marii. Jej relikwie spoczęły na ołtarzu. W
 uroczystości beatyfikacyjnej w Bazylice wzięła udział matka Marii, Mamma Assunta. Liczyła wtedy 81 lat.
 Przybyła ona na uroczystość w otoczeniu swych dzieci i wnuków. Gdy ją zobaczył papież Pius XII,
 zawołał: „Oto Mama! Coś to zrobiła, żeby mieć tak święte dziecko?”
 Assunta wskazała na Niebo i powiedziała tylko: „Wpoiłam Marii bojaźń Bożą i wlałam w jej serce wstręt
 do grzechu. Reszty dokonał Jezus”.
 Nawiązując do tych słów, powiedział papież Pius XII: „Ach, oto dobra, stara metoda wychowania! Nic jej
 nie może zastąpić. Porzucenie jej w rodzinach niszczy ich szczęście”.

Zbliżał się Wielki Jubileusz Odkupienia: Rok Święty 1950. Dnia 26 czerwca papież Pius XII dokonał
 uroczystej kanonizacji pięcioro dotychczasowych Błogosławionych – w tym również Marii Goretti. Papież
 przedstawił ją jako „wzór i opiekunkę młodzieży żeńskiej”.

Już podczas uroczystości beatyfikacyjnej Papież użył mocnych słów przeciw „świadomym i
 dobrowolnym demoralizatorom, działającym poprzez powieści, dzienniki, prasę, teatr, film, jak i przez
 szerzenie nieprzyzwoitej mody”... Dodał ponadto, że nad tymi „świadomie działającymi demoralizatorami
 oraz ich obojętnymi wspólnikami ciąży straszliwa sprawiedliwość Boża”.

Od czasu Piusa XII i owego Roku Świętego – pogrążanie się świata w występkach, deptaniu
 prywatnej i publicznej moralności, przybieraniu zastraszających rozmiarów wszelkiego rodzaju



 występków niestety okrutnie się jedynie pogłębiło. Przepaść pomiędzy autentycznym chrześcijaństwem a
 „światem” nieprawdopodobnie się pogłębiła.
 – A przecież nie należy uciekać ze świata, a tylko go zmieniać. Gdyby wiara Marii Goretti się rozszerzała,
 świat by się zmienił.
 Pius XII wypowiadał się surowo o ‘letnich’ chrześcijanach. Powtarzał:

„Biada im! Powinni byli stać się świadkami, jak w ich ślady podążają całe legiony ludzi,
 by walczyć ze zgorszeniem.
 Tymczasem oni pozostają obojętni ...”.

A oto modlitwa o uproszenie łaski Bożej przez wstawiennictwo św. Marii Goretti:

„Święta Mario Goretti, módl się do Pana,
 którego oglądasz twarzą w Twarz,
 by natchnął nas twoim umiłowaniem czystości
 i twoją odrazą do grzechu,
 który rani Serce Boga miłości”!
(Stella Maris, czerwiec 2002, str. 1-4. Przekład [na przytoczonej stronie internetowej] za zgodą Wyd. du Parvis.

Można by dopowiedzieć, że podobnych przypadków śmierci męczeńskiej w obronie czystości było i
 jest wciąż wiele po świecie. Beatyfikacje i kanonizacje, nawet męczenników ginących „ze względu na
 Chrystusa”, zdarzają się raczej rzadko. Świętych w niebie jest ilość nieogarniona. Wie o nich sam Bóg –
 od początku zaistnienia ludzkości po dziś dzień.
 – Święci beatyfikowani czy nawet kanonizowani otrzymują jednak od Boga kolejny, szczególny dar:
 promieniowania swoją świętością jako zachęty dla coraz innych pokoleń poprzez wieki ludzkości i
 Kościoła do trwania w wierności Boga i Bożym przykazaniom aż do przelania krwi męczeńskiej włącznie.

Po całym świecie istnieje wielki kult św. Marii Goretti. Istnieje też wiele stowarzyszeń przede
 wszystkim młodzieżowych, które ją obrały za szczególną patronkę, i modlą się przez jej wstawiennictwo
 o dochowanie czystości.

3. Anna Suppan (1891-1910)

W śmiertelnej walce o czystość



Objaśnienie

A oto męczennica czystości z południowej Austrii: Anny Suppan. Urodziła się we wsi Wörth, dnia 28
 maja 1891 (źródło: FMG-Information, 2011, nr 103, 34-36).
 Jest to jedna z męczennic-dziewic dotąd nie beatyfikowanych (w dużej mierze ... zaniedbanie lokalnych władz
 kościelnych).

Jej Pierwsza Komunia święta przypadła na 26 kwietnia 1903 r. Anna przeżywała to wydarzenie z
 niezwykłą gorliwością. Jako 12-letnia dziewczyna musiała podjąć się pracy poza domem, by dopomóc
 owdowiałej matce w utrzymaniu rodziny. Odznaczała się wielką miłością do Niepokalanej. Mając 17 lat,
 poświęciła się całkowicie Maryi.

Na niewiele dni przed śmiercią, w dniu św. Józefa (19.III.1910 r.) wybrała się
 Anna do miejscowości Gnas na Mszę św., gdzie św. Józef doznawał
 szczególnej czci. Po południu tego dnia tamtejszy proboszcz miał konferencję
 do Stowarzyszenia Dziewcząt. Mówił zwłaszcza o zachowaniu świętej
 czystości, przytaczając świetlany przykład męczennicy Agnes Pfeifer z
 Finthen k. Mainz, zamordowanej półtorej wieku wcześniej – dnia 16 kwietnia
 1754 r. w obronie czystości przez pewnego zdemoralizowanego pasterza. W
 swej śmiertelnej walce o czystość, ów zwyrodnialec zamordował ją, zadając
 jej liczne ciosy nożem. Kościół parafialny, do którego przeniesione zostało jej
 ciało, stał się miejscem licznym pielgrzymek po dziś dzień.
 – Anna była pod silnym wrażeniem tego kazania, przyjmując słowa kapłana
 jakby skierowane wprost do siebie.

Następnego dnia – 20 marca (1910 r.) przypadała Niedziela Palmowa. Anna ponownie wybrała się do
 Gnas, modląc się tam długo. Po południu poprosiła swą pracodawczynię, czy może udać się do
 pobliskiej miejscowości Aschau, by odebrać uszytą w międzyczasie suknię na święto Wielkanocy.
 Miejscowość ta leżała ok. 3 kwadranse drogi od rodzinnej miejscowości Wörth.

Kiedy Anna była już blisko miejsca Aschauerberg, zauważyła, że zaczyna kroczyć za nią 17-letni
 chłopak. Anna odniosła wrażenie, że go poznaje. Przestraszyła się. Był to syn mieszkającego w pobliżu
 gospodarza: dzikus, który był już też w międzyczasie karany. Anna natychmiast pomyślała o niedawnym
 zebraniu Stowarzyszenia Dziewcząt. Zrozumiała, że teraz na nią przyszła kolej!

Chłopak Annę wnet dopędził. Skoczył na nią, chwycił ją za gardło i zdradził swój zły zamiar. Anna
 broniła się: „Zostaw mnie! Tego nie uczynię, nie jestem do tego przyzwyczajona”. On jednak nie
 ustępował: „Nie odejdę, jestem tu dlatego, żeś to ty”. Chłopak próbował powlec ją do lasu. Anna jednak
 broniła się ze wszystkich sił, zaklinając go: „Prędzej mi odbierzesz życie, ale tego nie uczynię”.

Po dalszej szarpaninie chłopak zrozumiał, że nie pomogą żadne jego pochlebstwa ani przynaglenia.
 Próbował więc osiągnąć swój cel siłą. Anna broniła się ze wszystkich sił. Rozwścieczony chłopiec wyjął
 wtedy scyzoryk i zadał jej cios w prawe udo. Anna zdołała jednak uwolnić się od niego i wybiegła z
 powrotem na drogę. On ją jednak dogonił i pchnął nożem z całych sił w rzepkę jej lewego kolana, tak że
 scyzoryk został w kolanie. Anna go sama wyciągnęła i chciał go wyrzucić. On jednak wyrwał jej
 scyzoryka i zadał jej ciętą ranę w okolicę kciuka, rzucając ją na ziemię. Anna nadal broniła się, krzyczała
 głośno prosząc Maryję i świętych o pomoc. Chłopie przygniótł ją kolanami, zerwał jej chustę z głowy i
 zatkał nią jej usta. Gdy ona chustę z ust wyjęła, zadał jej cios w pierś.

Na tyle sama zdołała przedstawić swoją walkę z napastnikiem. Walka trwała trzy kwadranse. Anna
 byłaby się zapewne w męczarniach wykrwawiła w lesie, jednakże przypadkowo przechodził tamtędy jakiś
 inny chłopiec. Przerażony widokiem tego co się stało, pobiegł po pomoc.
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Objaśnienie

Tydzień konania z Chrystusem

Całą krwią oblaną, sponiewierano, poranioną
 dziewczynę przeniesiono do tylko 10 minut
 oddalonego domu krawcowej, dokąd Anna się
 udawała. Prędko sprowadzono lekarza. Stwierdził
 on 9 głębokich, ciężkich ran, przy czym pięć z nich
 było ranami śmiertelnymi.

Lekarz stwierdził, że sam niewiele tu zrobi.
 Przy sądowej obdukcji zanotowano prócz
 wymienionych ran ciętych jeszcze jedną: z prawej
 strony klatki piersiowe, która przecięła żebro oraz
 dolną część płuca. Inne pchnięcie zadane było
 między żebrami w kierunku klatki piersiowej.
 Najbardziej śmiertelnym pchnięciem było to
 wymierzone w prawe podbrzusze. Przecięło ono
 przeponę i wątrobę, a powstała rana ropiała i

 sprawiała Annie wielki ból.

Jeszcze inne pchnięcie również przecięło przeponę brzuszną.
 Piąta śmiertelna rana znajdowała się na plecach powyżej prawej łopatki. Była to otwarta rana, która
 rozcięła opłucną i przecięła szóste żebro.
 Wielki ból sprawiała Annie również rana obok pod lewym obojczykiem. Kolejne pchnięcie wymierzone
 było w okolicę żołądka.

Bardzo duża utrata krwi sprawiała, że Anna odczuwała ogromne pragnienie. Jednakże z powodu
 poprzecinanego żołądka nie była w stanie cokolwiek zatrzymać. Stąd męczące wymioty, które bardzo
 przysparzały dalszych cierpień.

Anna bardzo pragnęła być zaopatrzona sakramentami na śmierć. Pan ją wysłuchał. Po ich przyjęciu
 była bardzo szczęśliwa: „Bogu dzięki, że mam je już poza sobą! Bogu niech będzie Chwała i
 dziękczynienie, że zostałam jeszcze zaopatrzona, że tak długo jeszcze dożyłam” !

Po przyjęciu sakramentu Namaszczenia i przyjęciu Komunii św. była jakby przemieniona.
 Przebaczyła mordercy z całego serca. Gdy przyszła odwiedzić ją matka mordercy, przyjęła ją z wielką
 miłością i zapewniła: „O nie, nie gniewam się na niego, ani też na Panią” ! Krawcowa, która zajęła się
 pielęgnacją ciężko rannej Anny, zaświadczyła, że usłyszała z ust Anny słowa: „Mojemu mordercy z serca
 przebaczyłam. Ofiaruję moje cierpienia również w jego intencji, żeby się nawrócił. A gdy przyjdę do
 nieba, będę się tam za niego modliła”.

Mimo straszliwych ran, Anna żyła jeszcze przez cały Wielki Tydzień. Ale bóle jej były niewyrażalne.
 Miała dużo odwiedzin. Wszyscy mogli się przekonać ze zdumieniem, jak heroicznie przyjmowała ona
 cierpienia, jednocześnie oddając się cała Woli Bożej, modląc się cierpliwie i cierpiąc. Zdaniem
 opiekującego się nią lekarza oraz wszystkich, którzy widzieli ją na tym łożu cierpień i ją pielęgnowali,
 dojrzała ona do stopnia świętości. Wydobywająca się ropa przez wewnętrznie poprzecinane narządy i
 żar temperatury bijący z ran sprawiały, że od czasu do czasu głośno wołała: „Bo wewnątrz wszystko
 mnie pali”. Właściwie jednak nie skarżyła się w ogóle, nie skarżyła się nawet na swego mordercę.
 Podkreślała wielokrotnie: „Nie czuję żadnego gniewu, nie gniewam się na nikogo. Mojemu mordercy z
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 całego serca przebaczyłam”.

Gdy bóle nasilały się do niemożliwości, tak iż nie była w stanie nawet się modlić, ujmowała Różaniec,
 który podarował jej któryś z Pielgrzymów do Ziemi Świętej. Anna go ściskała rękami i raz po raz
 podnosiła do swych warg. W ostatnich godzinach swych nieprawdopodobnych cierpień oplotła nim
 mocno dłoń i wciąż szeptała: „In Gottes Namen – W Imię Boże”. Szeptała różne akty strzeliste. Była
 bardzo wdzięczna, gdy obecni modlili się wraz z nią, a nawet prosiła o to, a nawet dodawała: „Uklęknijcie
 i prowadźcie modlitwę, wtedy jest mi lżej”. Względnie: „Nie miejcie mi tego za złe: modlić się razem nie
 mogę, umiem tylko wznosić westchnienia w formie aktów strzelistych”.

Opiekujący się nią lekarz przychodził z wizytą dwukrotnie każdego dnia, żeby jej w ten sposób
 towarzyszyć. Był też obecny przy jej odejściu – w noc Wielkanocną. Anna trzymała mocno Różaniec w
 ręku, całowała gorąco krzyżyk, i nie skarżyła się.
 – Gdy podano jej na wzmocnienie parę kropli koniaku, przymnożyło jej to tylko cierpień, bo wszystko
 natychmiast zwróciła. Jej pracodawczyni, która była dla niej jakby drugą matką, zachęcała ją do
 powtarzania po trzy razy: „Mein Jesus, Barmherzigkeit – O mój Jezu, Miłosierdzia”. Anna uczyniła to
 dwukrotnie, ale za trzecim razem wyszeptała: „Już nie potrafię”. Wtedy owa kochana pracodawczyni
 podała jej parę kropli wody święconej do picia, co Anna uczyniła z wielką pobożnością.

Zaczął występować obfity pot śmiertelny, tak iż co chwilę trzeba było ją osuszać. Owa Pani
 wypowiedziała też jeszcze słowa błogosławieństwa nad nią. Jego ostatnie słowa: „... i Ducha Świętego.
 Amen” wypowiedziała też jeszcze Anna, całując parokrotnie krzyżyk na Różańcu. I wtedy to, o 23.30 w
 noc Wielkanocy, oddała swe życie Bogu.

Lekarz, któremu dane było przeżywać na bieżąco to umieranie, wyraził się w najwyższym zachwycie:
 „Przynieście tu wszystkie kwiaty do tej czystej dziewczyny, żeby ją pochować tak pięknie jak to tylko
 możliwe! Taka śmierć nie zdarzy się już w miejscowości Sankt Stefan”.

Pogrzeb i Annie oddawana cześć

Do domu pogrzebowego płynęły strumieniami
 pielgrzymki wiernych, by pomodlić się u szczątków tej
 dzielnej męczennicy. Pogrzeb zamienił się w wielki pochód
 triumfalny z udziałem wielkich tłumów, które przybyły i z
 sąsiednich parafii, a nawet z bardzo daleka. Trumna tonęła
 w kwiatach.

Sam zaś ów towarzyszący jej lekarz złożył w 1952
 roku, sam już w mocno posuniętym wieku, jeszcze raz
 pisemne świadectwo o Annie: „Badanie jakie
 przeprowadziłem, wykazało, że dziewczyna doznała wielu
 śmiertelnych zranień, zwłaszcza w okolicy podbrzusza.
 Pomimo walki z napastnikiem i ran odniesionych na
 podbrzuszu, pozostała ona na podstawie mojego badania
 nie naruszona pod względem płciowym. Odwiedzałem ją
 potem jeszcze każdego dnia, niekiedy parokrotnie na
 dzień. Podczas tych odwiedzin oświadczyła mi ona jeszcze
 przed śmiercią parokrotnie przy pełnej przytomności, że
 przebacza swemu napastnikowi. Anna Suppan zmarła 26
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 marca 1910 r. o pół do dwunastej w nocy – w następstwie wewnętrznych ran i z wyczerpania”.

Na kamieniu na jej grobie na cmentarzu Sankt Stefan w Rosental widnieje dłuższy napis: „Tutaj
 spoczywa Anna Suppan, ozdoba Stowarzyszenia Dziewcząt z Gnas, która w wieku 18 lat, w Niedzielę
 Palmową 1910 roku, obroniwszy bohatersko swą niewinność w Wörth, zraniona śmiertelnie wieloma
 ciosami, umarła w noc Wielkanocną, a pochowana została we wtorek Tygodnia Wielkanocy”.

Pewien proboszcz: Franz Wohlgemuth (1910-1983), rodem z Wörth (urodził się w nocy kiedy to Anna Suppan
 umierała), żywił wielkie nabożeństwo do tej Męczennicy. Jego staraniem została w latach 1937-38
 wzniesiona kaplica pod wezwaniem „Anna-Suppan-Gedächtniskapelle” (= Kaplica ku pamięci Anny Suppan).
 Kaplicę poświęcono Matce Boskiej Nieustającej Pomocy. Na podstawie danych z internetu została ona
 odrestaurowana w 1998 r.

Zapewne również do Anny Suppan odnoszą się słowa, jakie Papież Pius XII wypowiedział przy
 kanonizacji św. Marii Goretti: „Wszyscy wiedzą, że ta dziewica, całkiem bezbronna, musiała sprostać
 gorzkiej walce. Nagle i nieoczekiwanie rozpętała się przeciw niej dzika burza, która zmierzała do
 złamania jej anielskiej czystości. Ale w tej twardej walce mogła ona powtórzyć Boskiemu Odkupicielowi
 słowa ze złotej Księgi ‘O Naśladowaniu Chrystusa’: ‘Jeśli będą mnie poddawały próbie nawet liczne
 uciski, i będę poddawana torturom, nie obawiam się żadnego nieszczęścia. Bo Ty jesteś ze mną!
 Czystość jest moją siłą. Ona mi niesie radę i pomoc. Jest ona potężniejsza niż wszyscy moi
 nieprzyjaciele. W taki sposób dopomogła jej łaska z Nieba, a jej wola odpowiedziała na nią wielkodusznie
 i dzielnie. Przelała swoją krew i ustrzegła chluby dziewiczości”.

4. Błog. Teresa Bracco (1924-1944)

Lata młodzieńczości

Kolejną dziewczyną, która przez śmierć męczeńską
 dzielnie obroniła cnoty czystości, jest 20-letnia Teresa
 Bracco (24.II.1924–28.VIII.1944). Korzystamy ponownie z pisma
 „Freundeskreis Maria Goretti – Information”. Poniższe słowa
 są niemal przekładem artykułu, który czytelnikom przybliża
 postać tej męczennicy (FMG-Information, 1998, nr 64, 33).

Dzieje się to tym razem w północnych Włoszech, pod
 koniec Drugiej Wojny Światowej. Włochy były w zasadzie
 zajęte przez wojska niemieckie. Czynne jednak były oddziały
 partyzanckie, które walczyły o Niepodległość i zachowanie
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 tożsamości Włoch.

Teresa Bracco pochodziła z wielodzietnej rodziny
 głęboko wierzących rolników. Cała rodzina codziennie
 zbierała się na modlitwę Różańcową i czytanie Pisma
 Świętego. Ci którzy znali Teresą, potwierdzają, że była
 pracowita, skromna i wstrzemięźliwa w rozmowie. Unikała hałaśliwego towarzystwa i powierzchownych
 rozrywek.

Gdy Teresa miała 3 lata, straciła w ciągu 3 dni swych braci: jeden liczył 9 lat, drugi 15 lat. Do
 Pierwszej Komunii świętej przystąpiła Teresa 21 kwietnia 1931 r. W sierpniu 1933 r. zobaczyła
 podówczas 9 lat licząca Teresa obrazek przedstawiający św. Dominika Savio. Przeczytała zwięzłą
 dewizę jego życia: „Raczej śmierć, niż grzech”.
 Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiła 2 października 1933 r.

Po ukończeniu szkoły podstawowej musiała
 przejąć funkcję pasterki. Potem funkcja ta przeszła
 na jej młodszą siostrę. Teresa pracowała wtedy u
 boku swego ojca oraz swej starszej siostry. Była to
 praca w gospodarstwie domowym. Trzeba było
 doglądać łąk, pól, zasiewów, gajów drzew
 kasztanowych i winnic. Ojciec umarł jednak w lipcu
 1944: niedługo przed śmiercią męczeńską swej
 córki.

W ciągu ostatnich 3 lat swego życia Teresa
 otworzyła swe serce na oścież na Boga. Modlitwa
 stała się jej codziennym pokarmem i
 odpoczynkiem, a Matka Najświętsza i Jezus w

 Eucharystii jej stałymi rozmówcami. Poślubiła ona Jezusa i poświęciła się Niepokalanej. Świadczy o tym
 obrączka z miejsca pielgrzymkowego Todocco: obrączka została znaleziona na jej palcu serdecznym w
 czasie exhumacji jej szczątków doczesnych w 1989 r.

Śmierć w obronie czystości zadana przez niemieckiego żołnierza
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Jesienią 1943 r. włoscy partyzanci rozmieścili swe oddziały w lasach diecezji Acqui. Dnia 24 lipca
 1944 r. doszło w pobliżu rodzinnej wioski Błogosławionej do walk pomiędzy nimi a wojskiem niemieckim.
 Następnego dnia Niemcy powrócili na miejsce bitwy, by pochować swoich poległych. Zaczęli również
 niszczyć i palić okoliczne domostwa, chcąc ukarać chłopów za ich współpracę z partyzantami. 28
 sierpnia dotarli do Santa Giulia. Zorganizowali obławę na mieszkańców wioski, strzelali do bezbronnych i
 zabierali dobytek. Kilku żołnierzy uprowadziło ponadto trzy dziewczyny.

Wśród tych dziewcząt znalazła się również Teresa Bracco. Jeden z nich wciągnął ją
 do lasu i próbował zmusić ją do grzechu. Teresa usiłowała uciec od niego i dostać się w
 pobliże domów. To jej się jednak nie udało. Stawiała ona żołnierzowi opór ze wszystkich
 sił. To go doprowadziło do wściekłości. Zaczął on dusić Teresę, a w końcu zabił ją
 dwoma strzałami z pistoletu.

Jej zmasakrowane ciało znaleziono dopiero na trzeci dzień, 30 sierpnia. Na tymże
 miejscu wzniesiono potem marmurowy pomnik – z napisem:

„Teresa Bracco. Dnia 28 sierpnia 1944 została barbarzyńsko zamordowana przez okrutnego żołnierza
 – w kwiecie swych 20 lat, broniąc blasku swej czystości”.

Pogrzeb jej odbył się 31 sierpnia.

Papież Jan Paweł II wyniósł Teresę Bracco do godności Błogosławionych w Turynie – dnia 24 maja
 1998 r.

5. Błog. S. Lindalva Justo de Oliveira (1953-1993)

Początkowe lata życia Lindalvy

Przenosimy się do Brazylii. Oto garść szczegółów o męczeńskiej śmierci w obronie czystości siostry
 zakonnej, Błogosławionej S. Lindalva Justo de Oliveira (zob.: FMG-Information, 2008, nr 93, 33n).

Ojciec Lindalvy był wieśniakiem w ubogich okolicach Rio Grande do
 Norte. Jako wdowiec ożenił się powtórnie – z Marią Lucia de Oliveira.
 Lindalva była 6-tym dzieckiem wśród trzynaściorga tego małżeństwa.
 Rodzina była uboga, ale bogata w wiarę. Ojciec przeniósł się do Açu, by
 dzieciom umożliwić szkołę. Na tym nowym miejscu przyszła na świat
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 Lindalva.

Lindalva urodziła się 20 października 1953 r., a ochrzczona została 7
 stycznia 1954 r. Lindalva rozwijała się szybko, spoglądając na co dzień na
 przykład życia wiary swych obojga rodziców. Ojciec często czytał jej i
 pozostałym dzieciom Pismo święte. Sama Lindalva spontanicznie pomagała
 matce w utrzymaniu domu. Odznaczała się naturalną wrażliwością na
 ubóstwo i spędzała wiele czasu z ubogimi dziećmi. Czasem rozdawała im
 swe własne suknie.

Do Pierwszej Komunii św. przystąpiła w wieku 12 lat (15.XII.1965). Po ukończeniu szkoły podstawowej
 przeniosła się do Natal, uczęszczając tam do szkoły zawodowej. Mieszkała u rodziny swego brata i
 pomagała przy wychowaniu trójki swych bratanków. Potem pracowała na różnych stanowiskach: w
 handlu, jako kasjerka na stacji benzynowej, posyłając zarobiony grosz swej matce. Codziennie
 wygospodarowywała sobie ponadto czas na odwiedziny Domu Starszych Osób. Ilekroć przyjaciółki
 zaczynały mówić z nią o jej zamążpójściu, ona zmieniała temat, żartując, że ma już „trójkę swych
 bratanków”.

W 1982 umarł jej ojciec na chorobę nowotworową. Lindalva towarzyszyła mu w chorobie z pełnym
 oddaniem. Gdy ojciec wyczuwał zbliżającą się śmierć, zgromadził swe dzieci z pobliża. Poprosił wtedy
 kapłana, przyjął sakrament namaszczenia i udzielił swym dzieciom błogosławieństwa, kładąc im na serce
 ustrzeżenie wiary i życie w zgodzie z Wolą Bożą. Tego samego dnia odszedł do Boga.

Lindalva zdecydowała się po śmierci ojca poświęcić się pracy na rzecz ubogich. Zaczęła coraz
 bardziej dostrzegać w nich Chrystusa. Dawało jej to wiele radości. Zrobiła kurs specjalny na pielęgniarkę.
 Jednocześnie miała przyjaciół, nauczyła się gry na gitarze i rozwijała swe zamiłowanie do spraw kultury.
 W 1987 r. otrzymała Sakrament Bierzmowania.

U Sióstr Córek Chrześcijańskiej Miłości

Od pewnego czasu utrzymywała wtedy kontakt z Siostrami św. Wincentego a Paulo: „Córkami
 chrześcijańskiej miłości”. Przełożona klasztoru Sióstr w Natal – S.Djanira, była przekonana, że Lindalva
 ma łaskę powołania.
 Dnia 2 lutego 1988 została Lindalva przyjęta do postulatu Zgromadzenia, budując swe towarzyszki
 radością i swą wrażliwością na ubogich. W swym podaniu o przyjęcie napisała:

 „Mam już ... 33 lat i Bogu dzięki, jestem całkiem zdrowa. Już od dawna dosłyszałam Głos Boży, ale
 dopiero teraz jestem wolna, by za tym Głosem podążać i oddać się całkowicie w posługę ubogim ...
 Chciałabym zaznawać wszelkiej radości Nieba, chciałabym przelewać się radością i pomagać
 bliźniemu, chciałabym czynić niestrudzenie dobro”.

Oto migawka z jej życia w nawiązaniu do własnego rodzeństwa. Jeden z jej braci – Antonio, stał się
 alkoholikiem. Lindalva napisała do niego:
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 „Zastanów się i czyń dobro względem siebie samego. Modlę się dużo za Ciebie i będę to czyniła
 nadal, a gdyby trzeba było, podejmę się pokuty, żebyś się otworzył na przyjęcie odpuszczenia
 grzechów. Naśladuj Jezusa, który walczył o życie grzeszników aż do śmierci. Oddał On swoje własne
 życie – nie jako Bóg, ale jako Człowiek: na odpuszczenie grzechów. Musimy się do Niego uciekać.
 Tylko w Nim życie nabiera wartości”

W rok później brat przestał pić.

Po okresie postulatu Lindalvia została przeniesiona ją do innych placówek Zgromadzenia. W 1989
 została przyjęta wraz z 5 innymi Siostrami do Nowicjatu. Po swych obłóczynach powiedziała: „O tak,
 teraz jestem Córką chrześcijańskiej miłości”.

W styczniu 1991 r. została przeniesiona do państwowego Domu Starców Dom Pedro II do Salvador,
 Bahia, by pełnić posługę na oddziale chorób dla przebywających tam 40 osób w podeszłym wieku. Była
 odpowiedzialna za pawilon dla mężczyzn. Posługę pełniła z kompetencją i stanowczością. Swoją energią
 i gotowością służenia promieniowała radością swego serca. Można było wyczuwać, że kochała swoje
 powołanie i poczuwała się do służenia ubogim, pielęgnując każdego z pełnią miłości. Traktowała
 wszystkich na równi.

Posługę swoją uważała za pełnienie apostolstwa słowem, świadectwem, słuchaniem i modlitwą.
 Przygotowywała chorych do dobrej śmierci. Wszyscy ją lubili. Była skromna, prosta, dyskretna, a przy
 tym promieniowała miłością i czystością. Ponadto zaś znajdowała jeszcze czas, by odwiedzać ubogich
 po domach i zbierać dla nich ofiary. Sił dodawała jej miłość do Boga. Sama mawiała: „Musimy służyć
 najuboższemu bratu miłością i całkowitym oddaniem, bo Bóg przebywa w nim i czeka na nas”.

W ostatecznej próbie na czystość

Na oddział męski tegoż Domu Opieki Starców został przyjęty w styczniu 1993 r. Augusto da Silva
 Peixoto. Liczył dopiero 46 lat życia. Dostał się tu, bo ktoś bardzo zabiegał o jego przyjęcie. Był to
 człowiek zawzięty, a niebawem zaczął nastawać na S. Lindalva, dając jej do poznania swoje grzeszne
 zamierzenia. Siostra trzymała się z dala od niego, na ile to tylko było możliwe. Zwierzyła się ze swych
 obaw innym siostrom i zaczęła modlić się w tej intencji. Wiara i modlitwa uformowały jej silną osobowość,
 wraz z gotowością bronienia czystości swego serca i ciała. Natomiast jej miłość i troskliwość o
 staruszków pozostawała nadal nie tknięta. To również stawało się motywem do dalszej posługi w tym
 domu starców. Zwierzyła się jednej z Sióstr: „Raczej przeleję swą krew, ale miejsca tego nie opuszczę”.

Dnia 30 marca tego roku (1993 r.) stały się nieczyste propozycje Augustyna tak
 nachalne i zatrważające, że Siostra poprosiła o interwencję jednego z urzędników
 Służby Zdrowia. Chociaż Augustyn obiecał, że się zmieni, żywił on w swym sercu
 nienawiść i zemstę, obmyślając zarazem wykonanie swego haniebnego planu.

Nadszedł dzień 9 kwietnia (1993 r.), Wielki Piątek. S. Lindalva uczestniczyła już
 wcześnie rano o 4.30 wraz z innymi Siostrami parafii ‘Boa Viagem’ – w Drodze
 Krzyżowej, po czym powróciła prędko na swój oddział, by ok. 7.00 godz.
 przygotować staruszkom śniadanie. Gdy na Oddziale dla Chorych wydzielała przy
 stole kawę, poczuła na swych plecach dotknięcie. Obróciła się i dostrzegła
 rozpaloną od gniewu twarz Augustyna. Trzymał on nóż w ręku i natychmiast
 pchnął go Siostrze w jej szyję. Trafił w żyłę szyjną. Siostra wykonywała wprawdzie
 ruchy obronne, ale on zadawał jej dalsze ciosy. S.Lindalvia wydobywała z siebie
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 parokrotnie słowa: „Boże ustrzeż mnie”, ale wkrótce padła na podłogę.
 Przeprowadzona potem autopsja medyczno-sądowa stwierdziła 39 głębokich oraz
 5 płytszych ciosów.

Jeden ze staruszków, który był w tej chwili w pobliżu, błagał mordercę, by
 Siostrę zostawić w spokoju. Ten jednak odpowiedział szorstko: „Zmykaj stąd, bo ci zrobię to samo”. Do
 innych chorych, którzy się zaraz zgromadzili, odezwał się: „Miałem to zrobić już dawno”. Inna Siostra,
 która przygotowywała śniadanie na innym Oddziale, przybiegła na odgłos krzyków. Zdobyła się na tyle
 odwagi, żeby mordercę ująć za rękę, ale nie mogła zrobić nic więcej w obawie, że teraz ją z kolei
 zaatakuje. W tej jednak chwili S. Lindalva oddała swe ostatnie tchnienie.

Morderca groził i innym staruszkom na Oddziale, żeby się nikt do niego nie zbliżył. Jednocześnie
 powtarzał parokrotnie: „Cieszę się, że mogłem tego dokonać”. Gdy zaś nadeszła jeszcze inna Siostra,
 która nie podejrzewając nic złego krzyknęła wystraszona: „O Boże, kto mógł czegoś podobnego
 dokonać”, morderca ponownie groził wszystkim, że gdy się tylko ktoś zbliży do niego, zrobi mu to samo.
 Potem się uspokoił, usiadł na ławce, otarł nóż o swoje spodnie, zatknął go w stół i zawołał: „Ona mnie nie
 chciała” ! Zwracając się zaś do lekarza, który w tej chwili wszedł, powiedział tylko: „Pan może wezwać
 policję, ja nie ucieknę. Zrobiłem to, co zrobić musiałem”.

Policja zjawiła się w parę minut później i ujęła mordercę. On zaś wyjaśniał zarówno przed sądem
 zarówno państwowym, jak i kościelnym, że ją zabił, bo ona mu odmówiła.

Beatyfikacja S.Lindalvy

Tak więc S. Lindalva umarła w Wielki Piątek 1993 – po odprawionej Drodze Krzyżowej, na Oddziale
 dla Chorych w Domu Starców, w zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa. Zwłoki Siostry zostały przeniesione do
 instytutu medycyny sądowej. Wieczorem wniesiono trumnę do kaplicy Dell‘Abrigo, którędy każdego roku
 przechodziła procesja Wielkopiątkowa. Przy trumnie gromadziły się przez całą noc tysiące ludzi. W
 Wielką Sobotę rano przewodniczył kard. Lucas Moreira Neves OP, Prymas Brazylii, pogrzebowi owej 39-
letniej Siostry. W czasie Mszy św. w Niedzielę Białą powiedział: „Siostrze Lindalvie wystarczyło parę lat,
 żeby swoje życie zakonne uwieńczyć męczeństwem”.

Dnia 2 grudnia 2007 r. została S.Lindalva beatyfikowana. Jej relikwie spoczywają w kaplicy owego
 Domu Starców Dom Pedro II. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się na stadionie Salvador.
 Uroczystościom przewodniczył kard. Saraiva Martins – w obecności matki nowej Błogosławionej i przy
 udziale tysięcy wiernych. Kardynał nazwał ją „męczennicą naszych dni, przykładem przede wszystkim
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 dla młodzieży – przez jej świadectwo prostoty, czystości, radości życia i oddania dla Chrystusa”.

Kardynał przytoczył przy tej sposobności wypowiedź Błogosławionej, gdy ją kiedyś zapytano o jej
 przysłowiową wesołość. S.Lindalva powiedziała wtedy:

„Serce moje należy do mnie – i potrafi cierpieć.
 Natomiast twarz należy do innych – i powinno się uśmiechać”.

Wspomnienie Błogosławionej zostało wyznaczone na dzień jej chrztu, tj. na 7.stycznia. Jej dzień śmierci
 przypadałby bowiem często na okres Wielkiego Postu lub dni tygodnia Wielkanocy.

6. Brigitte Irrgang (1943-1954)

Ze Słowacji na Pomorze

Przenosimy się na teren Słowacji i Pomorza Bałtyckiego. Mamy przed sobą kolejną dziewczynę,
 która oddała życie w obronie czystości. Jest nią Brigitte Irrgang (zob.: FMG-Information, 2000, nr 70, 35n).

Brigitte urodziła się na Słowacji (10.II.1943) w Krickerhau
 (Handlová), zginęła w Loitz (dawne polskie: Łozice) w Meklemburgii
 k. Greifswaldu (29.IX.1954). Ojciec, nauczyciel, wraz z matką
 przekazali dzieciom (sześciorgu) religijne wychowanie. Dwóch
 synów zostało kapłanami. Sama Brigitte była dziewczynką
 bardzo wesołą. Matka nauczyła ją, że trzeba ofiarować
 wszystko, co jest trudne.

Pod koniec Drugiej Wojny Światowej zostali Niemcy z
 tamtych terenów wysiedleni. Rodzina Irrgang dotarła na
 pomorze – do Loitz (polskie: Łozice), miasteczka niemal
 wyłącznie ewangelickiego. Ojciec został tam dyrektorem
 Szkoły Średniej. Wychowanie Brygity przebiegało wzorowo.
 Mała dziewczynka z włosami blond w loczki, była najpilniejszą
 uczennicą w szkole, m.in. w nauce religii. Mimo istniejącej w
 Demokratycznej Republice Niemieckiej antychrześcijańskiej
 atmosfery i silnego nacisku politycznego komunistycznego
 reżimu, rodzina Irrgang angażowała się odważnie w praktyki
 katolicyzmu. Wychowawczyni klasy, Charlotte Gaede,
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 nakreśliła o Brygicie słowa:

„We wiosennych miesiącach 1954 wywarło twoje fizyczne i
 duchowe piękno i czystość szczególne wrażenie na moją
 świadomość ... Przyglądałam ci się nieraz i nasuwały mi się myśli: Ty piękny kwiecie!... Tak, tyś,
 Brigitte, była zapalona do wszystkiego co dobre, szlachetne, piękne, zawsze gotowa do pomocnego
 czynu, czysta w swojej woli i w swych dążnościach, spragniona poznania, z najgłębszą powagą
 zatroskana o przejrzystość duszy”.

Do pierwszej Komunii św. przystąpiła Brygita 27 lipca 1952 r.. Jednocześnie zaczęła przygotowywać
 się do planowanego na dzień 18 października 1954 r. Sakramentu Bierzmowania. Na patronkę
 Bierzmowania obrała sobie św. Marię Goretti. Jeszcze na 2 dni przed swą śmiercią przyglądała się
 obrazkowi tej 4 lata wcześniej kanonizowanej świętej (kanonizacja św. Marii Goretti: 1950 r.) i powiedziała do
 matki: „Jaka ona jest piękna! Mamo, ja wiem o niej wszystko”.

Już jako 7 letnia dziewczynka była Brigitte jedną z najgorliwszych w czasie misji świętych dla dzieci.
 Uczęszczała regularnie do sakramentów świętych i chętnie odmawiała Różaniec. Trudno było nie
 zauważyć u niej jasnego ukierunkowania na Boga. Dla całkiem osobistego użytku założyła sobie zeszyt z
 rachunkiem sumienia – z wyjaśnieniami i pytaniami do Dziesięciorga Bożych Przykazań. Po przykazaniu
 VI. dopisała sobie w tym zeszyciku modlitwę poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie: „O meine
 Gebieterin ...” [= „O Pani moja i Matko moja, Tobie się całkowicie oddaję ...”].

Ówczesny proboszcz parafii Demmin (jemu przypadała również troska pasterska o Loitz) znał dobrze rodzinę
 Irrgang. Od niego też pochodzi ze stycznia 1955 obszerne sprawozdanie (potwierdzone przez 4 braci Brygity
 jako wiarygodnego świadectwa), w którym określił on tę dziewczynę jako męczennicę czystości.

Od tego również proboszcza pochodzi m.in. szczegół z
 nauczania religii (nauczanie religii przez Siostrę Jadwiżankę), że jej
 gorliwość i wiedza religijna Brygity uchodziła za przysłowiową.
 Nauczyciele i dzieci mawiały:

 „Zapytaj Brygitę, ona zawsze wszystko wie”.

Po lekcjach Brygita zapisywała sobie w zeszycie zawsze
 ważne wypowiedzi i uczyła się ich na pamięć.
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Nagłe, nieoczekiwane męczeństwo w obronie czystości

Dnia 29 września 1954, w święto św. Michała Archanioła, trudno było zaspokoić w nieskończoność
 ciągnące się pytania Brygity odnośnie do słów Chrystusa: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,
 niech przyjdzie do Mnie i pije” (J 7,37). Gdy pozostałe dzieci wyszły już z klasy, Brygita poprosiła jeszcze
 Siostrę, żeby jej zaśpiewała pieśni Mszalne. Ale Siostra musiała już po długim dniu pracy udać się do
 siebie, bo robiło się ciemno.

Brygita pobiegła wobec tego na piętro budynku szkolnego, gdzie jej rodzina mieszkała. Ale matka
 posłała ją jeszcze prędko po jakieś zakupy. Gdy Brygita już wracała, jej starszy brat wyprzedził ją
 niedaleko domu. Tymczasem Brygita już nie wróciła. Rodzina była cała poruszona i bracia zaczęli jej
 szukać. Jeden z braci dostrzegł w ciemności, jak jakiś mężczyzna wymykał się zza krzaków. Wtedy to
 brat znalazł najpierw torbę do zakupów oraz rozrzucone części ubrania Brygity. Przerażony zobaczył
 zaraz potem Brygitę leżącą pod jednym z krzaków. Jej lewa skroń spływała krwią, szyja wykazywała
 ślady duszenia, a podbrzusze było bardzo pocięte. Nadszedł ojciec: zaniósł on dziewczynkę do domu.
 Wydawało mu się, że Brygita jest tylko ranna i nieprzytomna. Ale wkrótce się spostrzegł, że ona już nie
 żyła.

Wezwano natychmiast kapłana. Udzielił on warunkowo sakramentu Namaszczenia. Policji udało się
 w oparciu o wskazówkę brata szybko ująć sprawcę zbrodni. Przyprowadzono go do jego ofiary. Całymi
 godzinami zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego ze zbrodnią. Jednakże przyciśnięty dowodami do
 muru przyznał, że jakaś kobieta go odstawiła, a wówczas przyczaił się na tę dziewczynę, uderzył jej
 głową o mur, udusił i zadał jej gwałt. Jednakże na obrazku parafialnym widnieją słowa: „Sprawca napadł
 ją i chciał ją zgwałcić, jednakże do gwałtu już nie doszło”.

Martwe ciało dziewczynki zostało jeszcze tej w nocy przewiezione do badania na medycynie sądowej
 w Greifswald. Ciało zostało zwrócone 1-go października. W święto Aniołów Stróżów, 2 października 1954
 r., męczenniczka została pochowana po uroczystym odprawieniu „Engelamt” (‘Pogrzeb Anioła’: niewinnego
 dziecka. Tak to określił proboszcz Wessels w swym sprawozdaniu).

Działo się to w przepełnionym kościele ewangelickim poświęconym Matce Najświętszej. Długo
 ciągnący się kondukt pogrzebowy szedł przepełnionymi ulicami miasteczka Lois, kierując się na
 miejscowy cmentarz.

 Wspomniany ks. Proboszcz pisze:

„W milczeniu, wstrząśnięty, głęboko poruszony,
 słuchał tłum słów kapłana:
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 ‘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 ...
 Albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie
 wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który
 jest w niebie’ ... (Mt 18,6).

 – Gdy rzucimy okiem wstecz, odsłania ta niewinna śmierć owej czystej dziewczynki jej moc jako
 symbol. Sam już fakt, że mała Brigitte jakoby w przeczuciu swego własnego losu, obrała sobie na
 patronkę sakramentu Bierzmowania imię młodej Świętej: Marii Goretti, która w taki sam sposób
 zginęła jako ofiara swojej czystości, mówi wiele za siebie” (prob. Wessels).

Cała rodzina Irrgang wywędrowała w 1958 r. do Niemiec Zachodnich. Mimo to, chociaż ludność Loitz
 jest niemal wyłącznie ewangelicka, ludzie tamtejsi dbają nadal po dziś dzień o grób Brigitte, tak jakby
 dopiero co zginęła. W całej okolicy uchodzi ona ze względu na swoją śmierć jako męczennica czystości,
 jak to zresztą podkreślił prob. Wessels w swym sprawozdaniu w 1955 r.

W rok po śmierci Brigitte została w Loitz wzniesiona katolicka kaplica dla upamiętnienia Brigitte –
 kaplica pod wezwaniem św. Marii Goretti.
 – W swym artykule przedrukowanym dla Gazety Kościelnej Berlina z „Wydarzeń Parafialnych” z
 Demmim – wzywa H.G.Tappert, żeby w swych osobistych potrzebach powierzać się wstawienniczej
 modlitwie Brygity.
 Wspomina on również, że na grób Brygitte udał się Kardynał Sterzinsky z Berlina (FMG-Information, 2000, nr
 70, 35n).

7. Błog. Albertina Berkenbrock (1919-1931)

Lata dzieciństwa Albertyny

Przenosimy się w południowe strony Brazylii do Santa Catarina, gdzie w owym
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 zdrowym okręgu górskim osiedlali się przeważnie mieszkańcy z Niemiec z
 Westfalii w połowie 19 wieku. Rodzina Berkenbrocks wywodziła się z takich
 właśnie osiedleńców-‘kolonistów’. Ludzie ci zaczęli tu obrabiać ziemię i prowadzić
 gospodarstwa rolne.

Rodzina Berkenbrock mieszkała w parafii Vargem do Cedro (diec. Tubarao, dawniej
 Florianopolis). Albertina była jednym z dziewięciorga dzieci rodziny Berkenbrock (zob.
 FMG-Information, 2007, nr 91, 46n). Urodziła się 11 kwietnia 1919 r. Od swoich głęboko
 wierzących rodziców nauczyła się Albertina modlitwy, poznawała najważniejsze
 tajemnice wiary, regularnie uczestniczyła we Mszy św. niedzielnej i przestrzegała Bożych przykazań.
 Ukochała przede wszystkim Niepokalaną Dziewicę Maryję i czciła św. Alojzego Gonzagę (święty
 młodzieżowy, wzór czystości). W domu głośno odmawiała z wszystkimi Różaniec i inne modlitwy.

Gorliwie i z radością przygotowywała się do Pierwszej Komunii świętej, do której przystąpiła
 16.VIII.1928 r.: w wieku 9 lat. W następnych latach nieraz wracała do tego dnia jako do
 najszczęśliwszego dnia swego życia. Otrzymała również Sakrament Bierzmowania – już 9.III.1925 r.,
 czyli mając niecałe 6 lata.

Na podstawie zeznań jej matki dowiadujemy się, że Albertyna była
 „bardzo posłuszna, łagodna i pobożna.... W domu pomagała zawsze bez
 żadnych grymasów. Miała usposobienia spokojne, była nieco bojaźliwa.
 Chętnie bawiła się lalkami ... Była bardzo lubiana przez wszystkich
 rówieśników. Zawsze bardzo prosta, szczera i przyjazna, ubierała się
 skromnie. Nigdy nie usłyszałam z jej ust słowa niestosownego. W szkole
 dzieliła się swym chlebem na przerwach”.

Prócz tego wykształcenia, jakie wyniosła z domu, wiele miała do
 zawdzięczenia nauczycielowi szkoły podstawowej. On to nauczył Albertynę
 nie tylko czytania i pisania, ale również katechizmu i przygotowywał ją do
 Pierwszej Komunii świętej. Ów katecheta wyznał, że Albertyna „dobrze
 zrozumiała katechizm i doskonale również zrozumiała szóste przykazanie

 Boże”.

 We Mszy św. uczestniczy pobożnie, a za każdym razem, gdy przyjeżdżał do ich gospodarstwa
 kapłan, przystępowała również do spowiedzi świętej.

Nagle poniesiona śmierć w obronie czystości

Dnia 15 czerwca 1931, koło godz. 16.00, Albertyna wypasała bydło, które należało do jej rodziny.
 Ojciec polecił jej poszukać wołu, który wyrwał się gdzieś z pastwiska. Albertyna pobiegła boso, w sukni
 biało-czerwonej, spotykając po drodze przypadkowo młodego, 33-letniego człowieka, Maneco Palhoca,
 czarnoskórnego robotnika. Mieszkał on od lat wraz ze swoją żoną – mulatką i trójką swych dzieci w
 chatce ok. 30 m powyżej domu Berkenbrocków. Pracował on w gospodarstwie ojca Albertyny. Nie cieszył
 się on dobrą opinią, a po pijanemu wypowiadał na osiedlonych gospodarzy niejednokrotnie słowa pełne
 gróźb.

Albertyna znała go oczywiście dobrze, bo często bawiła się z jego dziećmi. W tej chwili Maneco
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 wprowadził Albertynę w błąd mówiąc że wie, gdzie się ten wół podział – i skierował Albertynę do lasu.
 Albertyna jednak nie znalazła tam poszukiwanego wołu i wracała rozczarowania z powrotem.
 Tymczasem Maneco zaczaił się na nią w zasadzce.

Albertyna zorientowała się natychmiast, że nosi się on w stosunku do niej z zamiarem popełnienia
 grzechu nieczystego. Chciała go ominąć i wołała: „Maneco, nigdy” ! Wywiązała się walka: Albertyna
 broniła się przed nim ze wszystkich sił. Przez cały czas walki próbowała dać mu do zrozumienia, żeby
 tego ciężkiego grzechu nie popełnił, bo inaczej będzie musiała wyznać swemu ojcu, jak on się do niej
 odniósł.

Gdy Maneco zobaczył, że dziewczyny do grzechu nie namówi, zadał jej nożem cios w szyję.
 Albertyna od razu zginęła.
 – W ten sposób Albertyna osiągnęła zwycięską koronę nienaruszonego dziewictwa, oddając swe młode
 12-letnie życie Chrystusowi przez przelanie krwi męczeńskiej.

Wydarzenia po męczeństwie Albertyny i jej Beatyfikacja

Ciało Albertyny zostało znalezione przez jej kuzyna.
 Wiadomość o zbrodni rozeszła się natychmiast po całej
 okolicy. Oddziały konnych mężczyzn poszukiwały
 mordercy, który uciekł.

Sam również Maneco, który chciał odwrócić
 podejrzenie od swojej osoby, dołączył się do grupy
 owych jeźdźców poszukujących sprawcy zbrodni. Po
 paru dniach okoliczności się w końcu wyjaśniły.
 Podejrzany początkowo zaprzeczał, jakoby miał coś
 wspólnego ze zbrodnią. Został on jednak rozpoznany w
 odległej miejscowości – i aresztowany. Po daremnym
 zaprzeczaniu, przyparty do muru niezbitymi dowodami,
 przyznał się w końcu do popełnionej zbrodni.

Dostał najwyższy wyrok: 30 lat więzienia. Zmarł jednak już po ok. 7 latach. W ciągu tego czasu
 niejednokrotnie wracał do tej zbrodni i opowiadał szczegółowo, jak to wszystko wyglądało oraz jak
 Służebnica Boża pozostała wierną Bożemu przykazaniu aż do przelania krwi.

Zaraz po śmierci ludzie uznali Albertynę za męczennicę czystości.
 Jej grób oraz miejsce jej śmierci stały się celem licznych pielgrzymek.
 Na miejscu męczeństwa został postawiony najpierw krzyż, później
 zbudowano tam kaplicę upamiętniającą jej męczeństwo.

O czci oddawanej męczennicy czystości świadczy wielka ilość wot
 zawieszanych tam przez pielgrzymów przybywających tu z dalekich
 stron. Niemiecki misjonarz pracujący w Brazylii, O.Henryk Sebastian
 Rademacher, napisał i opublikował już w 1932/33 życiorys Albertyny
 („Das Heldenmädchen von Vargem do Cedro – Bohaterska dziewczyna z Vargem do
 Cedro”).
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Rodzeństwo męczennicy nadal żyje na tym samym miejscu. Śmierć i
 świadectwo cnoty tej zaledwie 12-letniej dziewczyny wywierały od
 początku wielkie wrażenie na otoczeniu. Od samego też początku
 zaczęto uważać Albertynę za symbol czystości i wytrwałości w wierze.
 Jej reputacja jako męczennicy została potwierdzona, gdy lokalna
 położna, która badało jej ciało, stwierdziła, że gwałt na dziewczynie nie
 został dokonany.

Ponieważ opinia o męczeństwie umacniała się z biegiem lat i pojawiały się znaki cudów, arcybiskup z
 Tubarao wszczął w 1952 r. Proces Informacyjny Diecezjalny nad życiem i męczeńską śmiercią Albertyną,
 który by następnie pozwolił rozpocząć w Rzymie jej proces beatyfikacyjny. Ten dodatkowy proces został
 otworzony w 1958 r., a po przerwie dokończony na szczeblu diecezjalnym w 2001 r.

Dnia 18.lutego 2001 zostały ekshumowane doczesne szczątki Albertyny. Następujące potem badania
 w Rzymie doprowadziły do wydania jesienią 2006 r. przez grupę konsultorów teologicznych orzeczenia
 stwierdzającego fakt męczeństwa, po czym nastąpiło uznanie faktu męczeństwa na zgromadzeniu
 plenarnym kardynałów i biskupów należących do kompetentnej Kongregacji. Beatyfikacji Albertyny
 dokonał papież Benedykt XVI w dniu 20 października 2007 roku.

8. Josefina Vilaseca (1940-1952)

Dni dzieciństwa, pracy i pogłębienia życia religijnego

A oto jeszcze jedno świadectwo męczeństwa w obronie cnoty
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 czystości – tym razem z Hiszpanii: 12-letniej Josefiny Vilaseca (FMG-
Information, 1997, nr 61, 34n).

Znajdujemy się w niedużej wiosce: Horta de Avinyó w diecezji Vich, w
 prowincji Barcelona. Małżonkowie Jaime Vilaseca i Antonia Alsina Coll
 miali siedmioro dzieci. Życie w domu było przesycone żywą wiarą – z
 codziennym Różańcem, częstym przystępowaniem do Sakramentów
 świętych i uczestnictwem w życiu liturgicznym Kościoła. Józefina była
 piątym dzieckiem tej rodziny.

Jej 49-letni ojciec miał bardzo słabe zdrowie, toteż często nie był w
 stanie wykonywać pracy w polu. Udzielał się jednak dużo w parafii. Matka
 pracowała w miejscowej fabryce odzieży. Starsze dzieci pomagały w
 gospodarstwie lub już znalazły pracę, a dwójka młodszych po Józefinie
 uczęszczało jeszcze do szkoły.

Józefina urodziła się 9 marca 1940 r. Następnego dnia, 10 marca, została ochrzczona w kościele
 parafialnym. Dziewczynce nadano imię: Josefina Francisca Assunción. Sakrament Bierzmowania
 otrzymała Józefina mając półtora roku – dnia 2 listopada 1941 r.

Do miejscowej szkoły wiejskiej zaczęła chodzić mając 4 lata. Pierwszą Komunię świętą otrzymała
 jako 9-letnia dziewczynka dnia 12 czerwca 1949 r. Kapłan, ks. Dr Ginés Padrós, który poznał Józefinę
 zaraz po przewiezieniu jej do kliniki do Manresa, nakreślił jej sylwetkę następująco: budowa ciała silna,
 wzrostu średniego, włosy o odcieniu czerwonawym, oczy duże, błyszczące, ani wybitnie piękna, ani
 brzydka, ale z nigdy nie ustępującym uśmiechem na twarzy.

Na podstawie sprawozdania nauczycielki wiejskiej, która miała Józefinę w swej klasie przez 6 lat,
 wykazywała Józefina wielkie zamiłowanie do robot ręcznych i do rysowania, natomiast w innych
 przedmiotach trudno jej było osiągnąć nawet średni poziom. Za to jednak przewyższała swoje koleżanki
 zdecydowanie znajomością katechizmu i dziejów biblijnych.

W kwietniu 1952 r. dostała się Józefina na pół roku do Sióstr Serca Jezusowego w miejscowości
 oddalonej o niewiele kilometrów: Avinyó. Tam pomagała w przedszkolu dla dzieci pracownic fabryki przy
 pilnowaniu ich dzieci, jednocześnie uczęszczając do szkoły wieczorowej. Józefina wykazywała się w tym
 czasie jako niewinna, pobożna dziewczyna z gospodarstwa wiejskiego, jednakże wolna od błędów
 przypisywanych tej warstwie społecznej. Zdarzało się, że chwilami wpadała w silny gniew, a niekiedy
 ulegała pokusie, by wydać nieduże kieszonkowe na słodycze, które jednak potem chętnie rozdzielała
 powierzonym jej dzieciom. Zwracała jednak uwagę swoją ujmującą szczerością i szczególnym
 umiłowaniem cnoty czystości. Dużo się śmiała i śpiewała całą sobą pieśni, jakich nauczyła się czy to na
 lekcjach religii, czy też na misjach ludowych.

Jej życie religijne utrzymywało się bezdyskusyjnie na poziomie
 przewyższającym jej wiek i okoliczności. Prócz codziennej modlitwy porannej
 i wieczornej nawiedzała często Najśw. Sakrament w kościele. Uprosiła sobie
 u miejscowego proboszcza, by jej użyczył na popołudnie klucza do kościoła.
 W każdą niedzielę i święta, niekiedy również w ciągu tygodnia, zwłaszcza zaś
 w Pierwsze piątki miesiąca, przystępowała do Komunii świętej.

Odznaczała się głęboką miłością do Najśw. Maryi Panny. Matka Józefiny
 bardzo wcześnie poświęciła Maryi zarówno Józefinę, jak i pozostałe swoje
 dzieci. Józefina modliła się też często i chętnie na Różańcu. Znamienne, że
 po modlitwie Różańcowej przeżywała nieraz chwile niemal ekstazy.
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W grudniu 1951 r. nastał w miejscowości rodzinnej Józefiny nowy duszpasterz. Zaczął on
 organizować z zapałem Akcję Katolicką, którą Kościół w tym czasie bardzo rozwijał. Józefina została
 sekretarką stowarzyszenia Akcji Katolickiej i przewodniczącej Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej,
 chociaż działalności tej zanadto nawet nie rozpoczęła ze względu na to, że wkrótce potem zginęła.

Dnia 21 października 1952 upłynął dla Józefiny półroczny pobyt w klasztorze i w ‘Żłóbku’ w Aninyó.
 Przeżyła ona w tym czasie głęboko jeszcze misje święte, które odbywały się w tamtejszej parafii Avinyó.
 Na jednym z kazań misjonarz opowiadał dzieciom o życiu św. Marii Goretti, która dwa lata wcześniej
 została kanonizowana przez papieża Piusa XII.

W śmiertelnym zmaganiu w obronie czystości

W dniach od 11 listopada do 8 grudnia 1952 r. miała Józefina dotrzymywać towarzystwa wdowie i
 zarazem pani gospodarstwa zwanego ‘Salabarnada’. Miała również pomagać jej przy wykonywaniu
 mniejszych prac – póki nie nadejdzie nowy zarządca majątku.

Salabarnada było wielkim, bogatym gospodarstwem, położonym nieco z boku od samej
 miejscowości. Od dwóch miesięcy mieszkał w tymże domu też jeszcze młody, silny mężczyzna o
 sympatycznym wyglądzie, 24-letni José Garriga Junyent. Zadaniem jego było zaopatrywanie domu. Był
 to młodzieniec twardy, religijnie wcale lub tylko nieznacznie ukształtowany. Poza tym jednak nie dawał
 żadnego powodu do podejrzeń.

Józefina, która początkowo czuła się nieswojo po zakończeniu pobytu u Sióstr w Avinyó i nagle
 zaistniałym osamotnieniu, przyzwyczaiła się prędko do nowych warunków. Zabawiała wnuków pani
 domu, z którą dobrze się rozumiała. W niedziele wolno jej było odwiedzić swój dom rodzinny.

W międzyczasie jej przyszły napastnik musiał jej już jednak dać znać o swoich zamierzeniach w
 stosunku do niej, bo w niedzielę przed napadem powiedziała Józefina w domu znamiennie: „W
 Salabarnada ... nie podoba mi się, bo ... José jest niedobry”. Ale matka nie zrozumiała tych słów w całej
 ich powadze i pocieszała córkę, że musi tam pobyć przez już tylko niewiele dni.

Dnia 4 grudnia 1952 r. właścicielka gospodarstwa musiała wyjść z domu po zakupy. W kuchni
 pozostał sam tylko José i Józefina, gdzie oboje dopiero co spożyli śniadanie. Chwilę tę wykorzystał José,
 by zrealizować swoje grzeszne zamierzenie. Josefina odpowiedziała swoim ostrym, stanowczym ‘Nie’.
 Wywiązała się ciężka, nierówna walka.

W celu przełamania oporu Josefiny, chłopiec przycisnął jej głowę do zmywalki w kuchni i zranił ją
 nieco nożem w szyję. Josefina nie dała za wygrana, a nawet udało się jej uwolnić od napastnika: uciekła
 do sąsiedniego pokoju. Ale nie zdołała zamknąć całkowicie drzwi: chłopiec miał więcej siły i przemógł ją.
 Tutaj rzucił się na nią i pchnął nożem dwukrotnie w lewą stronę klatki piersiowej blisko serca i ciężko
 zranił ją w szyję.

Na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza sądu z Manresa, rana w skos na przedniej
 części szyi przecięła dwie trzecie tchawicy. Rany cięte na płaszczyznach dłoni świadczą szczególnie
 dramatycznie, jak bardzo Józefina się broniła. Josefina upadła na podłogę obficie krwawiąc i straciła
 przytomność. Po chwili przyszła jednak chwilowo do siebie i jak potem sama opowiadała, odmówiła trzy
 „Zdrowaś Maryjo” oraz akt żalu doskonałego w przekonaniu, że umiera.

Gdy pani domu wróciła po dobrej
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 godzinie nieobecności, nie wiedziała, czemu
 Josefina nie wyszła jej naprzeciw. Zaczęła
 jej szukać po pokojach. Znalazła
 nieprzytomną, całą w kałuży krwi – i
 zabandażowała krwawiącą szyję, pomimo iż
 jej się wydawało, że Józefina jest nieżywa.
 Zaczęła też nacierać jej skronie.

Po chwili Josefina przyszła na chwilkę
 do siebie i mogła na jej pytania dać do
 zrozumienia, że sprawcą był José. Przecięta
 tchawica niemal uniemożliwiała mówienie.

W odpowiedzi na wołanie pani, służący wszedł schodami do góry, w przekonaniu, że Josefina nie
 żyje. Udawał, że o niczym nie wie. Gdy pani mu oznajmiła, że sama Josefina powiedziała jej, iż on je
 zadał te rany, odpowiedział tylko: „Ona to rzeczywiście powiedziała? To znaczy: ona jeszcze żyje?” –
 „Tak, żyje” !
 – Całkiem zdezorientowany wykrztusił z siebie: „Miałem zły moment”. Jak potem sam wyznał, sądził on,
 że gdyby dziewczyna wtedy umarła, wszystko by się jakoś powoli wyciszyło.

W walce o utrzymanie życia Josefiny

Oboje wyszli teraz razem, by zawezwać pomocy, gdzie się tylko dało. Ciężko ranna Józefina została
 ostatecznie przetransportowana do kliniki St. Joseph w Manresa. Lekarze przystąpili natychmiast do
 operacji. Wszyscy byli pod wrażeniem niezłomnego spokoju dziewczyny podczas zabiegu i przy
 koniecznych dalszych zabiegach, chociaż niektóre z nich musiały być przeprowadzone bez znieczulenia.

Gdy wspomniany kapłan, Dr Padrós, zapytał Josefinę w szpitalu, kto był jej napastnikiem, wyznała
 jedynie wargami:

„José, służący”.
 „Czemu on to uczynił”?
 „On mnie chciał zmusić, żebym uczyniła coś złego”.
 „A czemuś tego nie uczyniła”.
 „Bo tego czynić nie wolno, bo to byłby grzech”.
 „Czyś mu to powiedziała”?
 „Tak. Ale za każdym razem, gdy mu to powiedziałam, wpadał w jeszcze większy szał i zadawał mi
 jeszcze więcej bólu”.

Z tego wyznania widać, że Józefina broniła się nie tylko z powodu instynktownego poczucia
 wstydliwości, ale przyjęła z całą świadomością raczej okrutną śmierć aniżeli grzech.

Wyznania Josefiny pokrywają się zresztą w pełni z wypowiedziami, jakie morderca składał w czasie
 przesłuchań. Został on skazany na więzienie na 30 lat z powodu zabójstwa, a na dalsze 20 lat z powodu
 gwałtu. Podjął on bowiem jeszcze próbę spełnienia swej żądzy na nieprzytomnym ciele Józefiny, ale to
 mu się ostatecznie nie udało.

Kapłan pytał Josefinę również, czy zna życie Marii Goretti. Gdy Siostra Przełożona wraz z matką od
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 Josefiny zaczęła opowiadać o życiu włoskiej męczennicy, przypomniała ona sobie, że słyszała o niej w
 czasie misji świętych. Kapłan dopowiedział wtedy jeszcze:

„A czy ty wiesz, że Maria Goretti przebaczyła swojemu mordercy”?

Josefina odrzekła na to prędko:

„Ja przecież również przebaczam José”.

Józefina przyjęła chętnie propozycję, żeby następnego dnia – był to Pierwszy Piątek miesiąca,
 przyjąć Komunię świętą. Dopowiedziała zaraz:

„I przyjmę tę Komunię świętą w tej intencji, żeby José się nawrócił i stał dobry”.

Nie mniej heroicznie dodała matka:

„Bardzo dobrze, Josefino! Ja też przyjmę Komunię św. w takiej samej intencji”.

Józefina przebywała na klinice w Manresa 3 tygodnie. Z początku wydawało się, że zaczyna się
 proces poprawy. Ale po ataku duszności trzeba było przeprowadzić nacięcie tchawicy. Józefina
 oddychała odtąd tylko przez dren i nie była już w stanie cokolwiek wypowiedzieć. Odpowiedzi udzielała
 poruszaniem wargami, lub kreśliła je znakami.

W tych dniach miała wiele odwiedzin od bliskich, od osób duchownych, a także od diecezjalnych
 przewodniczących nad Aspirantkami Akcji Katolickiej. Przyniosły one Józefinie odznakę Akcji Katolickiej.
 Że zaś w tych dniach w Manresa bardzo reklamowano stroje dla lalek, Komisja od Reklamy uchwaliła, że
 podarują Józefinie lalkę ubraną w strój Pierwszo-Komunijny.

Józefina przyjmowała każdego dnia Pana Jezusa. Za każdym razem modliła się o nawrócenie i
 poprawę dla napastnika. Któregoś razu zapytał ją kapłan, czy woli pójść do nieba, czy też wyzdrowieć.
 Josefina odpowiedziała na to: „Wszystko jedno! Jak zechce Bóg i Najświętsza Maryja Panna”.

Ponieważ nadal zdawała się pojawiać nadzieja na jakąś poprawę, zachęcał ją wspomniany kapłan,
 Dr Padrós, żeby i później, gdyby się pojawiła podobna pokusa być może w nie tak ostrej postaci,
 dochować takiej samej wierności Chrystusowi. Na pytanie zaś kapłana, czy byłaby i wtedy gotowa raczej
 umrzeć aniżeli zgrzeszyć, potwierdziła Josefina parokrotnym skinięciem głową twierdząco.
 – Swoje kilka listów, względnie gdy była w stanie coś wyszeptać, swoje pozdrowienia pożegnalne dla
 tych którzy ją odwiedzali, kończyła za każdym razem słowami: „Módlcie się do Boga za mnie, żebym była
 zawsze bardzo dobra”.

Dnia 20 grudnia zaznaczył się ponowny nawrót trudności z oddychaniem. Josefina znajdowała się
 cały czas pod kontrolą lekarzy. We Wigilię Bożego Narodzenia słuchała na własne życzenie Radia
 Watykańskiego z transmisją Mszy św. papieskiej. W nocy o godz. 2.00 otrzymała jeszcze Komunię
 świętą. Potem stan jej się pogorszył, tak iż zaczęto zastanawiać się nad kolejną operacją. Ale do niej już
 nie doszło. Po południu w Boże Narodzenie, 25 grudnia 1952 r. Josefina oddała swego ducha Bogu. Była
 godzina 13.20.

W oczekiwaniu na beatyfikację Josefiny

Niebawem zaczęły gromadzić się przy trumnie Josefiny tłumy rozmodlonych ludzi. Oceniono
 szacunkowo, że do chwili przeprowadzenia trumny na cmentarz w Manresa przy trumnie przesunęło się



 ok. 25.000 ludzi.

W czasie uroczystości pogrzebowej, na której zgromadziły się tysiące wiernych i przedstawicieli
 duchowieństwa, wyraził się biskup pomocniczy: „Nie chciałbym uprzedzać orzeczenia Kościoła, ale
 śmiem twierdzić, że Josefina Vilaseca zdobyła u Boga bogatą nagrodę. Jej męczeństwo za wiarę i w
 obronie czystości przygotowuje nam drogę do Nieba”.
 Dnia 28 grudnia 1952 r., w święto Niewinnych Młodzianków, szczątki doczesne Josefiny spoczęły w jej
 miejscowości rodzinnej.

W niewiele dni po jej pogrzebie, 6 stycznia 1953, Biskup Ordynariusz uczcił Josefinę w swym Słowie
 Pasterskim jako męczennicę czystości. Napisał m.in.:

„Nikt nie staje się nagle dobrym czy złym. Człowiek raczej zostaje kształtowany powoli ku dobru,
 względnie doznaje zniekształcenia przez zło. Skoro zatem Józefina osiągnęła szczyt dzielności,
 zawdzięcza to w dużym stopniu i zapewne w zasadniczej mierze swej formacji poprzez
 chrześcijańskie nauczanie”.

Wkrótce potem ukazała się w języku hiszpańskim broszurka – z przedmową biskupa pomocniczego.
 W lecie 1953 r. ukazał się jej niemiecki przekład w wydawnictwie w Kevelaer pt.: „Dr.Ginés Padrós: ‘Nie!
 To jest grzech... – Życie i ofiarnicza śmierć Josefiny Vilaseca”.

Niebawem podjęte zostały starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. Już w 1958 ukazał się
 odnośny Dekret o heroiczności cnót. Jednakże pomimo iż środki przekazu początkowo upowszechniały
 wiadomość o śmierci hiszpańskiej męczennicy czystości, w dalszych latach wiadomości te przycichły.
 W 1989 r. nadeszła z Watykanu odpowiedź na zapytanie biskupa z Vich, że proces Josefiny został na
 razie odroczony, żeby dać pierwszeństwo innym procesom diecezjalnym.

PODSUMOWANIE

Wierność Przykazaniu aż do ofiary życia

Trudno przejść obojętnie obok chociażby tylko tych ośmiu przytoczonych żywych przykładów
 wierności w czystości aż do przelania krwi własnej włącznie. W każdym z tych wypadków odnośne
 męczennice, z zasady niemal jeszcze dzieci: dziewczynki, bo o dziewczynki w pierwszym rzędzie tutaj
 chodzi, kierowały się zasadą-dewizą: „Lepiej umrzeć, niż zgrzeszyć”. Rozumiały ten wewnętrzny
 imperatyw w sensie dosłownym, bekompromisowo.

Możemy podziwiać wewnętrzną dojrzałość ducha u tych dzieci. Jak wyraziście zaznaczało się w ich
 czystych duszach działanie Ducha Świętego! Któraś z tych dziewczynek przyjęła sakrament



 Bierzmowania, tzn. sakrament nie tylko jako ‘próby wiary’ – tym jest przede wszystkim sakrament Chrztu
 świętego, ale i sakrament „próby charakteru” – tym jest sakrament Bierzmowania – mając zaledwie
 półtora roku. W innym wypadku dziecko przystąpiło do sakramentu Bierzmowania w wieku 6 lat.

Dojrzewanie tych młodych osóbek do stopniu heroizmu w obronie Bożych przykazań, których bronić
 należy w razie zaatakowania aż do złożenia własnego życia w ofierze, byłoby prawie niemożliwe, gdyby
 temu nie sprzyjał klimat głębokiego rozmodlenia całej rodziny – a były to z zasady rodziny wielodzietne.
 Dzieci te mogły obserwować na co dzień, że zarówno ojciec, jak matka nie tylko rozkazują dzieciom
 modlić się, przystępować regularnie do sakramentów świętych i bezapelacyjnie każdorazowo
 uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., lecz sami pierwsi stawali na czele żywotnego związania z Bogiem
 na co dzień.

Gdy rodzice żyją na co dzień w stanie łaski uświęcającej, dzieci widzą ich nie obłudny przykład.
 Łatwiej im wtedy kroczyć śladami Chrystusa – w ślad za dobrym, odpowiedzialnym wcielaniem w życie
 przyrzeczeń Chrztu świętego swoich własnych rodziców. Życie rodziców staje się żywym świadectwem
 na co dzień, jak bardzo poważnie traktują złożone niegdyś przyrzeczenia Chrzestne:

„Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?”
Wyrzekamy się.
 „Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was nie opanowało?”
Wyrzekamy się.
 „Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu”?
Wyrzekamy się.

 „Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?”
Wierzymy.
 „Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?”
Wierzymy.
 „Czy wierzycie w Ducha Świętego?”
Wierzymy.

U tych dziewczynek-męczennic zdumiewa ich dziecięca, a zarazem żarliwa miłość do Niepokalanej
 Matki-Dziewicy Maryi. Tym goręcej dziewczynki te tęskniły za Chrystusem Eucharystycznym i możnością
 przyjmowania Go w Komunii św. Gdy tylko było to możliwe, dzieci te chętnie, spontanicznie przychodziły
 dodatkowo do kościoła, by adorować Chrystusa Eucharystycznego.
 – Nic dziwnego, że Jezus nie zostawiał tej dziecięcej, szczerej miłości – bez odpowiedzi swej Bożo-
Ludzkiej miłości, wyrażającej się w Ofierze Krzyża, uobecnianej w każdorazowej Mszy świętej.

Jest rzeczą zdumiewającą, że sama w sobie próba wierności Chrystusowi aż do świadectwa krwi
 przychodziła nagle, z zaskoczenia i nieoczekiwanie. Mimo iż w niektórych przypadkach odnośna
 dziewczynka obawiała się od dłuższego czasu możliwości ataku na swą cnotą przez niedwuznaczne
 zachowania swych przyszłych agresorów-zabójców. Nigdy by jednak tym dziewczynkom nie przeszło
 przez myśl, że próba dochowania wierności Chrystusowi zakończy się tak dramatycznym zmaganiem –
 aż do przelania krwi własnej.

Kolejnym spostrzeżeniem, związanym z samą chwilą zdawania owej „próby charakteru” po linii
 przyjętego Sakramentu Bierzmowania, staje się zacięte zmaganie się w chwili nieoczekiwanego napadu
 z agresorem. Zmaganie to nie ugięło się pod wpływem pochlebstw czy obietnic. Przeradzało się ono za
 każdym razem w ciężką walkę fizyczną i zarazem duchową w obronie nienaruszalności swego ciała i
 ducha. Agresor, rozpalony roznamiętnieniem pożądania, do szału doprowadzony niepokonalnym oporem
 swej bezbronnej ofiary, nie jest w stanie przeciwstawić się jej inaczej, jak tylko zadając jej
 śmiercionośnym narzędziem bez opamiętania – jeden cios za drugim.

Zdumiewa w każdorazowym śmiertelnym zmaganiu się odnośnych dziewcząt o dochowanie
 wierności Bożemu przykazaniu VI: „Nie będziesz cudzołożył”  fakt, iż niepowodzeniem ze strony



 agresora zakończone doprowadzenie ich do grzechu – kończy się bezapelacyjnym sięgnięciem, w
 napadzie szału nie zaspokojonej żądzy ciała, już tylko po nóż ! Żeby wobec tego ofiarę zabić.
 – Złamanie przykazania VI-go daje błyskawiczny przerzut na złamanie przykazania V-go: „Nie będziesz
 zabijał ”. Nie zaspokojona żądza domaga się straszliwej zemsty: „Wobec tego ... zadźgam cię za to na
 śmierć ...”.

Taki jest właśnie ... Szatan: ten ‘Zły’. Jest to ten, którego demaskuje Odkupiciel: „Od początku był on
 zabójcą ...” (J 8,44).

Chłopak, mężczyzna – poszukuje w ‘seksie’ – podobno ... miłości! Gdy napotyka na opór ze strony
 napadniętej ofiary, Zły-Szatan odbiera jemu: żywemu Obrazowi Boga – rozum. Na to ten się natychmiast
 zgadza.
 – Człowiek ten, właściwie na dobre opętany przez Złego, nie potrafi już ‘myśleć’ ... po ludzku. Rządzi nim
 tak dalece go zaślepiająca żądza, że w razie niemożności jej zaspokojenia za wszelką cenę, mści się na
 ofierze okrutnie – i dziko. Dążenie do zapewnienia sobie (podobno) ‘miłości’ przeradza się w ...
 zamordowanie ofiary: przez zadawanie jej najokrutniejszych możliwych mąk. Jest to zaś często małe,
 całkiem bezbronne dziewczę ...

Oto oblicze tzw. ‘miłości’, która nie jest ‘miłością’, lecz ... bożkiem ‘seksu’. Odcięła się ona od Boga-
Miłości. Zawierzyła Złemu: Szatanowi. ‘Miłość’ w wydaniu Szatana staje się „mordem”.
 – Bardzo często jest to mord zwielokrotniony: chodzenie po trupach ofiar owej ‘miłości’. Tak dzieje się w
 przypadku ‘zabezpieczania się’ w środki poronne. Byle dopiąć celu żądzy. Aż do własnego wylądowaniu
 ... w królestwie ‘Złego’.

Czyżby się mylić miał pierwszy papież, Piotr Apostoł, gdy w Imię Chrystusa przestrzega:

„Przeciwnik wasz, Diabeł, jak lew ryczący
 krąży szukając, kogo pożreć ...”?

(1 P 5,8)

Nie daj Boże, żeby na kimś sprawdzić się miały słowa zatroskania Odkupiciela człowieka Jezusa
 Chrystusa – o los wieczny tych, którzy odstępują od Boga i Bożych przykazań!
 – Oby z kolei do nikogo nie musiały się odnosić słowa Miłosiernego Jezusa:

„... Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata.
 Syn Człowieczy pośle Aniołów swoich: ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia
 i tych, którzy dopuszczają się nieprawości,
 i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 13,40nn).

Ci zaś – z własnego wyboru potępieni, uświadomią sobie – niestety definitywnie za późno – prawdę
 dalszych jeszcze słów Odkupiciela z tego samego fragmentu Ewangelii:

„Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego ...” (Mt 13,43)

Przedstawione tu fakty i słowa nie są czymś wystawionym na ‘przeminęło to z wiatrem”.

  Jest to dla jednych, którzy tego chcą, radosna rzeczywistość.

  A dla drugich, którzy z kolei tego drugiego wyboru wyraźnie sobie życzą, będzie to czymś odwrotnym:
 dramatycznym i już nie dającym się odwrócić wyborem na potępienie – na wieki wieków.



Jak zwykle: wybór opcji na wieki-wieków:

 – na „plus” (= życie w Domu Ojca),
 – względnie na „minus” (odejście od Boga na wieki, w potępieniu wiecznego istnienia)

nie jest sprawą Boga-zamiast-człowieka, lecz samego poszczególnego człowieka.

Bóg daje zawsze każdemu wystarczająco dużo sił i możliwości, żeby dokonany przez niego wybór w
 sensie definitywnym, był zarazem wyborem najkorzystniejszym dla niego samego.

RE-Lektura: cz.VII, rozdz. 3-o.
 Stadniki, 14.VI.2015.
 Stadniki, 25.XI.2015.
 Tarnów, 24.VIII.2016.
 Tarnów, 3.VIII.2017.

              

M. W WALCE O WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI AŻ DO PRZELANIA KRWI

W śmiertelnej walce o dochowanie czystości ‘dla Chrystusa’

1. Błog. Karolina Kózkówna (1898-1914)
Dzieciństwo – klimat religijny domu
Uwaga: Wybór stron internetowych o Bł.Karolinie Kózkównej
Wojna Światowa w 1914 i zbliżające się wojska rosyjskie
18 listopada 1914: ostatni dzień życia Karoliny
Karolina sama z żołnierzem
Poszukiwanie i znalezienie Karoliny
Pogrzeb Karoliny – kult – beatyfikacja

2. Św. Maria Goretti (1890-1902)
Skrajne warunki życia rodziny
Kilka linków do stron internetowych o św. Marii Goretti
Nowe miejsce pobytu i pracy
Warunki życia po śmierci Luigi Goretti
Maria w konfrontacji z czyhającym na nią Alessandro
„Lepiej umrzeć, niż popełnić grzech”
Ratowanie śmiertelnie rannej Marii
Zwrot w życiu Alessandro
Ku chwale Ołtarzy

3. Anna Suppan (1891-1910)
W śmiertelnej walce o czystość
Tydzień konania z Chrystusem
Pogrzeb i Annie oddawana cześć

4. Błog. Teresa Bracco (1924-1944)
Lata młodzieńcze
Śmierć w obronie czystości zadana przez niemieckiego żołnierza

5. Błog. S. Lindalva Justo de Oliveira (1953-1993)
U Sióstr Córek Chrześcijańskiej Miłości
W ostatecznej próbie na czystość
Beatyfikacja S.Lindalvy



6. Brigitte Irrgang (1943-1954)
Ze Słowacji na Pomorze
Nagłe, nieoczekiwane męczeństwo w obronie czystości

7. Błog. Albertina Berkenbrock (1919-1931)
Lata dzieciństwa Albertyny
Nagle poniesiona śmierć w obronie czystości
Wydarzenia po męczeństwie Albertyny i jej Beatyfikacja

8. Josefina Vilaseca (1940-1952)
Dni dzieciństwa, pracy i pogłębienia życia religijnego
W śmiertelnym zmaganiu w obronie czystości
W walce o utrzymanie życia Josefiny
W oczekiwaniu na beatyfikację Josefiny

Podsumownie. Wierność Przykazaniu aż do ofiary życia

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c122. Duży Krzyż - w otoczeniu drzew zasypanych śniegiem w zimie
Fot7c123. Karolina Kózkówna
Fot7c124. Karolina Kózkówna w szkole
Fot7c125. Św. Karolina Kózkówna
Fot7c126. Miejsce męczeństwa Karoliny
Fot7c127. Dom w którym Maria Goretti została śmiertelnie poraniona
Fot7c128. Obraz św. Marii Goretti
Fot7c129. Figura św. Marii Goretti
Fot7c130. Obraz św. Marii Goretti
Fot7c131. Kadr z nagrobku Anny Suppan
Fot7c132. Kaplica-nagrobek w miejscu gdzie Anna została śmiertelnie raniona
Fot7c133. Grób Anny Suppan na cmentarzu
Fot7c134. Obraz błog. Teresy Bracco
Fot7c135. Miejsce męczeństwa błog. Teresy Bracco
Fot7c136. obraz błog. Teresy Bracco
Fot7c137. Zdjęcie S- Lindalvy
Fot7c138. Zdjęcie S- Lindalvy z opierającą się o nią podopieczną
Fot7c139. Zdjęcie Birgitte Irrgang - siedzącej na łące
Fot7c140. Inne zdjęcie Birgitte Irrgang
Fot7c141. Kamień-rzeźba upamiętniający w męczeństwo Birgitte Irrgang
Fot7c142. Zdjęcie Albertyny
Fot7c143. Obraz Albertyny z kościołem w tle
Fot7c144. Albertyna w trumnie
Fot7c145. Feretron z błog. Albertyną
Fot7c146. Zdjęcie małej uśmiechniętej Josefiny
Fot7c147. Zdjęcie Josefiny w szpitalu po operacjach, z lalką obok
Fot7c148. Josefina w trumnie
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N.   Z CHRYSTUSEM CZY JEMU NA PRZEKÓR ?

Ku zakończeniu rozdziału – oraz całej strony

Długi rozdział ‘3’ tej siódmej części naszej strony, rozdział zatytułowany „Młodzi w drodze do
 małżeństwa: sakramentu małżeństwa”, dobiega końca. Pozostaje dokonać właściwego wyboru: według
 „rozwiązań ludzkich – czy Bożych” [= tak brzmi tytuł niniejszej strony internetowej].
 – Chodzi o wybór taki, który będzie mógł liczyć się nie na krótką metę – w formie „jedzmy i pijmy, bo jutro
 pomrzemy” (1 Kor 15,32; Iz 22,13), lecz w perspektywie spraw definitywnych. Tylko to bowiem człowiek zdoła
 „przenieść poza próg”  (por. LM-1985, 6) doczesności-wieczności.

Chociażby zaś jakiś młodzieniec, jakaś młoda dziewczyna – w międzyczasie bardzo się oddalili od
 Trójjedynego, każdy człowiek doskonale co najmniej wyczuwa, że tak właśnie potoczą się losy
 ostateczne.

Zwięźle przywołuje to na pamięć List do Hebrajczyków:

„... Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem ... sąd”  (Hbr 9,27).

Nie ma mowy, żeby życia wiecznego – mogło nie być! Wyboru w sensie wieczności ‘plus’ czy
 wieczności ‘minus’ – nie może dokonać Bóg-zamiast-człowieka. Decyzja w tej sprawie musi być podjęta
 przez samego poszczególnego człowieka, poczynając od tego ledwo poczętego, jednokomórkowego.

Jedno zaś nie ulega wątpliwości. Ponieważ „Bóg [= Ojciec] tak bowiem umiłował świat [= świat ludzi], że
 Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J
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 3,16), jest zarazem pewne pewnością Boga objawiającego siebie i swój zamysł odkupienia grzesznego
 człowieka, że Bóg wyraźnie chce, „... aby owce życie miały; i miały je w obfitości” (J 10,10).

W niniejszym zakończeniowym odcinku naszego rozdziału chcielibyśmy zwrócić uwagę na
 wyłaniającą się, naglącą konieczność podjęcia określonej postawy i decyzji, związanej z wyborem za
 życiem w sensie definitywnym szczęśliwym, w godach weselnych z Odkupicielem – w Domu Ojca, czy
 też z wyborem narzucanym całą siłą przez tego który jest ‘Zły’, zwodzi całą zamieszkałą ziemię i ... jest
 „zabójcą od początku”.
 – Oto nasuwające się aspekty:

1. Refleksja Jana Pawła II w dniu św. Marii Goretti.
2. Komu zawierzyć.
3. „Ty masz słowa Życia – wiecznego” (J 6,68).
4. „Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20).
5. Konkluzje podsumowujące

Po tym rozważaniu pozostaje już tylko podsumować całość niniejszej strony internetowej, która wraz
 z zakończeniem bieżącego, trzeciego rozdziału swej siódmej części – tym samym osiągnęła swój finał.

Stąd zakończeniowe, podsumowujące całość strony słowo pt.:

„NA ZAKONCZENIE I POŻEGNANIE NIENIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ”

1. Refleksja Jana Pawła II w dniu św. Marii Goretti

Zanim przejdziemy do nasuwających się końcowych konkluzji niniejszego rozdziału, dobrze będzie
 przekazać jeszcze – ku zachęcie, kilka twórczych refleksji, które dla wielu ludzi, przede wszystkim ludzi
 młodych, mogą okazać się przydatne. Niezależnie od tego, czy ktoś ukierunkuje się w swym życiu na
 małżeństwo, czy na życie konsekrowane, czy pójdzie za głosem powołującego go do swej posługi w
 kapłaństwie samego Boskiego Mistrza, Jezusa Chrystusa.

Pragniemy przytoczyć na tym miejscu refleksję św. Jana Pawła II z jego krótkiego rozważania na
 „Angelus” (Anioł Pański, godz. 12.00), jakie wygłosił on w południe w niedzielę, 6 lipca 2003 r.
 – Dzień 6 lipca jest dniem wspomnienia liturgicznego św. Marii Goretti. Została ona śmiertelnie
 napadnięta i nożem poprzeszywana w dniu 5 lipca 1902 roku, ale umarła – tzn. poszła do Nieba, dopiero
 następnego dnia: 6 lipca.

Poprzednio przybliżyliśmy jej życie, zabójczy atak na jej czystość pod wpływem niepohamowanej



 Objaśnienie

 żądzy, postawę jej zdecydowanego: „Lepiej umrzeć niż zgrzeszyć”, a potem jej 20-godzinne konanie w
 promieniach przebaczającej miłości względem sprawcy napadu, któremu Maria sercem pełnym
 Chrystusa upraszała nawrócenie i pobyt w raju razem z sobą – i tę łaskę u Boga ponad wątpliwość
 uzyskała (zob. wyż.: „Św. Maria Goretti” (1890-1902).

Zdajemy sobie sprawę, że podarowany człowiekowi czas pobytu na świecie – w ramach jego życia
 „od poczęcia do wydania ostatniego tchu życia”, jest czasem podarowanym jako krótszy czy dłuższy
 okres zdawania próby z liczącego się w sensie dosłownym – ostatecznego zamierzenia danego
 człowieka i tym samym swego indywidualnego, definitywnego wyboru tego, co się ma zacząć od chwili,
 gdy przekroczy próg wieczności.

W ciągu swego życia ziemskiego każdy z osobna bądź otwiera się na porywającą łaskę życia i
 miłości w Sercu Trójjedynego, bądź też, nie daj Boże: w równie definitywnym swoim wyborze decyduje
 się na wyproszenie Trójjedynego z swego serca. Bóg ponad wątpliwość tę jego decyzję ... uszanuje.

Z tym tylko, że jednej nici, wiążącej każdego z Trójjedynym, nikt i nic
 zerwać-przeciąć nie zdoła: nici istnienia. Istnienie każdego jest całe z Boga
 – i całe w Bogu.

Bóg jest poważny: akt kochającej Woli Boga, mocą której powołuje On
 do istnienia ludzką osobę (a także osoby Aniołów), jest tak mocny, że żadna
 śmierć biologiczna nie zdoła go przekreślić.

Toteż konsekwentnie: Bóg nadal utrzymuje w istnieniu wiernie, na wieki
 wieków – również każdego z tych, którzy wybrali życie w wieczności
 potępienia: wyproszenia Trójjedynego ze swego serca. Bez podtrzymującej
 w istnieniu-na-zawsze Woli Bożej szatani i ludzie potępieni nie byliby w
 stanie nawet nienawidzić ... Boga i Jemu złorzeczyć!
 – Jakaż to niezgłębiona tajemnica ... Boga, w Którym Jedynym jest ... Życie, ale i Miłość! Bo On –
 rzeczywistość Życia-Miłości nie tylko ‘ma’, ale On jedną i drugą ... po prostu ... „JEST”!

Znaczy to, że kto życzy sobie w swym istnieniu po przekroczeniu progu wieczności – jaśnieć w
 promieniach szczęścia i radości miłości-na-zawsze, powinien nie wahać się złożyć w razie potrzeby
 nawet daru swego ziemskiego życia ‘teraz’, by zyskać i wygrać je na ‘potem’.
 – Jak trafnie – i jeden raz więcej zgodnie z Prawdą Objawienia, wyraził to Jezus Chrystus, Syn Boży i
 Syn Człowieczy w swej jednej, Bożej Osobie, Odkupiciel człowieka:

„Kto chce znaleźć swe życie, straci je.
 A kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je” (Mt 10,39; zob. też: Mk 8,35; Łk 9,24).

Jezus dodaje jeszcze wyjaśniająco:

„Bo cóż za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?
 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
 Kto się bowiem Mnie i słów Moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym,
 tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego
 razem z Aniołami świętymi” (Mk 8,36nn; zob. też Łk 9,25nn; Mt 10,32n).

Wspomnieliśmy przed chwilą o przemówieniu Jana Pawła II na ‘Angelus’ z niedzieli, 6 lipca 2003 r.
 Było to zarazem święto wspomnienia św. Marii Goretti. Ojciec święty zwrócił się w swym krótkim
 rozważaniu w pierwszym rzędzie do ludzi młodych, ukazując im świętą Mariettę Goretti jeden raz więcej
 jako przykład do naśladowania.

W swym rozważaniu zachęcał do ponownego odkrycia czystości oraz życia tą cnotą – i to właśnie w
 szczególniejszy sposób w nawiązaniu do aktualnie przeżywanego sezonu wypoczynkowego.
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Lipiec i sierpień to typowa pora roku, kiedy zarówno młodzi, jak starsi wybierają się na urlop. We
 Włoszech panuje wtedy cudowna pogoda. Temperatura jest gorąca, z nieba leje się żar rozpalonego
 słońca. Ludzie spędzają wakacje, uprawiają turystykę, plażują się – nierzadko zrzucając z siebie co się
 tylko da. Często wtedy nie zważają na żadne wymogi przyzwoitości w ubieraniu się i swobodnym
 wzajemnym zachowaniu.
 – Męczeńska śmierć św. Marietty Goretti staje się wciąż aktualnym, świetlanym świadectwem wierności
 Bogu i Jego przykazaniom – aż do złożenia ofiary własnego życia jako przypieczętowania swej wierności
 Bożemu Słowu.

Słowa Papieskie nawiązujące do ponownego odkrycia i wprowadzenia w czyn cnoty czystości, i to w
 sezonie nagminnego rozbierania się i prowokującego ubierania się wielu kobiet, a także mężczyzn – w
 sezonie turystyczno-urlopowym, stały się jakoby nakazem chwili dla O.Antonio Rungi z Neapolu,
 duszpasterza i Przełożonego Zgromadzenia OO.Pasjonistów.
 – Jemu to zlecone zostało zadanie opracowania szczegółowszych wytycznych, które dopomogłyby
 szczególnie ludziom młodym wprowadzić w czyn papieskie wezwanie, wyraźnie skierowane do młodych
 na czas urlopu, turystyki i plażowania się.

O. Rungi wywiązał się ze zleconego sobie zadania w ten sposób, że ułożył swoisty ‘Dekalog’, czyli
 „Dziesięć reguł-sugestii” dla przyzwoitego, czystego ubierania się i zachowania – z szczególnym
 uwzględnieniem letniego sezonu turystyczno-urlopowego. Ułożony przez O.Antoniego Rungi „Dekalog
 przyzwoitości” znalazł szerokie echo również poza Włochami.

Poniżej skorzystamy z tekstu owego „Dekalogu”, przedrukowanego w języku włoskim i przekładzie
 niemieckim na stronie internetowej parafii św. Józefa w Austrii
(zob.: http://stjosef.at/dokumente/dekalog_keuschheit_rungi.htm ; zob. również przekład niem. niezbyt dokładny - w: FMG-
Information, 2003, nr 80, 21):

Dziesięć Reguł dla Ludzi Młodych
dla zachowania czystości i czystych odniesień

na dni wypoczynku nad morzem i w innych miejscach urlopu
____________

1. Nie ubieraj się tak, by uwaga miała się skupiać bardziej na twym ciele, niż na
 twej osobie.

2. Nie udawaj się w takie miejsca, które powszechnie uchodzą za moralnie
 niebezpieczne.

3. Nie przyjmuj zaproszeń od jakich bądź ludzi, zwłaszcza gdy są to ludzie obcy,
 albo też gdy chodzi o spotkania w miejscach odległych.

4. Nie zabieraj samochodem względnie innym środkiem transportu żadnego
 pasażera (ani też nie zabieraj się sam w czyimś samochodzie względnie innym
 środku transportu), chyba że chodzi o osoby znajome i godne zaufania.

5. Nie wystawiaj swego ciała na widok przez wykonywanie coraz innych ruchów,
 zwłaszcza gdy twój wygląd zewnętrzny jest atrakcyjny.

6. Nie dopuść, by z ciebie zrobili piłkę do odbijania osoby, które dają ci do
 zrozumienia swoje erotyczne propozycje. Mogłoby się to źle skończyć – z
 trudną do naprawienia szkodą fizyczną lub moralną.

7. Nie bierz udziału w spotkaniach grup, których główny cel zmierza do



 faworyzowania zbliżeń seksualnych.
8. Nie podążaj za trendem osób, które swobodę seksualną, zwłaszcza przez

 miesiące letnie, uznają za rzecz dozwoloną.
9. Nie zaniedbuj swego wnętrza, lecz czytaj interesujące książki promujące

 uszanowanie dla ludzkiej osoby, zwłaszcza względem kobiety.
10. Niech fakt, że jesteś człowiekiem młodym, nie wpływa na pomniejszenie

 ważnej wartości należnej miłości, wierności i czystości ciała i ducha”.

________

Zob. ponadto do tematu ‘ubierania się kobiet’ wyż.:
1) zob. wyż.: Dziewczyna-kobieta a jej sposób ubierania się – zob. całość tego § – Ale także:
2) zob. wyż.: Stanowisko św. O.Pio w sprawie nieprzyzwoitego stroju

O.Rungi stwierdza, że są to „proste reguły. Da się ich przestrzegać, gdy tylko znajdzie się dobra
 wola, dużo roztropności i samokontroli nad własną popędowością”.

Niewątpliwie o wiele łatwiej wprowadzić te reguły w życie, gdy młodzi ludzie dbają czujnie o rozwój
 swego życia duchowego – również w sezonie letnim, kiedy to tradycyjnie wielu zaniża wszelką kontrolę
 nad własnymi działaniami etycznymi, szczególnie w zakresie seksualizmu.

Reguły te są jedynie uaktualnieniem ogólnych sugestii Kościoła, które wskazują na sięganie najpierw
 po „naturalne środki” dla zachowania życia w czystości. Należy tu wymienić: „dyscyplinę zmysłów i
 ducha, czujność i roztropność, które każą unikać sposobności do grzechu, nakazują przestrzeganie
 poczucia wstydliwości, umiaru w korzystaniu z przyjemności, i zdrowego odwracania się od tego, co jest
 złe”.

Do tego wszystkiego dołączyć należy środki jakich dostarcza łaska, przede wszystkim zaś „gorliwa
 modlitwa i częste przystępowanie do Sakramentu Pokuty i Eucharystii” (zob. do tego Deklaracja ‘Persona
 Humana’ nr 12; z naszej strony – zob.: Persona Humana).
 – Założeniem powinna być żywa wrażliwość na wartość czystości, której nie można burzyć przez
 opowiadanie się za mentalnością hedonistyczną. Tę zaś chciałyby wpajać i upowszechniać nie tylko
 massmedia, lecz ponadto ‘wychowanie seksualne’ podejmowane w szkołach. Jednakże edukacja
 seksualna w szkole zwykle jedynie stymuluje w kierunku zapobiegania ciąży, a nie wychowania ku
 miłości, małżeństwu i rodzinie.

Do wyżej ukazanego ‘Dekalogu’ czystego kształtowania wzajemnych odniesień w życiu publicznym
 należałoby dodać i przypomnieć wyżej już wspominany Dokument Papieskiej Rady do Rodziny: „Ludzka
 płciowość: prawda i znaczenie” (1995 r.). Jest on dostępnego również z naszej strony internetowej (zob.
 „Ludzka płciowość”: „Ludzka płciowość...”).
 – Dokument ten przedkłada w pewnej chwili cztery zasady, które wciąż pozostają drogowskazem dla
 wychowania seksualnego dzieci. Oto one:

Nr 65 – 1. Każde dziecko jest osobą jedyną i niepowtarzalną i powinno otrzymać indywidualną
 formację.
Nr 68 – 2. Wszystkie przekazywane młodym wyjaśnienia powinny posiadać zawsze wymiar moralny.
 – Jedynie człowiek, który potrafi być czysty, będzie zdolny do miłości: czy to w małżeństwie, czy w
 dziewictwie.
Nr 70 – 3. Wychowanie do czystości i stosowne informacje na temat ludzkiej płciowości powinny być
 udzielane w szerszym kontekście wychowania do miłości.
Nr 75 – 4. Rodzice powinni przekazywać tę informację z najwyższą delikatnością, ale w sposób jasny i
 we właściwym czasie. Rodzice dobrze wiedzą, że dzieci powinny być traktowane osobowo-
indywidualnie, z uwzględnieniem indywidualnych warunków ich rozwoju fizjologicznego i psychicznego
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 oraz z uwzględnieniem środowiska kulturalnego życia i tego doświadczenia, jakie młody człowiek
 zdobywa w życiu codziennym.
 – Przekazywanie dzieciom zbyt wielu szczegółów wywołuje skutek odwrotny, z kolei zaś zbytnie
 opóźnianie pierwszych informacji jest nieroztropne

2. Komu zawierzyć

Bóg w darze Prawa Natury

Po tej swoistej dygresji – w nawiązaniu do powagi zagadnienia, by zdecydowanie opowiedzieć się po
 stronie Chrystusa w oparciu o przykład św. Marietty Goretti, wypada podjąć jeszcze raz pytanie o
 głębsze korzenie postawy aroganckiego odrzucania wszelkich autorytetów, wraz z wymuszaniem
 akceptacji własnego punktu widzenia za jedynie słuszny.

Człowiek nie jest samotną wyspą. Chcąc nie chcąc musi się pogodzić z faktem, że w jego otoczeniu
 prócz niego żyją jeszcze inni ludzie. Im zaś przysługują dokładnie takie same ‘prawa’, jak i jemu. Z
 niektórymi spośród innych ludzi jest każdy związany wieloma więzami – czy to pokrewieństwa, czy
 przyjaźni, czy np. środowiska pracy, studiów itd.
 – Dla młodego, niekiedy wewnętrznie zbuntowanego człowieka, oznacza to konieczność zaakceptowania
 szeregu ograniczeń. Chociażby dlatego, że tym innym ludziom przysługują identyczne uprawnienia, co i
 jemu. Gdyby w odniesieniach społecznych decydować miało ‘prawo pięści’, życie zamieniłoby się w
 nieustanną walkę wszystkich z wszystkimi – aż do wzajemnego pozabijania się.

Wiele innych ograniczeń wiąże się z samym życiem w określonych warunkach klimatycznych,
 geograficznych, narodowościowych. Człowiek podlega następstwu czasu i godzin dnia, pór roku itd.
 Wszystko to nakłada samo przez się wielorakie ograniczenia. W zimie nikt nie będzie chodził nago. Po
 iluś zaś godzinach pracy trzeba się chcąc nie chcąc przespać – i nic na to nie poradzi. Żeby żyć, trzeba
 się co ileś godzin ... posilić. Wszystko to sprawia, że trzeba się pogodzić z wieloma ograniczeniami
 swojej wolności, czyli zaakceptować coraz inne ... ograniczenia swej osobistej ‘wolności’ i swoich
 osobistych upodobań.

Ograniczenia te stają się jednak podłożem, na którym wyrasta możliwość życia i rozwijania się.
 Innymi słowy ograniczenia własnej ‘wolności’ niosą jednocześnie perspektywy życia i rozwoju. Warunkują
 one racjonalne, a z kolei etyczne ramy kanalizujące ‘wolność’ każdego człowieka.

Znaczy to, że same w sobie warunki istnienia niosą z sobą niemało ograniczeń: czy to fizycznych, czy
 biologicznych i wielorakich innych. Ich akceptacja wiąże się wprawdzie z uszczupleniem własnej
 wolności. Jednakże stwarzają one podłoże, bez którego rozwój bogactwa własnej potencjalności



 człowieczej byłby niemożliwe do rozwinięcia.

Okazuje się więc, że można przyjąć te czy inne ograniczenia wprawdzie jako zewnętrzny ‘przymus’ i
 z buntem w swym wnętrzu. Niemniej równie dobrze można je zaakceptować z zadowoleniem, a nawet –
 patrząc perspektywicznie, z wdzięcznością. Człowiek wtedy doznaje wprawdzie wiele ograniczeń swojej
 wolności, a przecież równolegle musi uznać, że wszystkie one służą jemu – i nie tylko jemu, ku dobru. A
 to uzasadnia postawę pełni wdzięczności oraz akceptacji w obliczu znacznej co najmniej większości tzw.
 ‘ograniczeń własnej swobody-wolności’.

Dotyczy to przykładowo ustaleń dotyczących np. ruchu drogowego, ale z kolei norm etycznych, które
 regulują życie indywidualne, rodzinne, społeczne, a na pewno i życie osobiste.
 – Normy te są ujęte m.in. w formę „Dekalogu”, zwanego inaczej „Dziesięciorgiem Bożych Przykazań”.
 Ukazują one człowiekowi drogę życia w jego odniesieniach tak do Boga, jak do siebie i swoich bliskich.

Inne normy tworzy sam człowiek. Jest zrozumiałe, że prawodawcy nie mogą działać arbitralnie, lecz
 winni się kierować Prawem Bożym wypisanym w sercu-sumieniu każdego człowieka. Przepisy i normy
 prawne stają się konieczne jako wymóg życia wielu osób w tym samym życiu społecznym, politycznym,
 rodzinnym i wielorakim innym.

W przypadku gdy ktoś przyjmie napotykane coraz inne rzekome ‘ograniczenia’ swej wolności z
 zadowoleniem i wdzięcznością, pojawia się w jego świadomości natychmiast nieuniknione pytanie: Komu
 by się należała wdzięczność za słuszne, a ostatecznie bardzo korzystnie sformułowane ustalenia i
 regulacje jego życia osobistego i społecznego? Czy by się ta wdzięczność miała zwracać do ‘nikąd’,
 ewentualnie do jakiejś anonimowości, tzn. jedynie do jakiegoś ‘czegoś – bezosobowego’? Byłoby to
 oczywiście nonsensem i absurdem.

Jeden raz więcej pojawia się poza wszelką wątpliwością stwierdzenie, że autorem, który człowiekowi
 przedkłada podstawowe normy, mające regulować jego odniesienia etyczne: do siebie, bliźnich, do
 Boga, nie może być jakieś ‘coś’: musi to być jakaś osoba.
 – Ponieważ zaś chodzi tu zarazem o uniwersalizm tych samych ‘norm’ etycznych, nie może wchodzić w
 rachubę osoba kogokolwiek z ludzi, lecz sam jedynie Bóg Trójjedyny.

Znamy Go jako Ojca i Syna, i Ducha Świętego: jednego jedynego – ale istniejącego-bytującego w
 Trójcy swych Bożych Osób. Bóg ten musi być oczywiście Stworzycielem, przy czym jednak wiemy, że
 stał się On zarazem Odkupicielem człowieka.

„Nie ma Boga ...”

Nieprzyjmowanie Boga – jako nie tylko tego, który by gdzieś sobie i tylko dla siebie ‘istniał’ w
 zaświatach, ale i jako ostatecznego sensu i celu ludzkiego zaistnienia, trzeba by nazwać
 niedorzecznością. Z kolei zaś Stworzyciel nie mógł nie wiedzieć, co stwarza, i w jakim celu każde kolejne
 stworzenie powołuje do bytu: z nie-istnienia do istnienia.

Bóg również dobrze wiedział, dlaczego stwarza człowieka, mężczyznę i kobietę – jako swój żywy
 Obraz i Podobieństwo wobec całego kosmosu. Pamiętamy, że człowiek jest tym „jedynym na ziemi
 stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego” (GS 24; oraz np. LR 9; itd.; oraz zob. dokładniej: Część V,
 Rozdz. 1, zwł. § D, E, F, G, H, I, J).

Znaczy to, że Bóg stworzył całe pozostałe stworzenie jedynie ze względu na człowieka. Żeby
 człowiek, to jedyne rzeczywiście zamierzone stworzenie, miał piękne, obszerne, bezkresne gniazdo i



 Objaśnienie

 swoisty ‘wybieg’, i tak mógł sprawdzić się wobec siebie, współ-ludzi, a tym bardziej wobec Trójjedynego:
 sprawdzić się jako ... ‘osoba’.

Mianowicie człowiek musi wykazać w czynie: czy zechce odwzajemnić Bożą miłość stworzycielską –
 miłością do Boga świadomie przyjętą i uaktywnianą, jako dojrzały owoc podarowanej mu przez Boga
 władzy samo-stanowienia. Władza ta, czyli wolna wola, ma tylko to jedno za cel: stawać się z chwili na
 chwilę podłożem, na którym będzie mogła wyrastać miłość (zob. wyż.: Wolność: Boży dar funkcyjno-narzędny).

Sama zaś ‘miłość’  jest w swej najgłębszej rzeczywistości „darem osoby dla osoby”  (LR 11). Na wzór
 tej miłości, jak ją nieustannie działaniem swoim człowiekowi ukazuje sam Trójjedyny.
 – Niemniej mocą tej samej zdolności ‘samo-stanowienia’ człowiek może powiedzieć Bogu również swoje
 „Nie będę Ci, Boże, służył” (por. Jr 2,20).

Jedynie dlatego wyrzeźbił Trójjedyny w sercu, tj. w sumieniu każdego człowieka Prawo Boże etyczne,
 zwane też prawem ‘naturalnym’. ‘Naturalne’ oznacza tu (w języku Magisterium Kościoła) takie ‘prawo’ i takie
 ‘normy etyczne’, które odpowiadają jego naturze jako osoby wezwanej do życia wiecznego. Tej
 rzeczywistości człowieka odpowiada Boże Prawo ‘natury’.

Naturą człowieka jest współprzenikające się jego ciało i
 duch-dusza. Dzięki temu człowiek może przyjąć
 wywyższenie swej natury do godności „osoby”. ‘Osoba’ zaś
 nie mogłaby zaistnieć bez wielokrotnie przez nas
 omawianych jej trzech przymiotów, należących do jej
 istotowego wyposażenia:
samo-świadomości, samo-stanowienia oraz zdolności
 podejmowania odpowiedzialności-poczytalności.

Dopiero w ten sposób ‘osoba’ zdolna też jest przyjąć
 wezwanie-powołanie do życia wiecznego: w „Domu Ojca” (J

 14,2n). Tym staje się to wezwanie i uzdolnienie do życia w stanie łaski uświęcającej.

Wszystko to było na wielu miejscach naszej strony przedmiotem rozważań. Korzystaliśmy przy
 wnikaniu w te zagadnienia w obfitości szczególnie z głębokich analiz podejmowanych przez papieża
 Jana Pawła II (zob. m.in.: część II, rozdz. 2: 'Z Piotrem i Pod Piotrem'; tamże m.in. Cechy właściwe normom etycznym; W
 poszukiwaniu Chrystusa - dziś; Nowe, w czasach Apostolskich nieznane problemy etyczne; Doprowadzenie Przykazań do
 doskonałości w Kazaniu na Górze; itd.).

Gdyby ktoś wzbraniał się przyjąć istnienie Boga i – co konsekwentnie: zawierzenia siebie Bogu, wraz
 z pełnym wdzięczności i radości dziecka-w-ramionach kochającego Ojca pełnieniem Jego oczekiwań,
 trzeba by go określić mianem, jakie takiemu człowiekowi nadaje Słowo-Boże-Pisane: iż mianowicie tylko
 „głupi” może powiedzieć w swym małym rozumie: „Nie ma Boga”.

To biblijne określenie to winno być rozumiane w tym znaczeniu, jakie mu nadaje samo w sobie
 Słowo-Boże-Pisane, tzn. Pismo święte. Wyrażenie to przytaczano w naszych rozważaniach już
 parokrotnie:

„Mówi głupi [ktoś kto nie liczy się z Bogiem, ani też z bliźnimi]
 w swoim sercu [biblijno-semickie ‘serce’ = synonim ‘rozumu; zdolności myślenia’]:
 ‘Nie ma Boga’.
 – Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. ...
 Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość,
 którzy Lud Mój pożerają, jak gdyby chleb jedli,
 którzy nie wzywają Jahwéh?” (Ps 14 (13),1.4; niemal identyczny jest Ps 53 (52),2.5).

Z kolei zaś słowa te kojarzą się spontanicznie z charakterystycznym fragmentem z Listu św. Jakuba
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 Apostoła. Apostoł ten zestawia w pewnej chwili nie-wiarę a-teistów – z ‘wiarą’ Szatana. Z tym oczywiście
 zastrzeżeniem, że ‘wiara’ Szatana, która cała jest nie-żywa, bo niezdolna do miłości do Boga i bliźniego,
 Szatanowi na nic zupełnie się nie przydaje.

A przecież Szatan, którego rozum jest perfekcyjny, nigdy nie powie, iż „Boga nie ma”. Sam tylko
 człowiek, właśnie jako „głupi”, zdobywa się w swym mądrym ‘anty-rozumie’ na ... ateizm. I twierdzi wtedy:
 „Boga nie ma” !
 – Jednocześnie sądzi, że tym samym stał się ‘wielkim’ w swym rozumowaniu i wnioskowaniu. Wolna
 wola każe mu postawić absurdalną tezę, wymyśloną jako sposób odsunięcia niewygodnej
 odpowiedzialności i sprawozdawczości, iż Boga ... nie ma!

Tymczasem nikt a nikt ani od odpowiedzialności, ani od sprawozdawczości się nie uchyli. Apostoł
 Jakub wyraża to w słowach – cytujemy nadal ten sam wspomniany fragment z Listu Apostoła Jakuba:

„Wierzysz. że jest jeden Bóg?
 Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą – i drżą ...” (Jk 2,19).

Zdajemy sobie sprawę, że sama w sobie ‘wiara’ jest kwestią nie tylko rozumu, ale tym bardziej wolnej
 woli człowieka (jego władzy samo-stanowienia). Ponadto zaś ‘wiara’ jest darem Bożej łaski. Jest ona jedną z
 cnót teologicznych, względnie dokładniej: teologalnych.
 – Ale też Bóg ponad wątpliwość udziela daru wiary bez wyjątku każdemu człowiekowi, gdy ten Boga
 szczerze poszukuje i za Nim tęsknić pragnie.

Sama w sobie ‘wiara’ nie wymaga bynajmniej, by człowiek obecność Boga odczuwał. Wystarczy
 wolitywny akt wiary – wraz z zawsze zalecaną prośbą do Boga o jej przymnożenie (zob. Łk 19,5), podobnie
 jak wypada prosić Boga o przymnożenie tęsknoty za Nim (zob. np. Pwt 4,29; Lm 3,25;: Ps 24 [23]; Iz 55,6; Jr 29,13;
 Rz 10,20; itd.).

Z kolei zaś wiadomo, że głos Boga, który w ludzkim sercu i sumieniu wciąż przemawia, może być
 przez samego człowieka skutecznie zagłuszany. Tak dzieje się w przypadku systematycznego mówienia
 Bogu ‘nie’, ilekroć ten głos zostaje świadomie ignorowany, gdy człowiek dobrowolnie poddaje się
 pokusom ze strony Złego, oraz gdy życie jego staje się jednym pasmem grzechów – a może i zbrodni, z
 którymi dany człowiek nie ma zamiaru zerwać.

Szczególnie skutecznie zabijają głos Boży i zdolność oglądania Boga grzechy związane z
 systematycznym ignorowaniem przykazania VI. Do tego zaś przykazania dołączają się nietrudno grzechy
 ... przeciwko życiu, tzn. przeciw przykazaniu V.
 – Nie na darmo włączył Syn Człowieczy Jezus Chrystus w serię Ośmiu Błogosławieństw i to jedno:

„Błogosławieni czystego serca,
 albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).

Chrystus – Syn Boży „Posłany”

Zagadnienie wiary oraz zawierzenia Bogu rozbija się zwykle o podstawowe pytanie, jakie swego
 czasu Apostołom postawił sam Jezus Chrystus, Syn Boży i Syn Człowieczy jednocześnie. Mianowicie
 Jezus zwrócił się w pewnej chwili do Apostołów z następującym pytaniem:
 „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego” (Mt 16,13).
 W odpowiedzi przytaczali Apostołowie coraz to inne opinie, jakie o Nim krążyły wśród ludzi.



Na koniec poprosił Jezus wprost samych Apostołów o jednoznaczną odpowiedź na swoje pytanie:
 „A wy – za kogo Mnie uważacie” (Mt 16,15)?
 – Pamiętamy, że w imieniu wszystkich wypowiedział się wtedy Szymon, któremu Jezus w nagrodę
 zmienił w tym momencie imię na ‘Piotr’ (hebrajsko-aramejskie ‘kephá’, greckie: kephás: tzn.: skała-petra; Piotr). Piotr
 wyznał w swej odpowiedzi Bóstwo Jezusa Chrystusa:

„Ty jesteś Mesjasz [= Mashíach = Namaszczony; akt wiary w Namaszczenie przez Ducha Świętego],
 Syn Boga Żywego” (Mt 16,16).

Tenże Jezus Chrystus, Syn Ojca Niebieskiego, ale i rzeczywisty Syn Maryi, swej Niepokalanej Matki
 – jest jedynym Odkupicielem człowieka: mężczyzny i kobiety. On to, ten pogardzony i pohańbiony, ale w
 tajemnicy swej odkupieńczej śmierci na krzyżu wywyższony, staje bez wyjątku przed każdym
 człowiekiem – niezależnie od tego, czy ten żyje w epoce przed-Chrystusowej, czy po ponad 2000 lat
 temu już dokonanym Odkupieniu.

Jezus Chrystus to przecież „Bóg Prawdziwy z Boga Prawdziwego, Zrodzony – a nie stworzony,
 Współistotny Ojcu”  (Wyznanie Wiary, Msza św.), współistotny też Duchowi Świętemu w tej samej jednej
 jedynej Bożej Naturze. Z tym że jako Syn Boży – w sensie najdosłowniejszym „zstąpił z nieba, przyjął
 Ciało z Maryi Panny, i stał się Człowiekiem”  (Apostolskie Wyznanie Wiary).

Jedynym celem zstąpienia na ziemię Syna Bożego, Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej, było stać
 się Odkupicielem człowieka. Tego dzieła też w pełni dokonał (zob. J 17,4; 19,30). Nie ma i nie będzie już
 innego Odkupiciela człowieka.
 – Nie będzie też już żadnego innego, nowego publicznego Objawienia Bożego – przed powtórnym
 przyjściem Jezusa Chrystusa na końcu czasu (DV 4d). W Jezusie Chrystusie objawił Bóg już ‘do końca’
 zarówno siebie samego, jak i swój zamysł miłości: odkupienia człowieka w swym Synu, Jezusie
 Chrystusie. Jedynym Odkupicielem człowieka pozostaje sam tylko On, Bóg-Człowiek Jezus Chrystus.

Ujmuje to zwięźle św. Paweł pod koniec Listu do Hebrajczyków:

„Jezus Chrystus – wczoraj i dziś,
ten sam także na wieki”

(Hbr 13,8)

Jako jedyny Bóg i Odkupiciel człowieka dociera Chrystus do każdego z Odkupionych bądź w sposób
 zwyczajny – szczególnie poprzez założony przez siebie Kościół: Kościół „swój” (zob. Mt 16,18).
 – Bądź też Chrystus dociera do poszczególnego człowieka w sposób nadzwyczajny, który pozostaje
 tajemnicą Jego działania jako jednocześnie Boga i Człowieka.

A że jako Odkupiciel, Chrystus „... nas miłuje, i ... przez swą Krew uwolnił nas od naszych grzechów”
 (Ap 1,5), nie może Mu nie zależeć (zob. 1 P 5,7) w sensie obiektywnym na tym, żeby „... wszyscy ludzie
 zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy” (1 Tm 2,4; chodzi oczywiście o ‘Prawdę’ w znaczeniu biblijnym: Bożą
 Wierność-Prawdę = Jezusa-PRAWDĘ-Osobę = realizację niezłomnej Woli Boga, by człowieka ... odkupić w Krwi Syna Bożego
 Jezusa Chrystusa).

Znaczy to zatem, że dzieło odkupienia musi zostać przyjęte przez każdego z osobna z odkupionych.
 Tak dopiero może ono być zaasymilowane przez poszczególnego odkupionego i przynieść mu owoc.

Nie inaczej, lecz jako Ukrzyżowany (!) – a zarazem Zmartwychwstały, Jezus Chrystus „... jest Tym,
 który jako Ukrzyżowany stoi i kołacze do drzwi serca każdego człowieka, nie naruszając jego wolności,
 ale starając się z tej ludzkiej wolności wyzwolić miłość ...” (zob. DiM 8,c-h; oraz: Ap 3,20). O tym wszystkim
 mówiliśmy już obszernie w poprzednich częściach naszej strony (zob. wyż.: Odkupiciel u drzwi ludzkiego serca).

Innymi słowy niezależnie od tego, czy dany człowiek słyszał o Chrystusie czy nie, czy jest
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 muzułmaninem, czy najbardziej zagorzałym ateistą względnie anty-teistą, wyznawcą którejkolwiek z
 religii czy wyznań – Odkupiciel nie potrafi nie dać każdemu człowiekowi bez wyjątku szansy do
 osobistego spotkania z sobą jako właśnie jedynym Bogiem i jedynym Odkupicielem. Jeśli nie w innych
 okolicznościach, to bez wątpienia w chwili ostatecznej-decydującej, od której zależeć będzie jego życie
 wieczne: w chwili jego umierania (zob. do tego wyż.: Umierające Małe Dzieci – Niepełnosprawni – każdy). Wtedy to
 Chrystus zapyta każdego z osobna tak samo, jak owego uzdrowionego niewidomego od urodzenia (J 9):

„... ‘Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?’ – On odpowiedział:
 ‘A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?’
 Rzekł do niego Jezus: ‘Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie’.
 On zaś odpowiedział: ‘Wierzę, Panie’ !
 i upadł przed nim na ziemię w hołdzie uwielbienia” (J 9,35-38).

Jest oczywiście rzeczą jasną, że Trójjedyny, a tym samym Jezus Chrystus, nigdy nie naruszy
 wolności stworzenia swego umiłowania: człowieka.
 – Ale też: nigdy też nie ulegnie zachwianiu podstawowy sens Bożego daru wolności woli, tzn. człowieczej
 zdolności samo-stanowienia. Poprzednio podkreślaliśmy już wielokrotnie, że jedynym celem i sensem
 daru ‘wolnej woli’ jest stworzenie człowiekowi możliwości wyzwolenia z tejże ‘wolności’ aktu miłości: do
 Boga i do ludzi.

Tak dopiero człowiek może stać się „darem osoby-dla-osoby” (LR 11). Wiadomo jednak, że ta sama
 władza samo-stanowienia, czyli wolna wola, może też stworzyć człowiekowi tragiczną w swych skutkach
 możliwość odrzucenia Bożej Miłości, czyli odwrócenia się do Trójjedynego „plecami”, zamiast wpatrywać
 się w Niego obliczem-w-Oblicze (zob. np. Jr 2,27; 7,24; 15,6; 32,33).

‘Pierwszy’ doświadczył dramatycznego ryzyka owego daru na sobie jako Bogu, sam ... Trójjedyny.
 Stało się to na samym pra-początku: w grzechu popełnionym przez pra-rodziców w raju (Rdz 3,6n).
 – A jednak, Bóg przenigdy daru samo-stanowienia, tzn. wolnej woli – człowiekowi nie odbierze. Tak
 bardzo Bogu zależy na tym, by u człowieka zaistniała możność w pełni dobrowolnie wzbudzonego do
 Boga aktu miłości.

Świadectwem zaś tak pojmowanej, mocą samo-stanowienia podejmowanej ‘miłości’ do Boga i do
 bliźniego staje się każdorazowo spełnianie Bożych oczekiwań, wyrażonych w pełnych Bożej miłości
 przykazaniach:

„Kto ma przykazania Moje i zachowuje je,
 ten Mnie miłuje ...” (J 14,21).

Niemniej nie zawsze tak się dzieje. Zdajemy sobie sprawę z trwającego w świecie nieustannego
 napięcia między przylgnięciem do Boga, a odchodzeniem od tegoż Boga i Jego zwalczania.
 – Jan Paweł II przytaczał w tym kontekście wypowiedź św. Augustyna:

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

W ten sposób dochodzi wcale nie rzadko do sytuacji, gdy człowiek może zwrócić się do Chrystusa i
 całej Trójcy Przenajświętszej – mocą w zarząd mu przez Boga podarowanego uzdolnienia do samo-
stanowienia, w klimacie buntu i arogancji w stylu upadłych Aniołów:

„Nie chcę Cię, Chryste, znać!
Nie Tobie siebie zawierzam!”
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„Ty mnie, Szatanie, rozumiesz!
Ciebie obieram za ojca!
Tobie się zawierzam:
w życiu, w umieraniu,

 i po śmierci! ...”

Słowo to jest równoznaczne z wyproszeniem Boga z swego serca – w założeniu: w sensie definitywnym.
 Tym jest każdorazowy grzech ciężki:

„Grzech jest nieposłuszeństwem człowieka,
 który nie uznaje – aktem swej wolności – panowania Boga w swym życiu,
 przynajmniej w określonym momencie, kiedy przekracza Jego Prawo” (RP 14; zob. tamże, nr 17: ostatnie
 zdanie tego fragmentu – o uwarunkowaniach psychologicznych, które nie mogą jednak naruszyć kategorii teologicznej:
 obiektywizmu grzechu).

Czy człowiek, który z swego serca (w przypadku grzechu ciężkiego: definitywnie) wyprasza Jezusa Chrystusa,
 a tym samym odcina się od swego życia wiecznego w Bogu – na tym ... wygrywa ...? ...? ...? (zob. do tego
 wyż.: Bluźniercza modlitwa do Szatana-ojca).

Samego w sobie bowiem istnienia w życiu wiecznym – człowiek unicestwić nie jest w stanie.
 Unicestwienia ludzkiego istnienia ... nie ma! Raz z nie-istnienia do istnienia wywołana-stworzona osoba
 nigdy już istnieć nie przestaje. Śmierć biologiczna jest tylko progiem, a nie kresem. Kresem istnienia
 człowieka-osoby jest życie – wieczne.
 – Życie to będzie się jednak toczyło po tej stronie, jaką mocą jemu – jedynie w zarząd podarowana jego
 zdolność samo-stanowienia – aktem swej wolnej woli wybierze.

Będzie to zatem:

  bądź życie wieczne w „Domu Ojca” (J 14,2n);

  bądź będzie to życie w świadomie wybranym wiecznym potępieniu.

O życiu potępionych na wieczność, wieczność potępienia dokonanego z własnego wyboru –
 wspomina ostatnia Księga Nowego Testamentu, Apokalipsa Janowa:

„... I osądzono zmarłych z tego, co w Księgach zapisano,
według ich czynów. ...
 I morze wydało zmarłych, co w nim byli,
 i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli,
 i każdy został osądzony według swoich czynów.
 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia.
 To jest śmierć Druga – jeziora ognia.
 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia,
 został wrzucony do jeziora ognia” (Ap 20,12-15).

Ktoś może nie przyjąć do wiadomości tych słów Słowa-Bożego-Zapisanego. Każdy ma ‘wolną wolę’:
 daną mu w zarząd władzę samo-stanowienia. Uzdolnienie to podarowane zostało człowiekowi jako dar
 ‘instrumentalny’ po to, żeby mogła zaistnieć ... miłość do Boga i do bliźniego.

Ale jest też to dopowiedzenie Jezusowe, niezwykle poważne, ale tym samym radosne dla tych, którzy
 otwierają się na Oblubieńca-z-krzyża:

„Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
 Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa – nie przeminą” (Mt 24,34n).
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 Objaśnienie

3. „Ty masz słowa Życia – wiecznego” (J 6,68)

Życie przegrać czy wygrać

Jeśli wybór, jakiego dokonuje ludzka osoba mocą jedynie w zarząd jej danej władzy samo-
stanowienia, może skutkiem swego nie-rozsądku i własnej słabości – okazać się dla niej samej tragiczny
 w skutkach na wieczność, budzi się w sercu chcąc nie chcąc ‘zbawienny lęk’ w obliczu tegoż Bożego
 ryzykownego daru: władzy samo-stanowienia. Człowiek bowiem może posłużyć się nią nie tylko do
 dobra, ale i do zła, nie wyłączając przeciw dobru własnemu – definitywnemu.

Dar samo-stanowienia był i pozostaje z Bożego ustanowienia jedynie darem funkcyjno-narzędnym.
 Jedynie w następstwie zdolności której na imię: ‘wolna wola’ – może pojawić się na świecie: miłość i
 dobro.

Co prawda każdy człowiek jest bezustannie kuszony przez tego, który jest ‘Zły’. Człowiek jest przez
 niego bezustannie oszukiwany. On zaś, ten ‘Zły’, posługuje się swymi podstępnie zastawionymi
 sztuczkami (por. 2 Kor 11,3: w wersji greckiej; zob. wyż.: „Chytrze zastawione sztuczki uwodzicielskie”), by umilić
 człowiekowi to, co jest złe w oczach Bożych, ale tym samym złe dla samego kuszonego żywego Obrazu
 Boga.

Jednakże tym ostatecznie odpowiedzialnym i poczytalnym jest w przypadku zadziałania po linii
 podszeptów ‘Złego’ nie Szatan, lecz sam tylko określony człowiek. On w tej chwili dopuszcza się
 grzechu! On jest tym, który wyprasza Boga ze swego serca. Szatan do tego jedynie kusi – i nakłania.
 Niemniej nie Szatan grzeszy zamiast grzesznika, lecz sam ów grzesznik jest winien swojego grzechu.

Jak tu nie przejąć się drżeniem i zbawienną obawą w obliczu
 władzy samo-stanowienia, której ludzka słabość, a i skłonność
 do popełniania zła, może jakże łatwo użyć przeciw swemu
 własnemu wielorakiemu dobru, a nawet ku własnej ostatecznej
 klęsce?

W tym kontekście można by znów przytoczyć – tym razem
 zatroskane słowa Jana Pawła II z jego „Reconciliatio et
 Paenitentia – Pojednanie i Pokuta” (1984 r.):

„... W obliczu problemu spotkania zbuntowanej woli z Bogiem
 nieskończenie sprawiedliwym trudno nie doznawać
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 zbawiennych uczuć ‘bojaźni i drżenia’, jak sugeruje św. Paweł
 [Flp 2,12], podczas gdy napomnienie Jezusa odnoszące się do grzechu, ‘który nie może być
 odpuszczony’ [zob. dokładniej: DeV 46-48: ‘Grzech przeciw Duchowi Świętemu’],
 potwierdza istnienie win, mogących ściągnąć na grzesznika jako karę – ‘śmierć wieczną’ ...” (RP 17).

Skoro zatem zły wybór wolnej woli człowieka (jego władzy samo-stanowienia) może stać się w sensie
 dosłownym przegraną na zawsze: na życie w tej sytuacji świadomie wybranego potępienia – wiecznego,
 pojawia się pytanie:
 co wobec tego czynić, żeby do takiego finału, który nie jest jedynie teoretyczną możliwością, nie doszło?
 – Chodzi zaś nie tylko o siebie samego, lecz i każdego innego człowieka, a już szczególnie tych, z
 którymi jesteśmy związani głęboką więzią czy to pokrewieństwa krwi, czy nie obłudnej przyjaźni.
 Rozważania nasze są przecież stale osnute m.in. wokół wyboru kogoś bliskiego pod kątem małżeństwa,
 a w dalszej perspektywie: rodziny.

Trudno w tej chwili nie wznieść – za radą św. Pawła, Apostoła Narodów, wzroku ku ‘górze’ i nie
 posłuchać jego słów:

„Szukajcie tego, co w górze,
 gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga” (Kol 3,1).

Któż inny bowiem może nas wesprzeć w sytuacji stale doświadczanej własnej słabości i chwiejności w
 podejmowaniu i wprowadzaniu w czyn postanowień, jak nie Jezus Chrystus, który dobrze wie, co to
 znaczy człowieczy upadek, a nawet zaparcie się Go, które musiało Go tak bardzo zaboleć.

Czy nie jest faktem zdumiewającym, że w takiej sytuacji, gdy któraś z ‘owiec’, może i bardzo
 krnąbrnych, się zagubi i z owczarni ucieknie, Jezus pozostawia „... dziewięćdziesiąt dziewięć owiec na
 pustyni”, a:

„... idzie za zgubioną, aż ją znajdzie.
 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu.
 Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im:
 ‘Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła’ ...” (Łk 15,4nn).

Z ust samego tego właśnie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Syna Człowieczego jednocześnie
 dowiadujemy się, jaki jest cel Jego przyjścia na świat, bardziej dosłownie: „zstąpienia z nieba” (zob. np.: J
 6,38.41n.51; Jego Ojcem – to Pierwsza Osoba Boża: Ojciec).
 Jezus wypowiada przytoczone tu słowa w odpowiedzi na postawione Mu pytanie Piłata, który Go
 przesłuchiwał podczas sądu tuż przed wydaniem wyroku śmierci krzyżowej.
 – Było to zatem ze strony Jezusa Chrystusa wyznanie szczególnie uroczyste, jedno z Jego samo-
objawień:

„... Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie
[= Prawda w znaczeniu biblijnym: Boża Wierność-Prawda raz człowiekowi danemu słowu: Kocham Cię, Ty mój żywy Obrazie!
 Życie Moje kładę na szalę, żebyś mógł się znaleźć w Domu Ojca!].
 Każdy, kto jest z Prawdy, słucha Mojego głosu” (J 18,37).



Czy mogę zawierzyć ... Jezusowi?

Czy można się jeszcze wahać w zawierzeniu siebie z pełnią ufności temu Chrystusowi, który:

„... wydał siebie samego za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości
 i oczyścić sobie lud wybrany na własność,
 gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków” (Tt 2,14)?

Przyjęta przez Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, okrutna śmierć i poprzedzające ją tortury, jakie
 wziął na siebie dla swej odkupieńczej miłości do swych ludzkich braci i sióstr, których chciał za tę cenę:
 swojej krwi przelanej za nich „na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28), wyrwać i wybawić od grożącej im
 śmierci wiecznej, to wszystko inne, a nie żarty ! Sam Bóg – w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, tzn.: nie
 jakikolwiek ‘człowiek’, ani żaden spośród ‘Aniołów’, lecz aż BÓG – staje się:

„... Ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,
 i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” (1 J 2,2)!

Spełnia się w sensie najdosłowniejszym, tzn. radykalnie – słowo tegoż Jezusa, jakie na łamach naszej
 strony przytaczaliśmy już tak wiele razy:

„... Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Jemu służono,
 lecz żeby służyć – i dać swoje życie – na okup za wielu” (Mk 10,45).

Szatan ... na coś podobnego nigdy się nie zdobędzie. ‘ZŁY’ jest z natury swej niezdolny do
 jakiegokolwiek aktu miłości: ani względem Boga ani względem kogokolwiek z bliźnich. Zły potrafi tylko
 jedno: tych którzy jemu siebie zawierzają, sprowadzać natychmiast do statusu ludzi-niewolników, by ich
 w następnej kolejności ... pożerać.

Miłość – jako „dar osoby dla osoby” (LR 11) jest u Szatana z istoty swej niemożliwa. On jedynie – jak
 to stwierdza już wiele razy przytoczone Słowo Boże, swych wyznawców-niewolników niszczy i nimi się
 bezlitośnie ‘żywi’ : on ich stale ‘żre’. Wyciska ich ‘krew’ do ostatka – już tu na ziemi, a cóż dopiero potem,
 w istnieniu wiecznego potępienia! Wystarczy posłuchać jeszcze raz słów pierwszego Papieża, Piotra
 Apostoła:

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie!
 Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący –
 krąży, szukając kogo pożreć.
 Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu ...” (1 P 5,8).

Czy znajdziesz w dziejach ludzkości jakąś religię, według której bóstwo samo – zeszłoby na ziemię,
 by Boga przebłagać za grzechy ludzi grzeszących przeciw Bogu i tym samym przeciw sobie samym?
 – Historia religii przytacza w obfitości relacje o wierzeniach, według których ‘bóstwo’ było wciąż ‘głodne’
 ofiar-z-ludzi. Ludzi trzeba było ‘chwytać’, wyrywać im żywcem serce itd., żeby wciąż nie nasyconego,
 krwio-żerczego ‘boga’ nasycić, bądź np. żywcem spalać dzieci-w-ofierze, itd.
(zob. do tego z naszej strony np. tekst Objaśnienia pod obrazkiem MB z Guadalupe o rytualnych ofiarach ludzkich u Azteków w
 Meksyku: Matka Boska z Guadalupe. Niestety, żeby tekst z ‘Objaśnieniem’ pod obrazkiem stał się widoczny, trzeba otworzyć to
 miejsce w jego oryginale, a nie jako link wewnętrzny, czyli otworzyć odrębnie. Mianowicie wpisz po uruchomieniu przeglądarki
 internetowej – dla POLSKIEJ wersji naszej strony: http://lp33.de/strona-lp33/p6_1d.htm#f6r1n12; a dla wersji NIEMIECKIEJ:
 http://lp33.de/seite-lp33/p6_1d.htm#f6r1n12).

W religii Bożego Objawienia byłoby coś podobnego niemożliwe do pomyślenia! Tutaj sam Bóg – jak
 to dobrze, że jest on Jeden Jedyny, ale w Trzech Osobach – w Jezusie Chrystusie, Drugiej z Bożych
 Osób, staje się „Ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy
 całego świata” (1 J 2,2).
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Jedynie ‘równy’ zdolny jest przebłagać ‘równego’! Jakiekolwiek ofiary dla przebłagania Boga, złożone
 znieważonemu przez grzechy i zbrodnie ludzkości Bogu przez kogokolwiek z ludzi, a nawet Aniołów, z
 góry by nie miały w sensie absolutnym: najmniejszej wartości w oczach Bożych, czyli nie byłyby w stanie
 przebłagać Boga – za grzech ludzi. Brak by tu było jakiejkolwiek ‘proporcji’ i ‘równości’ pomiędzy
 znieważonym bóstwem, a dokonującym ‘przebłagania’ jedynie ... stworzeniem.
 – Przypominamy sobie pogłębione rozważania na ten temat w poprzednich częściach naszej strony
 internetowej (zob. zwłaszcza z części IV: Grzech przetwarzany w nowe obdarowanie Miłością – w kontekście poprzedzającym;
 oraz: część V, rozdziały 3-4-5-6).

Tymczasem Jezus Chrystus, który w Naturze Bożej jest Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej, został
 wyraźnie posłany przez Ojca Niebieskiego, ażeby świat, tj. świat ludzi-grzeszników, zbawić-odkupić. Oto
 prawdziwa, nie-egoistyczna „miłość” – w Bożym stylu jej pojmowania – i realizowania! Jezus Chrystus,
 jako już Syn Człowieczy poprzez tajemnicę swego Wcielenia, do której doszło „za sprawą Ducha
 Świętego”, kiedy to Duch Święty dokonał cudu połączenia dwóch niesprowadzalnych do siebie natur:
 Bożej i człowieczej w jednej jedynej Osobie: Bożej – w łonie Maryi, Matki-Dziewicy, wielokrotnie dał
 wyraz swej świadomości, iż jest „posłany” przez swojego Ojca dla dokonania tego właśnie Dzieła:
 Odkupienia człowieka (zob. wyż.: Chrystus – Syn Boży „Posłany”; oraz np.: Chrystus – dar Miłości Ojca).

Ojciec nie na darmo posłał swego Jednorodzonego Syna na świat! Miłość Boga, skupiona w ‘Sercu’
 Ojca Niebieskiego, pragnie całą gorącością swego Bóstwa – tego jednego: by każdemu człowiekowi
 stworzyć szansę ‘wygranej-na-zawsze’.

Ujawniał to wielokrotnie Jezus Chrystus – m.in. w ramach swej nocnej rozmowy z członkiem
 najwyższej Rady ówczesnego Izraela w Jeruzalem, Nikodemem:

„Tak bowiem Bóg [= Ojciec] umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
 aby każdy, kto w Niego wierzy [= Jemu zawierzy: Jezu Ufam Tobie!],
 nie zginął, ale miał życie wieczne.
 Albowiem Bóg [= Ojciec] nie posłał swego Syna [zob.: J 4,34; 5,30; 7,28; 8,42; 17,3]
 po to, aby świat potępił,
 ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
 Kto wierzy w Niego [= Jemu zawierzy], nie podlega potępieniu;
 a kto nie wierzy, już został potępiony,
 bo nie uwierzył w Imię Jednorodzonego Syna Bożego.
 A sąd polega na tym, że Światło przyszło na świat,
 lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli Światło:
 bo złe były ich uczynki ...” (J 3,16-19).

Nie-wiara i odrzucenie, względnie ignorowanie Boga – jest zawsze kwestią nie-odstępnej i nie-
zbywalnej wolności woli poszczególnego człowieka: jego władzy samo-stanowienia. Władza ta
 jednocześnie ... nie chce dopuścić do tego, żeby inne jeszcze uzdolnienie ludzkiej osoby:
 samo-świadomość człowieka, mogła się należycie uruchomić: zdolność człowieka do myślenia. Dzieje
 się to oczywiście pod przemożną presją tego którym jest ‘Zły’: szatana. Ten zaś wmawia łatwowiernemu
 człowiekowi, że takie zachowanie w obliczu Bożych oczekiwań, wyrażonych m.in. w Dziesięciorgu
 Przykazaniach, jest wymarzonym szczytem wyzwolenia się spod ‘nieznośnej’ kurateli ... Boga!

Ceną odrzucenia Boga w przypadku każdorazowego dopuszczenia się grzechu (ciężkiego), jest wybór
 nie-Boga, czyli tego który jest Zły: Szatana. Wybór najgorszy z możliwych – z wszystkimi tego
 konsekwencjami. Powodem-przyczyną tego ‘odrzucenia’ Boga, sprzeciwienia się Bogu oraz Jego Słowu
 (Jego Przykazaniom) jest zawsze to jedno: „... bo złe były ich uczynki ...” (J 3,16-19).

Wybór ZŁEGO w przypadku decyzji i przyzwolenia na grzech jest wobec
 tego wyborem za tym, który jest ZŁY: Szatanem. Chociażby zaś ktoś, po
 odrzuceniu (w swej świadomości i woli) Boga, usiłował nie wierzyć z kolei w
 istnienie ... Złego: Szatana, on i tak istnieje – i działa z wielką potęgą.
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 Objaśnienie

 Najłatwiej zaś udaje mu się działać, gdy sam pozostaje nie rozpoznany.

Jak zaś istnienie i działanie Złego jest rzeczywistością bezsporną, tak tym
 bardziej istnienie – tym razem Boga Żywego, jako Tego „Który Jest” i który
 każdego z osobna zaprasza do zdumiewającego jedno-z-sobą-na-zawsze –
 za cenę jednak „postępowania ‘jak należy’ w Domu Bożym, który jest
 Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą Prawdy” (1 Tm 3,15), jest radosną
 Rzeczywistością, nieustannie zapraszającą do całkowitego zawierzenia, jakie
 ponad wątpliwość „zawieść nie może” (Rz 5,5).

Nadal też w pełni aktualne jest słowo tegoż Odkupiciela, Jezusa Chrystusa, z Jego „Modlitwy
 Arcykapłańskiej”:

„A to jest życie wieczne:
 aby znali [= równoznaczne z przylgnięciem] Ciebie, jedynego prawdziwego Boga,
 oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa ...” (J 17,3).

Słowo Jezusa: „... aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga ...” zawiera oczywiście treść taką,
 jaką pod użytym tu czasownikiem wyraża mentalność semicko-izraelska. Nią właśnie posłużył się Duch
 Święty przy stawaniu się Słowa-Bożego-Pisanego pod Jego Tchnieniem.

Chodzi mianowicie nie tylko o teoretyczne, rozumowe ‘poznanie’ Boga [= wiem, iż Bóg istnieje], lecz o
 przylgnięcie do Niego wraz z pełnieniem wobec tego wszystkiego, co Mu jest miłe, a co Bóg
 zaproponował człowiekowi w formie przykazań, które są pełne Jego stworzycielskiej i odkupicielskiej
 miłości.

Chodzi zatem o treść swoiście równoważną z określeniem, którym posługujemy się my, używając
 czasownika: ‘zawierzam’, względnie rzeczownika: ‘zawierzenie’, a jeszcze inaczej: „Boże, Jezu – ufam(-y)
 Tobie”.

4. „Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20)

Chrystus zawierzeniem moim: naszym
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Wszystko co przed chwilą przedstawiono, w pełni dotyczy niejednego młodego człowieka, chociaż
 oczywiście człowieka nie tylko ‘młodego’... Jakże często dorastające dziecko, a tym bardziej młodzieniec
 i panna, są podszczuwani przez tego który jest Zły – do buntu przeciw Bogu i Odkupicielowi. Im się może
 wydawać (jest to z zasady dziełem Złego, który nie przestaje ich uwodzić i ukazywać ‘zło’ jako ‘dobro’; por. Iz 5,20), że
 muszą wykazywać się agresywnością i siłowo forsować swoje zdanie, obalając wszystko, co było dotąd –
 jako niemodne-przestarzałe, czyli w krótkowzrocznej ocenie: ‘złe’.

Dla dodania sobie złudnego ‘animuszu’ sięgają nierzadko po używki, alkohol, tytoń, pieczętując
 wszystko jeszcze innymi przyjemnościami ...
 – Do podtrzymywania takiej postawy posługuje się Zły swą odwieczną metodą, sprawdzoną po raz
 pierwszy w raju: okłamywaniem-uwiedzeniem, by w następnym etapie tym skuteczniej, a w miarę tu na
 ziemi bezboleśnie – zabić życie łaski i możliwie najskuteczniej blokować ponowne nawiązanie kontaktu z
 Odkupicielem (zob. wyż.: Zawłaszczenie wolnej woli człowieka).

Głębi człowieczeństwa nie da się jednak na dłuższą metę oszukać. Czy ktoś jest wierzący czy nie;
 czy jest wyznawcą tej czy innej religii lub wyznania, wychowany w środowisku religijnym czy całkiem
 ateistycznym lub nawet anty-teistycznym, każda ludzka osoba – świadoma tego czy wyczuwająca tę
 rzeczywistość jedynie w pod-świadomości, jest nadal żywym „Obrazem i Podobieństwem” tego Boga,
 który JEST – miłością, i który nie może nie życzyć dziecku swojego umiłowania spełnienia jego
 człowieczeństwa w tym jednym ‘miejscu’, jakim jest „Dom Ojca” (J 14,2n): w życiu szczęśliwości-na-
zawsze.
 – Niemożliwe, żeby Bóg – mógł być inny. Chociażby środowisko, w którym człowiek się obraca, również
 ten młody, zupełnie zdeformowało jego właściwe pojmowania Boga Prawdy.

A że człowiek – czy o tym wie, czy nie – jest żywym Obrazem Boga, nigdy nie będzie w pełni ‘sobą’:
 człowiekiem, ani tym bardziej szczęśliwym-spełnionym, jak tylko wtedy, gdy będzie się rozwijał w
 kierunku stałego upodobniania się do swego pierwowzoru: Boga Trójjedynego.
 – Bóg jest dla każdego człowieka busolą, która będzie ukierunkowywała jego życie w sposób nieutulony
 na Boga, a nie na samą tylko ‘materię’.
 – Największym cierpieniem potępionych jest to właśnie: również oni są ukierunkowani całą swoją istotą
 na Boga, a przecież tego Boga jednocześnie w swym źle użytym samo-stanowieniu (wolnej woli) ...
 nienawidzą.

W tym sensie nigdy nie ulegną przedawnieniu słowa św. Augustyna (+430 r.) z jego „Wyznań”:

„Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce nasze,
 dopóki nie spocznie w Tobie” (Confessiones, I, 1: CCL 27,1).

Tę samą treść, chociaż innymi słowami, wyraził w swej pierwszej encyklice św. Jan Paweł II, gdy z
 wielką mocą podkreślał, iż człowiek nie może żyć bez objawienia się mu Miłości:

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest
 pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i
 nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.
 I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, ‘objawia w pełni człowieka
 samemu człowiekowi’.
 – To jest ów – jeśli tak wolno się wyrazić – ludzki wymiar  tajemnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w
 nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w
 tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo!
 ‘Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma mężczyzny ani
 kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie’ (Ga 3,28).
 – Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych,
 czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim
 niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć
 się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie ‘przyswoić’, zasymilować
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 całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć.
 – Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem
 Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy
 człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela (por. hymn Exsultet z Wigilii Wielkanocnej),
 skoro Bóg ‘Syna swego Jednorodzonego dał’, ażeby on, człowiek ‘nie zginął, ale miał życie wieczne’
 ...[por. J 3,16]” (RH 10).

Tenże Jan Paweł II uprzedza zarzut, jakoby Kościół naruszał tzw. ‘neutralność państwa’, ilekroć
 odwołuje się do Boga i Bożych Przykazań oraz domaga się poszanowania dla norm etycznych w życiu
 indywidualnym, społecznym i państwowym.
 – W czasie swej Czwartej Pielgrzymki do Ojczyzny podkreślił w swej homilii wygłoszonej w Lubaczowie:

„... Nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem ...– ...
 –... Postulat ‘neutralności światopoglądowej’ jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno
 chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli ...
 Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru
 świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego, i niewiele ma wspólnego z
 światopoglądową neutralnością” (IV Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Lubaczów, Homilia „Katolicy czuliby się
 nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, 3.VI.1991, pkt 6).

Fakt naszego pochodzenia od Boga-Stworzyciela, a ponadto ... Odkupiciela – jest faktem
 ontologicznym, tzn. jest prawdą samego bytu. Nie ma człowieka, który by z nie-istnienia do istnienia nie
 został wywołany przez samego Boga-Stworzyciela – i zarazem Odkupiciela człowieka. Człowiek bowiem,
 każdy bez wyjątku – łącznie z tym niepełnosprawnym, jest tym „jedynym na ziemi stworzeniem, którego
 Bóg chciał dla niego samego” (GS 24).
 – Jeśli zatem jestem przez Boga „chciany” ze względu na „mnie samego”, nie może to nie znaczyć, że
 tenże Bóg-Stworzyciel – mnie o tym konkretnym imieniu „dla mnie samego umiłował”. Czyli Bóg za mną
 tęskni. Tęskni na swój Boży sposób, dla mnie niepojęty, a przecież tym bardziej rzeczywisty.

Skoro zaś Bóg za mną tęskni znaczy to, że mnie zaprasza do oblubieńczości-ze-sobą:
 oblubieńczości na Jego, Boży sposób jej pojmowania. Konsekwentnie zaś: jeśli Bóg stworzył mnie „dla
 mnie samego” i proponuje mi stale swoje tęskno oczekiwane ‘jedno-ze-mną’, znaczy to tym samym, że
 stworzył mnie dla życia – wiecznego. Oraz że śmierć biologiczna, której i ja ponad wątpliwość prędzej
 czy później doświadczę, nie stanowi dla Boga żadnego problemu w wezwaniu mnie do oblubieńczości-
ze-sobą: na zawsze – w „Domu Ojca”.

Z kolei zaś bez wyjątku każdy człowiek – ponad wątpliwość ... zmartwychwstanie (zob. J 5,25.28n)! A
 tylko nie od Boga, lecz od mojej wolnej woli, czyli również mnie przez Boga zaofiarowanej dramatycznej
 władzy: samo-stanowienia – uzależniony jest mój własny los, który tak czy owak będzie wieczny.

Mianowicie jedynie od mojego wyboru będzie zależało, czy do oblubieńczości, wytęsknionej przez
 mego Stworzyciela i Odkupiciela – stawię się po Bożej stronie, czy też – nie daj Boże, po stronie jej
 definitywnego odrzucenia. Stałoby się to tym samym dobrowolnie obraną niewolą-w-służbie nie
 kochanego, a przecież dobrowolnie obranego, ze „zgrzytaniem zębów” (por. Mt 13,32.50) znienawidzonego
 Złego.

Samo-stanowienie dla miłości-daru



Wszystko to jest dla każdego na razie nie obsianym polem-do-zagospodarowania. Spełnienie tego
 zadania jest szansą do wygrania, podarowaną każdej ludzkiej osobie. Bóg mianowicie każdego
 człowieka wyposażył w nie-zbywalną i nie-odstępną zdolność: władzę samo-stanowienia, czyli wolną
 wolę. Jest ona podłożem, warunkującym wzrost i rozwój owoców miłości – zarówno do Boga, jak i do
 bliźniego.

Ileż razy o wolnej woli, jej szansach i utrudnieniach, mówił św. Jan Paweł II w swych wielorakich
 dokumentach, wyznaczających Nauczanie Kościoła! Często też wracał w czasie swych coraz dalszych
 Pielgrzymek do Ojczyzny do tematu ‘wolności’ jako zadania i obowiązku jej odpowiedzialnego
 zagospodarowania. I tak np. w czasie swej IV Pielgrzymki do Ojczyzny mówił w Olsztynie (5-6.VI.1991)
 m.in.:

„... ‘Prawda was wyzwoli’ – powiedział Chrystus [J 8,32]. ... To jest dopowiedzenie ósmego przykazania.
 ... Prawda, która wyzwala [= daje wolność] – wolność przez prawdę. ... Poza prawdą, wolność nie jest
 wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem.
 – ... To jest perspektywa naszych czasów. Pomiędzy wolnością, do której Chrystus nas wyzwolił i stale
 wyzwala, a odejściem od Chrystusa w imię tak często bardzo głośno propagowanej wolności.

 – Wolność, do której Chrystus nas wyzwolił, to jedna droga.
 – Druga droga to wolność ‘od’ Chrystusa.
 Bo często się tutaj stosuje takie słowa pozorne, mówi się ‘klerykalizm’, ‘antyklerykalizm’, a na dnie
 chodzi o to jedno: wolność, do której Chrystus nas wyzwolił, czy też wolność od Chrystusa?
 – To są te dwie drogi, którymi idzie i pójdzie na pewno Europa.
 Europa ma szczególne związki z Chrystusem, tu się zaczęła ewangelizacja, ale tu także zrodziły się,
 stale się rodzą różne postaci odchodzenia od Chrystusa, programy odchodzenia od Chrystusa.
 – I przed nami również otwiera się ta dwoistość, ten rozstaj. Wolność, do której Chrystus nas wyzwala,
 wolność przez prawdę. Prawda nas wyzwala. Albo też: wolność od Chrystusa.
 – Droga Ewangelii, i Eucharystii. Niech nigdy nie zabraknie jednej i drugiej w życiu Ludu Bożego... ” (IV
 Pielgrzymka do Ojczyzny, Olsztyn, Msza św. dla wiernych z diecezji Warmińskiej, 6.VI.1991, pkt. 5-6).

A że On: Chrystus, Syn Boga Żywego, jest Osobą, jak Osobami są Trzy Osoby Jednego i tego
 samego Boga Miłości-Życia, nie mogę nie być i ja z kolei ... osobą: Bożym żywym Obrazem-
Podobieństwem (Rdz 1,26n) tegoż Boga w Jego Trzech Osobach.

Tym samym jednak nie ma człowieka nie wyposażonego w te trzy nie-zbywalne i nie-odstępne
 przymioty-dary osoby, o których tylekroć była mowa na naszej stronie: samo-świadomość, samo-
stanowienie, zdolność podejmowania odpowiedzialności-poczytalności. Jako istota co prawda cielesna
 wraz z funkcjami biologiczno-fizjologicznymi na podobieństwo ciała zwierząt, jest człowiek ponadto
 niezbywalnie wyposażony w nieśmiertelnego ducha, w nieśmiertelną duszę. Ona to dopiero: dusza
 ludzka – stanowi o człowieczej niepowtarzalności i godności wobec całego ożywionego i nie-ożywionego
 kosmosu (por. FC 11).

Z tej samej IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1-9.VI.1991 r.) przytoczymy jeszcze parę zdań z
 homilii Ojca świętego z Warszawy (9.VI.) – z beatyfikacji O.Rafała Chylińskiego. Ojciec święty podjął w
 niej ponownie wielki temat egzaminu z wolności, jaki staje przed nami.

Oto fragmenty Papieskiej homilii w nawiązaniu do wolności, tej władzy samo-stanowienia – w jej
 ukierunkowaniu na wydanie kwiatu miłości, która jest celem daru ‘wolności’:

„Przykazanie miłości ma w Ewangelii także swój wymiar społeczny.
 Mówi Chrystus: To jest Moje Przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali ... [J 15,12].
 – W każdym swoim wymiarze przykazanie miłości jest odniesione do ludzkiej woli, która jest wolna.
 Człowiek, kierując się światłem rozumu, czyli sądem sumienia – wybiera, a w ten sposób rozstrzyga i



 Objaśnienie

 stanowi o sobie [= wola: władza samo-stanowienia]. Nadaje kształt swym uczynkom.
 – Przykazanie miłości jest skierowane do wolnej woli, od niej bowiem zależy, czy człowiek nada swym
 uczynkom, swemu postępowaniu, kształt miłości, lub też inny kształt, miłości przeciwny. Może to być
 kształt egoizmu, kształt obojętności na potrzeby drugiego, obojętności na dobro wspólne. Może to być
 wreszcie kształt nienawiści czy zdrady – wbrew temu, czego uczy Chrystus: miłujcie waszych
 nieprzyjaciół ” [Mt 5,44] (Homilia, pkt 2).

 – „Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie ginie ...
 ‘Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje’ [J 15,13] – powiedział Chrystus.
 Chrystus sam jest pierwszym wśród tych, którzy dawali życie ...” (Homilia, pkt 3).

 „... I oto wszyscy czujemy, że ... suwerenna podmiotowość jest nie tylko osiągnięciem, ale jest także
 nowym wyzwaniem. Wyzwaniem do określenia siebie, do urzeczywistniania siebie, do bycia sobą.
 Jako człowiek – osoba i jako Naród – wspólnota. To wyzwanie na różne sposoby jest zaadresowane
 do ludzkiej woli: do woli każdego i wszystkich. Zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa i z
 naszego chrześcijaństwa, z naszej polskości i z naszej europejskości ...
 – ... Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale,
 stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek – czyniąc użytek w prawdzie, bo
 tylko prawda czyni wolnymi [por. J 8,32] ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody. Tak uczy
 Chrystus...
 – ... Modlę się razem z Wami o ten egzamin z wolności, który jest przed Wami ...” (Homilia pkt 4).

 „Co jest odpowiedzią? Odpowiedzi musi być wiele, każda dostosowana do osoby, środowiska,
 sytuacji. Równocześnie odpowiedź jest jedna: jest nią przykazanie miłości. Ewangeliczne wielkie
 przykazanie, poprzez które człowiek odnajduje siebie jako osoba i jako uczestnik wspólnoty, jako syn
 czy córka Narodu. Jeden i wszyscy.
 – Uczy Sobór: Człowiek jest jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg (stwarzając) chciał dla
 niego samego. A równocześnie ten człowiek – Obraz Boga i Jego Podobieństwo – nie urzeczywistni
 siebie inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego.
 – A więc – nie egoizm, nie szybki sukces ekonomiczny (za każdą cenę), nie praktyczny materializm,
 (można by tę listę pomnożyć)..., ale gotowość dawania siebie, postęp moralny, odpowiedzialność.
 Jednym słowem: Przykazanie miłości ...” (Jan Paweł II, IV Pielgrzymka do Ojczyzny, Warszawa, 9.VI.1991, ‘Egzamin
 z naszej wolności jest przed nami. Beatyfikacja O.Rafała Chylińskiego; pkt 5).

A jakże nie nawiązać jeszcze raz do żarliwych słów Jana Pawła II z
 jego dialogu z młodzieżą zebraną pod siedzibą biskupią w Krakowie w
 1987 r. (10.VI.1987 r.) w Roku Eucharystycznym w czasie Jego III
 Pielgrzymki do Ojczyzny, gdy określił Eucharystię jako ‘sakrament
 przebicia’. Pod koniec swego dialogu powiedział m.in.:

„Bardzo wielkim niebezpieczeństwem, o którym słyszę .... jest to, że
 ludzie się jak gdyby mniej miłują w Polsce, że coraz bardziej
 dochodzą do głosu egoizmy, przeciwieństwa. Ludzie się nie znoszą,
 ludzie się zwalczają. To jest zły posiew. To nie jest Eucharystia, to nie
 jest od Chrystusa. I to trzeba przeobrazić ... 
 Musi w świadomości wszystkich nas stanąć na pierwszym miejscu to,
 że jest Ktoś, kto miłuje, bez względu. Nigdy się z tej miłości nie
 wycofuje. Choćbym ja był najgorszy, choćbym ja Go zawodził,
 choćbym ja Go zdradzał, tak jak Go zdradził nawet i ten Piotr, którego
 jestem następcą, On nie zawodzi. Można na Jego miłość zawsze
 liczyć.

 Napisałem ... takie zdanie, że wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją
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 posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać. Wolność jest właściwością człowieka, Bóg go stworzył
 wolnym. Stworzył go wolnym, dał mu wolną wolę bez względu na konsekwencje.
 Człowiek źle użył wolności, którą Bóg mu dał, ale Bóg stworzył go wolnym i absolutnie nie wycofa się z
 tego. Zapłacił za swój dar, zapłacił sam za swój dar. To czym my teraz żyjemy przez Kongres
 Eucharystyczny, Eucharystia wciąż nam przecież o tym przypomina, jak Bóg zapłacił za swój dar, dar
 wolności dany człowiekowi. Ale daru nie cofnął i nie cofnie.
 ... Bóg człowieka uczynił wolnym nie dla swawoli, to też prawda.
 – Myśmy kiedyś w przeszłości, my Polacy, nasi praojcowie, zawinili, zawinili wobec wolności.
 Nazywaliśmy to ‘złotą wolnością’, a okazała się zmurszałą! ...
 – Wolność jest darem Bożym. To się nawet nie redukuje do jakichś ludzkich ustaleń. Człowiek może
 ustalać tylko w obrębie tego, co już jest jakoś zadane w porządku przez człowieka zastanym, porządku
 stworzonym przez Boga.
 – Więc Kościół jest ekspertem od wolności, tak jak jest ekspertem od grzechu. Bo te rzeczy idą razem
 z sobą: wolność i grzech. Bóg zaryzykował – ośmielę się powiedzieć – zaryzykował wolność w
 stosunku do swoich stworzeń, w stosunku do ludzi tu na ziemi, zapłacił za to i to potwierdziło wymiar
 wolności człowieka w niesamowity sposób, właśnie to, że Bóg za wolność nadużytą przez człowieka
 zapłacił. To właśnie znaczy: ‘do końca umiłował’...
 – Nie może być zdrowego społeczeństwa, jeżeli w nim sprawa wolności, wolności osobowej, wolności
 wspólnotowej, wolności narodowej nie jest rozwiązana do końca, uczciwie, z pełnym poczuciem
 odpowiedzialności ...” (III Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny: 8-14.VI.1987 4., Kraków, ‘Eucharystia jest
 Sakramentem siły przebicia’, 10.VI., Spotkanie z młodzieżą przed siedzibą Arcybiskupów Krakowskich, druga połowa).

Szczególnie żarliwie uświadamiał Jan Paweł II sprawę wolności i jej użycia młodzieży w czasie swojej
 Drugiej Pielgrzymki do Ojczyzny (16-23.VI.1983 r.) podczas Apelu Milenijnego. Było to 18 czerwca 1983 r.
 Papież rozwinął treść ‘Apelu Jasnogórskiego’: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam,
 czuwam”. O słowach tego „Apelu” powiedział:

„... Te słowa świadczą o tym, że wierzymy w Miłość, która nas stale ogarnia. Ta miłość zrodziła się u
 stóp krzyża, kiedy Chrystus... zawierzył Maryi swojego ucznia Jana: ‘Oto syn Twój’ [J 19,26]... (Apel, pkt
 3).
 Słowa te są zarazem wewnętrznym programem miłości. Określają one miłość nie wedle skali samego
 uczucia, ale wedle wewnętrznej postawy, jaką ona stanowi.
 – Miłować – to znaczy: być przy osobie, którą się miłuje (‘jestem przy Tobie’), to znaczy zarazem: być przy
 Miłości, jaką jestem miłowany.... Chodzić niejako z obrazem umiłowanej osoby w oczach i w sercu. To
 znaczy zarazem: rozważać tę Miłość, jaką jestem miłowany, i coraz bardziej zgłębiać jej Boską i
 ludzką wielkość ...
 – Jest rzeczą niesłychanie doniosłą, aby w młodości ... chodzić z takim dojrzałym wewnętrznym
 programem miłości, właśnie o takim, o jakim mówi Apel Jasnogórski.
 ... Pani Jasnogórska jest Nauczycielką Pięknej Miłości dla wszystkich... (Apel, pkt 4).

 Odpowiedzią na tę Miłość musi być właśnie to, że czuwam ! Co to znaczy: ‘czuwam’?
 To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie
 zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła
 staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie.
 – To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszyć, zepchnąć na dalszy plan.
 Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym ważniejsza, im więcej
 okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, abyśmy łatwo się z niego rozgrzeszali.
 Zwłaszcza, jeżeli tak postępują inni.
 ... 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... (Apel, pkt 5).



 Czuwam – to znaczy... : dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie ... (Apel, pkt 6).
 Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na
 imię Polska ... To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje ... 
 ... To, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i
 głębokiego stosunku do wartości.
 – Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co
 stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo.
 – Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. Bogaty młodzieżą! Bogaty
 każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości ... (Apel, pkt 7).” (Druga Pielgrzymka
 Jana Pawła II do Ojczyzny, Częstochowa, Apel Milejnijny do Młodzieży, 18.VI.1983 r.).

5. Konkluzje podsumowujące

Z przytoczonych tu szeregu homilii i słów św. Jana Pawła II wynika wciąż się narzucający, zasadniczy
 wniosek.
 – Chodzi o zgłębienie samej rzeczywistości ‘miłości’. Jeśli ktoś ma odrobinę dobrej woli, nie może nie
 uznać pełnej słuszności wytrwale przez św. Jana Pawła II ukazywanego ścisłego związku pomiędzy
 władzą samo-stanowienia, czyli wolną wolą – a pojawieniem się miłości. Jej cechą rozpoznawczą jest
 nie-egoizm, a natomiast stawanie się bezinteresowną osobą-darem: ku najgłębiej pojmowanemu dobru
 kogoś ukochanego.

Tak pojmowana ‘miłość’, która nie waha się w razie potrzeby oddać nawet własnego życia dla
 zasadniczego, definitywnego dobra ukochanej osoby, pojawia się jedynie na podłożu decyzji wolnej woli.
 Wolna wola jako Boży dar samo-stanowienia, jest darem zawierzonym przez Boga ludzkiej osobie jako
 dar narzędno-funkcyjny.

Miłość bezinteresowna, która nie poszukuje własnej korzyści i przyjemności, nie jest w stanie pojawić
 się w sytuacji przymusu. Działanie pod wpływem przymusu i ze ‘zgrzytaniem zębami’ istnieje jedynie
 tam, gdzie panuje ‘Zły’: szatan – w potępieniu wiecznym. A tu na ziemi w sytuacji, gdy sam człowiek
 dobrowolnie się poddaje ‘wyższej sile’ ogarniających go pożądań i namiętności. Serwują one złudną
 przyjemność – za cenę uprzednio zniewolonemu człowiekowi, chwilowo bałamucając go przyjemnością
 złą, by go tym skuteczniej wielorako zniszczyć i upokorzyć.
 – W perspektywie definitywnej doprowadza zły użytek wolnej woli do utrwalonego odcięcia się od Boga
 Życia-Miłości – nie daj Boże: w potępieniu wiecznym.

Czynienie zła nie jest nigdy ślepą koniecznością. Na to przyszedł Odkupiciel człowieka, by swój żywy
 Obraz: mężczyznę i kobietę obdarzyć nową wolnością, którą odkupił i dał nam ją do dyspozycji jako
 wyraz swojej Bożo-Ludzkiej Miłości. A ta niczego tak nie pragnie, jak tego, żeby każdy z odkupionych



 znalazł się wespół z Nim, Odkupicielem i Matką Jego Maryją, w zachwycającym jedno-w-miłości z Ojcem
 i Synem, i Duchem Świętym.

Wypada zakończyć końcowym fragmentem Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa. Jezus Chrystus modlił
 się wtedy, tuż przed swą Męką, do Ojca o to jedno właśnie: aby ta – a nie inna – Miłość, jaką Ojciec Jego
 umiłował, była w sercach Jego uczniów. Oto jedno tylko prawdziwe życie: to życie wieczne. I jedna tylko
 miłość: Bóg-miłość.
 – Oto słowa Jezusa:

„Ja w nich, a ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał,
żeś Ty Mnie posłał, i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
 – Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja Jestem.
 Aby widzieli chwałę Moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata!
 – Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem,
 i oni poznali, żeś Ty mnie posłał.
 Objawiłem im Twoje Imię, i nadal będę objawił:
 aby Miłość – którą Ty Mnie umiłowałeś,
 w nich była – i Ja w nich” (J 17,23-26).

  

NA ZAKONCZENIE
I POŻEGNANIE

NIENIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ



Z dziejów strony ku wdzięczności Bożej Dobroci

Znaleźliśmy się u kresu tej ... dosyć obszernej strony internetowej. Już pobieżny rzut oka na portal
 strony pozwala się zorientować, że nie jest to strona pięknych prezentacji obrazków, animacji i sztuczek
 grafiki komputerowej. Jest to strona tekstu, który swą z zasady nie płytką treścią staje się stałą
 propozycją i zarazem zachętą, by opowiedzieć się za tym, co jest dobrem-w-oczach Bożych, a tym
 samym dla samego człowieka. Człowiek zaś staje się ‘sobą’ w miarę jak staje się coraz bardziej podobny
 do swego Bożego Pierwowzoru: jako żywy Boży Obraz i Podobieństwo.

Zakończona strona porusza w dużej mierze problematykę etyki, czyli wzajemnych odniesień w
 aspekcie moralnym. Poruszona tematyka dotyczy często wzajemnych odniesień w aspekcie etyczno-
moralnym pomiędzy małżonkami, tzn. osobami związanymi z sobą zawartym przymierzem małżeństwa:
 Sakramentu małżeństwa. Innego zaś ‘małżeństwa’ nie ma w oczach Bożych – i konsekwentnie: nie ma
 innego małżeństwa w prawdziwym słowa tego znaczeniu.

Tym samym zaś poruszona tematyka dotyka wzajemnych odniesień na etapie przede wszystkim
 przed-małżeńskim, ale tym samym i poza-małżeńskim.
 – Ponieważ zaś na niniejszej stronie chodzi wciąż o sprawy wymogów etyczno-moralnych, nic dziwnego,
 że nie posiada ona zbyt wielu czytelników. Etyka bowiem wiedzie wprost do konieczności zmiany stylu
 życia i rozwoju swego wnętrza ...

Skoro jednak nie wszyscy są powołani do życia w małżeństwie: Sakramencie małżeństwa, nie można
 było nie nawiązać do stającej przed wielu zwłaszcza Młodymi Ludźmi możliwości dosłyszenia głosu
 Chrystusa, który osobiście powołuje kogoś do bliższego naśladowania swego życia w posłuszeństwie,
 ubóstwie i czystości: nie ku zubożeniu swego człowieczeństwa, ale jego promocji – w Duchu Świętym.

Stąd w części III odrębny rozdział (rozdz. 2) o powołaniu do kapłaństwa, a niezależnie od tego do życia
 konsekrowanego czy to w zgromadzeniach męskich, czy żeńskich; zgromadzeniach czynnych, czy
 kontemplacyjnych. Dopiero całokształt wszystkich tych możliwości, stających przed zwykle dopiero
 Młodym Człowiekiem, pozwala na ogarnięcie pełni możliwości rozwoju życia – zgodnie z propozycją
 pracy zawodowej i statusu życiowego, z jakimi przed każdym z osobna człowiekiem staje Ojciec
 Niebieski ku dobru jego własnemu, oraz tych wszystkich, z którymi Bóg pragnie związać jego życie i jego
 oddziaływanie.

Na szeregu miejscach zakończonej strony starał się autor
 uświadamiać Drogiemu Czytelnikowi, że całokształt etyki,
 skondensowany zwięźle w Dziesięciorgu Bożych Przykazań, nigdy nie
 miał i nie będzie miał charakteru sztywnych, policyjno-
administracyjnych, bezdusznych przepisów, wymuszających na
 biednym człowieku podporządkowanie pod groźbą takiej czy innej
 sankcji. Poprzez niniejszą stronę internetową starał się autor wciąż



 Objaśnienie

 ukazywać Boga Żywego: Boga-Osobę; Boga który umiłował – i nadal
 bezustannie miłuje.

Jeśli zaś ten Bóg cokolwiek poleca, albo nawet nakazuje – również
 pod sankcją utraty życia wiecznego, czyni to dlatego, że jest
 zatroskany o dobro człowieka: mężczyzny i kobiety w sensie spraw
 definitywnych: osiągnięcia życia wiecznego – czy też, nie daj Boże,
 jego utraty.

Na tym jednak Boży styl odniesień do człowieka się nie kończy:
 Bóg nieustannie SAM pierwszy czyni to, co potem dopiero człowiekowi nakazuje. Sam pierwszy nie daje
 się ‘zwyciężyć złu’, ale zło – tym większym dobrem zwycięża!
 – Sam też pierwszy się kładzie na drzewie Krzyża, a potem dopiero mówi: „Jeśli ktoś CHCE pójść za
 Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje ...” (Mk 8,34). Jezus
 wciąż jakżeż mocno uwydatnia odwołanie się do ludzkiej wolnej woli: „Jeśli kto CHCE pójść za Mną ...”

Dowodem tego, jak bardzo Bogu Życia i Miłości zależy na ‘wygranej’ człowieka, Obrazu swego
 szczególnego Umiłowania, stała się tajemnica Wcielenia Syna Bożego. Tajemnica ta jest wyrazem tego,
 jak wysoko sam Stworzyciel ceni człowieka jako osobę – wraz z podarowanymi mu niezbywalnymi
 człowieczymi, bo osobowymi – przymiotami: wyposażeniem go w samo-świadomość, samo-stanowienie,
 zdolność podejmowania odpowiedzialności-poczytalności. A wszystko to dzieje się bezustannie w
 łączności z wezwaniem i tym samym uzdolnieniem człowieka do przyjęcia i odpowiedzi miłości – na
 docierającą do niego, wciąż go promującą Miłość ze strony samego Boga Stworzyciela i Odkupiciela.

Jest zrozumiałe, że trudno mówić o jakichkolwiek zobowiązaniach natury etycznej bez ciągłego
 odwoływania się do pogłębionego rozumienia – ale i ukochania, tego, który gorąco proponuje
 człowiekowi te czy inne rozwiązania etyczne, jednocześnie nigdy człowieka nie zmuszając do działań
 zgodnych z wewnętrznym ładem miłości Bożej i ludzkiej.

Stąd tak wiele na niniejszej stronie internetowej nieustannego drążenia w głąb coraz innych Tajemnic
 Boga jako Trójjedynego, szczególnie zaś tajemnicy Odkupienia. W niej to Trójjedyny objawia niejako ‘do
 końca’ zarówno siebie samego, jak i swój zdumiewający, zachwycający zamysł: zbawienia człowieka, a
 ponadto zaproponowania mu oblubieńczości ze sobą – w godach uczty weselnej z Barankiem co prawda
 zabitym, ale oto zmartwychwstałym, który dla swego Ludu stał się Oblubieńcem-z-Krzyża.

We wspomnianym drążeniu tajemnicy Odkupienia i wszystkiego, co się z nią wiąże, wychodziliśmy
 nieustannie z obficie wykorzystywanego Słowa-Bożego-Pisanego, czyli Pisma świętego – Bożego Słowa
 powstałego z Tchnienia Ducha Świętego.

Innym potężnym źródłem coraz innych przemyśleń i potężniejącego rozumienia tych tajemnic stało
 się obficie wykorzystane nauczanie zwłaszcza św. Jana Pawła II. Piszący tu autor miał szczęście być
 słuchaczem jego wykładów w czasie studiów po kapłaństwie, łącznie z uzyskaniem jego podpisu w
 indeksie studenckim. Ówczesny Arcybiskup Krakowa, Karol Wojtyła, prowadził na KUL-u w owym czasie
 wykłady, których owocem stało się jego studium etyczne „Miłość i Odpowiedzialność”.

Jak bardzo autor jest wdzięczny Bożej Opatrzności za to wszystko, co dane mu było z Bożej Dobroci
 poznać i lepiej zrozumieć czy to na studiach, a z kolei w własnych przemyśleniach, ubogaconych
 kontaktami z pracą w jakimś sensie międzynarodową w zakresie poradnictwa małżeńskiego, mającego
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 na celu wciąż to jedno: dopomóc potrzebującym i pytającym w przyjęciu Bożych rozwiązań w każdym
 zakresie życia.

Krótka charakterystyka siedmiu części strony

  Część pierwsza. Niniejsza strona internetowa, która zaczęła powstawać jako strona
 internetowana ok. 1999 r., początkowo w jedynie bardzo skromnej próbie pisania, miała już swoją bardzo
 długą prehistorię. Jako strona internetowa zaczęło się od pisania jej ... najpierw w języku niemieckim: na
 użytek przede wszystkim małżeństw i osób na etapie przedmałżeńskim, z wskazaniem Bożego
 rozwiązania w zakresie etycznie poprawnych odniesień małżeńskich.
 – Dopiero wtórnie zaczął autor tłumaczyć już napisaną treść z kolei na język polski. W ten sposób
 zaczęła powstawać część pierwszy strony. Jest ona głównie poświęcona ‘Metodzie Owulacji [wg prof. John]
 Billingsa’. Rzecz ta przyszła z Australii – od samego jej autora prof. John J. Billings’a – do Polski i
 szeregu innych krajów Europy za pośrednictwem piszącego tu autora.

Siłą rzeczy zaczęła pojawiać się nagląco potrzeba pogłębionego spojrzenia na człowieka jako
 powołanego do życia wiecznego – również poprzez życie w małżeństwie. Taka jest geneza powstania
 stopniowo coraz dalszych części niniejszej strony internetowej.

  Część druga jest spojrzeniem na problematykę etyki małżeńsko-narzeczeńskiej od strony
 nauczania Kościoła i jego powagi, oraz coraz dalszych jej uzasadnień: medycznej, antropologicznej,
 psychologicznej, teologicznej.

  Część trzecia jest próbą ukazania miłości według jej Bożych rozwiązań: powołania do małżeństwa,
 do kapłaństwa i życia zakonnego, po czym w dwóch kolejnych rozdziałach ukazane są refleksje na
 temat miłości przedmałżeńskiej i współżycia, z ostatnim rozdziałem poświęconym zagadnieniu
 alkoholu, papierosów, narkotyków.

  Część czwarta: przedstawia w sposób pogłębiony dzieło Odkupienia oraz szanse pojednania
 człowieka z Bogiem poprzez Sakrament pokuty-pojednania i Eucharystię. Końcowy rozdział części
 czwartej ukazuje bogaty zestaw modlitewny oraz podstawowe artykuły wiary.

  Część piąta, chyba szczególnie porywająca, to w 8 rozdziałach przedstawione zasadnicze aspekty
 Bożego Miłosierdzia. Pierwsze 6 rozdziałów to nieco rozbudowane główne tematy misji Miłosierdzia
 Bożego, jakie dane było piszącemu tu autorowi prowadzić w szeregu parafiach. Rozdział 8 tej części
 (V-tej) przedstawia tematycznie zebrane fragmenty z Dzienniczka św. S. Faustyny.
 – Szczególniej zachęca autor do przyswojenia sobie (a zapewne i wielu innym, znajomym) i wplatania w
 modlitwę codzienną słów zawartych w grafice na samym koniuszku owego 8-go rozdziału piątej
 części: Codzienne zawierzenie Bożemu Miłosierdziu (3 zdania), oraz zaraz potem następującą Modlitwę
 Przebaczenia (w 2 zdaniach).
 – Na samym końcu 8-go rozdziału tej piątej części (cz.V, rozdz. 8, plick ‘c’ u samego dołu) znajduje się
 odsyłacz-link do odrębnego miejsca na PORTALU naszej strony, gdzie owe „Dwie Modlitwy
 Miłosierdzia” ukazane zostały w blisko 30 różnych językach krajów Europy i innych kontynentów (zob.
 to: „Dwie Modlitwy Miłosierdzia w wielu językach”).
 Rzeczą godną zalecenia byłoby upowszechniać te dwie ‘modlitewki’. Na pewno nikomu one krzywdy
 nie wyrządzą, a mogą stać się swoistym kluczem-biletem ułatwiającym osiągnięcie życia wiecznego.
 Można je odmawiać czy to w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

  Część szósta: to szeroko zakrojona próba ukazania małżeństwa jako Sakramentu: od zarania
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 zaistnienia człowieka aż po dokonane Odkupienie i wyniesienie małżeństwa do godności jednego z
 Siedmiu Sakramentów Kościoła Chrystusowego. Autor zachęca osoby zainteresowane Bożym
 przeżywaniem intymności małżeńskiej szczególniej do pogłębionego przemyślenia sugestii zawartych
 w końcowej części 9-go rozdziału tejże VI-tej części. Ponadto zaś zachęca autor do uzupełnienia tych
 rozważań lekturą pierwszego rozdziału z części siódmej.
 – Wypada też zwrócić uwagę, że szczególnie aktualna jest przedstawiona w owej VI-tej części, w jej
 rozdziale 2 i 3 – paląca problematyka homoseksualizmu oraz ideologii ‘gender’ w jej coraz dalszych
 aspektach rozwojowych.

  Część siódma niniejszej strony. Składa się jedynie z 3 rozdziałów. Autor poczuł się zmuszony do
 kapitulacji z podjęcia się tworzenia dalszych jeszcze pierwotnie planowanych rozdziałów niniejszej
 strony: podarowane mu życie ... dobiega do końca (ur. w 1933 r.; aktualny rok: 2015 dobiega końca).
 – Szczególnie porywający jest zapewne pierwszy rozdział tej części siódmej: o Chrystusie jako
 Oblubieńcu-z-krzyża.
 – Drugi rozdział części siódmej przedstawia tematykę rozszerzającego się pierwotnego Kościoła oraz
 jego zasadniczych właściwości – aż do Kościoła Domowego.
 – Bardzo szczególny w swej wymowie jest zapewne trzeci rozdział tej VII części: o Młodzieńczości w
 obliczu małżeństwa jako Sakramentu małżeństwa. Rozdział ten jest długi: jest on właściwie intrygującą
 książką-dla-siebie, omawiającą całokształt problematyki etyczno-teologicznej wzajemnych odniesień
 poprzedzających ślub małżeński.
 Jest to zarazem ostatni, czyli zakończeniowy rozdział części VII, na którym zatem kończy się niniejsza
 strona internetowa.

Autor chciałby jeszcze chociażby tylko mimochodem wspomnieć o artykułach i innych materiałach,
 zamieszczonych zwłaszcza w 4-tej kolumnie strony PORTALU niniejszej strony. Niektóre z nich są wciąż
 niezwykle aktualne – pouczające, wyjaśniające coraz inne aktualne problemy z zakresu etyki
 małżeńskiej, narzeczeńskiej, ojczyźnianej, kościelnej.

Małe wyznanie na koniec ...

Jeśli wolno, autor dodałby jeszcze swoiste wyznanie.



Zakończona w tej chwili strona internetowej, której zwłaszcza niektóre fragmenty, nawołujące w Imię
 Boże do zajęcia zdecydowanych postaw etycznych, natrafiała i natrafia chwilami na gwałtowny sprzeciw,
 oskarżenia i trudne do przedstawienia reakcje ze strony pewnych P.T. Czytelników.

Autor chciałby wyznać, że – na ile to było możliwe – starał się pisać te rozważania przez cały czas ich
 powstawania ... modlitewnie. Usiłował wsłuchiwać się nieustannie w autentyczne nauczanie Kościoła
 Chrystusowego. Przez myśl by mu nie przeszło, by w jakimkolwiek szczególe przedstawianych
 zagadnień, częstokroć bardzo drażliwych, zboczyć w najmniejszej mierze ze ścieżki autentycznego
 Magisterium Kościoła.

Gdyby z ludzkiego niedopatrzenia, czy też być może nie należytego rozumienia tegoż autentycznego
 nauczania Kościoła – miał znaleźć się na niniejszej stronie internetowej jakikolwiek fragment wyrażenia
 czy zdania, który by nie był w pełni zgodny z autentycznym Magisterium, autor by natychmiast
 skorygował to co trzeba. Sto razy lepiej cierpieć ataki ze strony osób buntujących się przeciw nauczaniu
 ‘Kościoła’, a raczej samego Boga, niż komukolwiek dać powód do zboczenia z autentycznej drogi Bożej
 Prawdy, czyli „Bożych rozwiązań”, stając się przez to w najgorszym wypadku przyczyną potępienia
 wiecznego niejednego z P.T. Czytelników.

Za wszystkie niedociągnięcia jakiejkolwiek natury związane z tekstem tej strony internetowej,
 chwilami zapewne niełatwej do należytego zrozumienia argumentacji rozumowej, za samą ilość i długość
 przedstawionych treści – autorowi pozostaje jedynie prosić P.T. Drogich ewentualnych Czytelników o
 wybaczenie tych niedoskonałości.

Autor jest z kolei wciąż bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, które modliły się w jego intencjach,
 posyłały mu swoje kapłańskie – a z kolei małżeńskie – błogosławieństwo, i nadal to czynią. Wdzięczny za
 nie-wykluczenie go ze swej serdecznej braterskiej i siostrzanej modlitwy.

W bardzo szczególny sposób jest autor wdzięczny licznym małżeństwom za wspieranie go swym
 błogosławieństwem jako sakramentu małżeństwa, udzielanego jemu jako obdarzonego sakramentem
 kapłaństwa – i na odwrót. Jak to dobrze, że sakramenty i w tym zakresie się wciąż uzupełniają!

Na koniec zaś, jakżeż autor miałby nie wyrazić całkiem szczególnej swojej wdzięczności
 Zgromadzeniu Zakonnemu Księży Najśw. Serca Jezusowego (SCJ = Sacerdotum Cordis Jesu), którego
 jest członkiem – wraz ze zmieniającymi się przez lata powstawania niniejszej strony internetowej coraz
 innymi P.T. Przełożonymi, którzy piszącemu tutaj autorowi udzielili zezwolenia na jej powstanie i jej
 dalsze tworzenie. Tak więc strona niniejsza cieszy się ostatecznie znamieniem posłuszeństwa
 zakonnego, pozwalając autorowi spoglądać na tę pracę z ufnością, że cieszyła się od początku Bożym
 błogosławieństwem i rozwijała pod okiem Niepokalanej.

Sam zaś autor szczerze wyznaje, że wszystkim, których PAN i Niepokalana postawili mu w
 jakikolwiek sposób i kiedykolwiek na drodze jego życia zakonnego i kapłańskiego, dopóki żyje –
 codziennie wielokrotnie błogosławi i zawierza ich Bożemu Miłosierdziu oraz macierzyńskiej miłości
 Niepokalanej.

W Sercu Jezusa i Maryi
 ks. Paweł Leks, SCJ  

+

Stadniki – pod Wieliczką-Krakowem
Pisanie strony rozpoczęte ok. 1991-92 (początki w jęz. niem.), zakończone zostało w wersji polskiej 20 marca 2012 r.
 RE-lektura podejmowana była parokrotnie w obydwu wersjach językowych.

 Oraz: Stadniki, 25.XI.2015 r.
 Tarnów, 27.IX.2016.
 Tarnów, 3.VIII.2017.



              

N. Z CHRYSTUSEM CZY JEMU NA PRZEKÓR ?

Ku zakończeniu strony

1. Refleksja Jana Pawła II w dniu św. Marietty Goretti
Tabela. 10 Reguł dla zachowania czystości na dni wypoczynku-urlopu (O.Antonio Rungi) 

2. Komu zawierzyć
Bóg w darze Prawa Natury
„Nie ma Boga ...”
Chrystus – Syn Boży „Posłany”
Tabela. „Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8)
Tabela. Ty mnie, Szatanie, rozumiesz ...

3. „Ty masz słowa Życia – wiecznego” (J 6,68)
Życie przegrać czy wygrać
Czy mogę zawierzyć ... Jezusowi?

4. „Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20)
Chrystus zawierzeniem moim: naszym
Samo-stanowienie dla miłości-daru

5. Konkluzje podsumowujące

NA ZAKONCZENIE I POŻEGNANIE NIENIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ
Z dziejów strony ku wdzięczności Bożej Dobroci
Krótka charakterystyka siedmiu części strony
Małe wyznanie

Data, podpis

Obrazy-Zdjęcia

Fot7c149. Roześmiana dziewczyna
Fot7c150. Meteor nad Texasem: kwiecień 2012 r.
Fot7c151. Dom Światła - na wysokiej skale: drogowskaz i punkt orientacyjny
Fot7c152. Matka Boska z Medjugorie: GOSPA - Gospodyni
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Fot7c153. Kaplica w Krakowie-Mogile, Bazylika św. Krzyża
Fot7c154. Krucyfiks w Cudownej Kaplicy w Krakowie-Mogile
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 Rozdz. 3. „MŁODZI W DRODZE DO MAŁŻEŃSTWA: SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA”
Zechciej, Ojcze, użyczyć nam w Duchu Świętym daru mądrego rozeznania
oraz wierności Twojemu Słowu

 Wprowadzenie

 A. BIBLIJNE „DWOJE-JEDNYM-CIAŁEM”

 1. Teren własnościowy Boga

 Małżeństwo: stworzone – dane w zarząd

 Tekst Mt 19,4nn: człowiek opuści... oboje jednym ciałem

 Komunia małżeńska i jej przymioty w wypowiedzi Jezusa

 2. „Dwoje-jednym-ciałem”: seks czy zjednoczenie osób?

 Biblijny personalizm

 Użytkowe odniesienie do ciała

 Tekst VSp 78. Czyn dobry: intencja, przedmiot, dobro, miłość Boża

 Biblijne stawanie się „jednym-ciałem”

 Tabela. Tekst hebr-pl Rdz 2,24: „... i stają się Jednym ciałem”

 ‘Miłość’: dar osoby

 Tekst FC 11: Człowiek: ucieleśniony duch i ciało

 Tekst FC 14: Miłość i rodzicielstwo: synteza ojcostwa-macierzyństwa

 3. Wewnętrzny ład przeżywania bliskości osoby jako daru

 Dynamizm miłości – a anty-miłości

 „Jedno-ciało” w warunkach pierwotnej niewinności

 Nie-odstępność osoby a miłość

 ‘Panowanie-sobie-samemu’

 4. Duch Święty w małżeńskim „jedno-ciało”

 ‘Dwoje-jedno’ w ich ‘jedno-w-Trójjedynym’

 Duch Święty w Mistrzowskim sprawianiu ‘jedno’

 Duch Święty spajający osoby w ‘jedno” w Małżeństwie-Sakramencie
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 5. Sakramentalne „... jedno serce, jedno ciało”

 Jeszcze raz: „... i stają się jednym ciałem”

 Akceptacja Bożego ładu przy przeżywaniu intymności

 Błogosławieństwo płodności rodzicielskiej według Rdz 1

 Błogosławieństwo płodności po Potopie (Rdz 9)

 Tekst: Błogoslawieństwo płodności po potopie (Rdz 9.1-7)

 6. Uśmiercenie własnego owocu Życia ...

 Zgładzenie owocu podjętego „dwoje-jednym-ciałem”

 Tekst Rdz 9,5n: Przelanie krwi człowieka

 Boży odkupieńczy dialog z człowiekiem w grzechu krwi

 Podsumowanie

 B. DORASTANIE DO STANIA SIĘ MAŁŻEŃSTWEM: SAKRAMENTEM

 W nawiązaniu do celu niniejszego rozdziału

 1. Przyjęcie Bożych warunków małżeństwa

 Stan świadomości ...

 Małżeństwo pogan: Pra-Sakrament Stworzenia

 Małżeństwo ochrzczonych

 Związek partnerski

 Związki homoseksualne i lesbijskie

 2. Kształt serca w dniach przygotowywania do małżeństwa

 Z wynurzeń Mateusza

 Tabela: Żeby Bóg uwiódł mnie, uwiódł moją przyszłą żonę...!

 3. Małżeństwo dla uwolnienia się od atmosfery domu rodzinnego



 Klimat piekła-w-domu

 Ucieczka z domu z powodu pijaństwa

 a) Zwierzenie Basi o mężu: ‘Zadam ci cierpienie, byś mnie popamiętała ... !’

 b) Zwierzenie Krystyny-Bronisława: Wyrwać się z piekła-w-domu, by doznać klęski
w małżeństwie-‘atrapie’

 c) Zwierzenie. Związek Joli-Jasia

 d) Zbyszek chory od papierosów i pijatyki rodziców

 Zbigniew-Anna: Studiować w klimacie pijatyki i kłębów tytoniu

 4. Młodzieńczość: uprzywilejowany okres projektowania życia

 Kształtowanie wnetrza wsłuchanego w głos Ducha Świętego

 W poszukiwaniu sensu życia

 Stowarzyszenia Młodzieżowe: Szkoły kształtowania charakteru
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 C. ‘MAM PRAWO POSTĘPOWAĆ JAK MI SIĘ PODOBA’

 W klimacie zbuntowanego ‘ja’

 1. Nikt mi nie będzie dyktował !

 Dojrzałe myślenie czy tupet zła

 Wolność – Boży dar: funkcyjno-narzędny

 Chrystus – dar Miłości Ojca

 Miłość Syna Bożego – wierność dla trudnej Woli Ojca: 3 teksty

 2. Wolność ‘od’ Boga

 Serce które w grzechu wyprasza Boga

 Tabela: Dziecko Mojej Miłości ...!

 Dwuetapowa metoda Złego

 Zawłaszczenie wolnej woli człowieka

 Nikt nie potrafi przywrócić wyzbytej wolności woli

 3. Tajemnica zniewolenia

 Czy tu działa ‘coś’ – czy ‘ktoś’?

 Odpowiedzialność osobista. Tekst: RP 16 Jana Pawła II

 Tabela: Odpowiedzialność osobista

 Ten ktoś – Zły

 4. Wypłata ze strony Złego

 Pułapki Złego

 Hojność Złego

 5. Pieczęć przynależności

 Wyciśnięta pieczęć

 Zły w szydzeniu z Odkupiciela

 Teksty biblijne: pieczęć przynależności do Boga - do Szatana
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 D. CZYSTOŚĆ OSOBISTA W PRÓBIE

 Wyłaniające się zagadnienie

 1. Norma czy przerost

 Okoliczności stopniowego dojrzewania

 Wkraczanie w okres dojrzewania

 2. Wyzwania związane z pierwszymi symptomami dojrzewania biologicznego

 Dojrzewanie dziewcząt do kobiecości i przyszłej odpowiedzialności

 Dziewczyna wobec własnego dojrzewania biologicznego

 Symptomy dojrzewania płciowego u chłopca

 Określenie: onanizm-masturbacja-samogwałt

 3. Reakcja sumienia

 Głos sumienia w przypadku podejmowanych manipulacji

 Tabela: Dziecko Mojej miłości, zwyciężaj!



 Perspektywa wznowienia kontaktu z Trójjedynym

 Jeszcze raz: zachęty Bożego Miłosierdzia w Jezusie Chrystusie

 4. Twórcze sugestie dla kształtowania wieku dorastania

 Budzące się trudności w zakresie czystości

 Boże i ludzkie dorastanie do tajemnicy Życia i Miłości

 Higiena osobista a przyszłe zadania

 Modlitwa o dobrego męża, dobrą żonę

 Poczytalność za prowokujące ubieranie się
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 E. BY WALKA BYŁA ZWYCIĘSKA

 1. W walce o dochowanie czystości

 Pierwsze zetknięcie dziecka z problemem intymności seksualnej

 Zagrożenia dla czystość ze strony najbliższych

 Rodzice uczący gorszących zachowań

 W obliczu własnej słabości w zakresie czystości

 Tekst. Maryja pod Krzyżem: VSp 120

 Definicja grzechu ciężkiego

 Tekst RP 14: Grzech - Wyłączenie Boga

 Tekst RP 16: Uwarunkowania grzechu

 Tekst RP 16: Osobista nieprzekazywalna odpowiedzialność

 Tekst RP 17: Grzech ciężki (RP 17)

 Grzech ciężki a czynniki psychologiczne

 Tekst RP 17a. Uwarunkowania psycholgiczne grzechu

 Pole ‘bitwy’ zabezpieczone czy otwarte

 Tekst: „Kto ma Przykazania moje ...” (J 14,21)

 Rola matki w sprawach sumienia dziecka

 Rola kapłana w zmaganiach o czystość

 2. Garść twórczych sugestii i rad

 Dobre ... rady a rzeczywistość

 Czuwajcie i módlcie się ...

 Fragment ‘Listu z tamtego świata’

 Czy się modlić i jak się modlić

 Maryja – również moja Matka

 Pokusa a poświęcenie całego dnia Bogu

 3. Jeszcze inne sposoby przeciwdziałania pokusom

 Natychmiastowy ‘stop’

 Uchwycić się czegoś stabilnego a samoistne reakcje fizjologiczne

 Odcięcie się od okoliczności wiodących do grzechu

 Tabela: ‘Uczniowie Cię nie kochają’!

 Higiena wyobraźni: sceny przemocy

 Erotyka i porno

 Przerzuty grzechów VI-go Przykazania na Przykazanie V-te

 Wdrażanie zwyrodnień seksualnych

 Ćwiczenia ruchowo-sportowe

 Zrzeszenia młodzieżowe

 4. Wolność od ‘posiadania’ rzeczy

 Więcej ‘mieć’ – więcej ‘być’

 Wychowanie do wolności wobec ‘mieć’

 Wyznanie. Wolność wobec rzeczy

 Dobrowolne wyrzeczenie się ‘rzeczy’

 ‘Umartwienia’ i ‘ofiary’

 5. Jeszcze raz: modlitwa w walce o czystość



 „... Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”

 Modlitwa przez orędownictwo Maryi i Świętych

 Z sugestii Chrystusa poprzez św. Faustynę

 Pouczenia Jezusa o zachowaniu w obliczu ataków Złego

 Dar Trybunału Miłosierdzia

 W obliczu wieczności
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 F. JESZCZE RAZ Z ROZWAŻAŃ PAPIEŻA WOJTYŁY NA TEMAT MIŁOSCI

 Słowo wyjaśnienia

 1. Popęd a osoba – wezwana

 Uzdolnienie-wezwanie do miłości – największego Przykazania

 Tekst. Osoba nie może być środkiem do celu

 ‘Jedno’ w całkowitości oddania podjętego z wolnego wyboru

 Tekst. Popęd podporządkowany woli-wolności-odpowiedzialności

 Tekst. Miłość małżeńska jako całkowitość

 Zjednoczenie włączone we współ-stwarzanie

 Tekst: Małżonkowie we współ-stwarzaniu

 Udział rozumu – woli – odpowiedzialności

 Tekst: Pożądanie podporządkowane rozumowi-odpowiedzialności

 Tekst: Synteza natury i normy personalistycznej: cnota miłości

 2. Elementy składowe miłości oblubieńczej

 Integracja zmysłowości-uczuciowości-doznań w miłość osobową

 Tekst: Miłość oblubieńcza – samo-posiadanie swego ‘ja’

 Tekst. Integracji zmysłowości w dojrzałe odniesienie do osoby

 Tekst. Miłość sprawa wnętrza: wolności-prawdy

 Tekst. Wolność ostatnią instancją obiektywnej prawdy w wyborze osoby

 Proces integrowania odruchów ciała w miłość jako cnotę

 Tekst. Osoba: struktura-doskonałość

 Tekst. Miłość-cnota: związanie odczuć z osobą

 Tekst. Miłość zmysłowa i uczuciowa nie wystarcza do miłości osoby

 Tekst. Afirmacja wartości osoby: opanowanie i wybór osoby jako powołania

 Wzajemna przynależność – obopólne oddanie

 Tekst. Miłość pewna rezygnacja z nie-odstępności – ekstaza

 Tekst. Miłość – zjednoczenie osób, a nie obustronne oddanie-użycie ciała

 Tekst. Profil obiektywny: wzajemność-przyjaźń-zjednoczenie w dobru

 Tekst. Wartość seksualna zespolona w świadomości-woli z osobą

 Tekst. Afirmcja osoby własnej i ukochanego: dar wzajemności

 Wybór osoby dla niej samej: ku jej dobru bez granic

 Tekst. Wybór osoby dla niej samej

 Tekst. Życzenie dobra bez granic

 Tekst. Wyzwalanie pragnienie bycia lepszym

 3. Czystość: wielkie ‘nie’ czy wielkie ‘tak’

 Źródła i złudzenie powodowane ‘miłością zmysłową’

 Tekst. Miłość to przeźroczystość w afirmacji osoby

 Tekst. Pożądliwość wymusza chcenie

 Tekst. Zmysłowość ukierunkowana na wyżycie: u osoby problem moralny

 Tekst. Miłość zmysłowa jako zaspokajanie pożądania: zamiana osoby na płeć

 Tekst. Miłość zmysłowa - zaprzeczenie miłości osoby

 Wynoszenie przeżyć miłosnych do poziomu miłości osoby

 Tekst. Dominacja zmysłu dotyku czy wzroku

 Tekst. Los uczuciowości nie wzmocnionej cnotą miłości

 Urok subiektywizmu w ocenie przyjemności



 Tekst. Ciało-płeć: okazja dla zaznania przyjemności

 Tekst. Egoizm przeżycia wykluczający dobro wspólne i wzajemność

 4. Grzech czy miłość osoby jako cnota

 Wartość ‘ciała-płci’ a dążność do jedno-w-miłości

 Tekst. Pożądliwość: użycie osoby jako ciała-płci

 Tekst. Używać ponad miłowanie osoby

 Pokusa do grzechu – a grzech

 Tekst. Dobrem to co przyjemne: ucieczka od refleksji

 Miłość jako tylko ‘fikcja’

 Tekst. Grzech jako fikcja miłości nie wiodąca do zjednoczenia osób

 Tekst. Odrzucenie prawdy obiektywnej, gdy rozum nie ukazuje wizji prawdziwej miłości

 Czystość – droga do miłowania osoby

 Tekst. Czystość uwalniająca od postawy użycia

 Tekst. Czystość: przejrzysty stosunek do osoby i przejrzystość wnętrza

 Tekst. Czystość: Wysiłek wewnętrzny i twórcza afirmacja osoby

 Tekst. Tylko czysty – zdolny do miłości

 Tekst. Dojrzewanie do czystości ku radości miłowania

Część VII, Rozdz. 3: G     p7_3g.htm

 G. CZYSTOŚĆ WYSTAWIONA NA PRÓBĘ W DZIAŁANIACH U CHŁOPCÓW

 Stojące przed nami zagadnienia

 1. U progu zagadnienia

 Włączyć się w modlitwę o nieustraszonych, wiernych Pasterzy

 Ukazywanie normy etycznej w zakresie płciowości

 2. Z Nauczania Kościoła o wychowaniu do miłości

 Tło historyczne

 Encyklika Piusa XI „Divini Illius Magistri” o wychowaniu młodzieży

 Ważniejsze nowsze dokumenty Stolicy Apostolskiej o wychowaniu do czystości

 ‘Familiaris Consortio’ o wychowaniu do miłości i czystości

 ‘Familiars Consortio’: miłość-czystość-kultura życia płciowego

 Tekst. Kościół w strzeżeniu miłości małżeńskiej - Miłości Boga

 Tekst. Rodzice w przekazywaniu jasnego-subtelnego wychowania seksualnego

 Tekst. Znajomość cielesności - czystość jako energia duchowa

 Priorytetowe prawo rodziców do wychowania dzieci

 Tekst. Wychowanie do czystości-cnoty

 Tekst. Związek czystości i etyki

 Priorytetowe prawo rodziców do wychowania dzieci

 Tekst. Bezwzględnie priorytetowe prawo rodziców do wychowania

 Rodzice a inne podmioty wychowawcze w „Familiaris Consortio”

 Tekst. Rodzina to pierwsza, ale nie jedyna wspólnota wychowująca

 Z „Karty Praw Rodziny” – Art. 5 Stolicy Apostolskiej

 Duszpasterska troska o przygotowanie do małżeństwa

 3. Męskie kuszenie erotyczne w roli gorącej miłości

 Nawiązanie i przypomnienie wniosków

 Linki do miejsc naszej strony na temat odniesień etycznych narzeczeńskich

 Migawki z zachowań ‘zakochanych’ w miejscach publicznych

 Czy ignorować głos sumienia

 Czy Przykazanie Boże skreślić
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 4. Światła wierności w czystości

 Wyrastające kwiaty czystości

 Piotrek i Aga z Krucjaty Trzeźwości

 Ania i Bartek: nowenna 90 dni Komunii świętej



 Jeszcze inne świadectwo pielęgnowania narzeczeńskiej czystości

 5. A jeśli ‘miłość’ staje się miłością dopiero poprzez ‘seks’?

 ‘Miłość’ czy ‘seks’?

 Tabela. Zarabiaj na ‘lepsze’ piekło”!

 Pocałunek ...

 List. Wyznanie Aliny o pocałunku głębokim

 Tekst: Przedmiot czynu (VSp 78)

 Pieszczota podejmowana na piersi

 Wyzwolić progowe ... pożądanie

 Narzeczeńskie przechodzenie na coraz dalszą intymność

 Analiza ‘miłości’ w konfrontacji z przekraczanymi progami ‘miłości’

 Jeszcze inne formy seksu narzeczeńskiego

 Jeszcze raz: prezerwatywa: poronna, ale i jaskrawe przekreślenie miłości

 Tabela. Jest seks, na co mi ślub ...?

 Tabela: Rzeczywistość brutalna, ale rzeczywistość

 6. Jeszcze raz: seks oralny

 Istotne rozróżnienie

 Uwaga: Z korespondencji Arcybpa Michalika z ks.PL w sprawie O.Knotz’a

 Seks oralny: bezpośrednie uaktywnianie narządów płciowych

 Odpowiedzialność dziewczyny za wiarę chłopca

 Tabela. Bóg jest nie-realny ...

 Z wieloletniej korespondencji Radka-Detki

Część VII, Rozdz. 3: H     p7_3i.htm

 H. WYBRANE PROBLEMY DZIEWCZĘCOŚCI I KOBIECOŚCI

 Stojące przed nami zagadnienia

 1. Rodzice odpowiedzialni za dramat egzystencjalny dziecka: dziewczyny

 Dziewczyna: kobieta

 Miało cię ... nie być

 Masz być chłopcem, a nie dziewczyną!

 Tabela. Ja wiem Mamo, że mnie nie za bardzo kochasz ...

 Tekst. Miłość dziecka ‘dla niego samego’ (LR 9)

 Miałaś być ... chłopcem

 2. Brak akceptacji siebie jako problem własny

 Życie w nie-akceptowanej kobiecości

 Z dłuższej korespondencji p. Danuty

 Korespondencja Danki: 1-5

 Korespondencja Danki: 6-17

 Sugestie dla przyszłych rodziców

 Nastawienie na od-środkowy dynamizm miłości

 3. Atak Złego na Boże ustalenia etyczne w przypadku dziewcząt i kobiet

 Mroczne tło ulegania kuszeniu do odstępstwa od Boga

 Warunki przyjmowanie względnie nie-przyjmowanie Oblubieńca-z-Krzyża

 Wykorzystanie płciowości przeciw człowiekowi i Bogu

 4. Z relacji Starego Testamentu o grzechach i zbrodniach na tle seksualnym

 Grzechy i zbrodnie seksualne w Starym Testamencie

 Zdziczenie obyczajów przed Potopem i zagładą Sodomy-Gomory

 Dina córka Jakuba zhańbiona przez Sychema

 Żona Putifara – a Józef syn Jakuba

 Kazirodcze zhańbienie Tamary przez Amnona

 Tabela. Amnon a Tamara

 Tabela. Lawina skutków po zgwałceniu Tamary przez Amnona

 Wcześniejsze omówienia tematu o ‘pożądliwym spoglądaniu’ z naszej homepage



Część VII, Rozdz. 3: I     p7_3j.htm

 I. GODNOŚĆ WŁASNA A MIARA WIERNOŚCI RAZ DANEMU SŁOWU

 Nasuwające się dalsze zagadnienia

 1. Godność kobiety a młodzież alkoholu-narkotyków-seksu

 Wprowadzenie do klimatu ...

 Jan Paweł II o godności i powołaniu kobiety

 Doba alkoholu-papierosów-używek-seks-edukacji

 Chybione programy seks-edukacji

 Dostęp do sensacji porno i erotyki

 Zdwojona odpowiedzialność małżonków-wychowawców

 Drastyczne przykłady anty-owoców seks-edukacji

 2. Dziewczyna w obliczu swej kobiecości

 Wzrastać na „człowieka sumienia ...”

 Presja grupy rówieśniczej w kierunku zła

 Jeszcze raz: wraz z małżeństwem-Sakramentem przyjęte zobowiązania

 3. Godność osobista w probie na wierność „słowu”: alkohol-palenie

 Składać – nie składać przyrzeczenie nie-palenia i nie-picia do 18 roku życia

 Łamanie „słowa” danego Bogu

 O godność w dochowaniu wierności danemu „słowu”

 Z Listu Jana Pawła II do Kapłanów - 1979 r.: wierność słowu

 Nieuniknione pytania w nawiązaniu do palenia-picia

 Pytania w nawiązaniu do palenia-picia

 Anty-modlitwa: o potomstwo od poczęcia niezdrowe

 Tabela. Anty-modlitwa o niewydolności dzieci

 Tabela. Anty-modlitwa, c.d.

 Tabela. Księża też ... piją, palą

 Tekst 1 Kor 6.9: „Nie łudźcie się ...”!

 Wierność „słowu” w praktyce

 Tabela. Przyrzeczenie ‘warunkowe’: jeśli nie będzie pokusy

 Tabela. Chociażby mnie krajać mieli na plasterki ...

 Dopełnienie: toast bezalkoholowy ...

 Motyw w podejmowaniu przyrzeczenia abstynencji

 Odpowiedzialność za swe przyszłe potomstwo

 Rozgrzeszenie w przypadku złamanego SŁOWA co do 18-go roku życia
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 J. CZYSTOŚĆ WYSTAWIONA NA PRÓBĘ W DZIAŁANIACH U DZIEWCZĄT

 Nawiązanie do etapu naszych rozważań

 1. Podstawy godności i szacunku ludzkiej osoby

 Punkt wyjścia do rozumienia godności i szacunku dla kobiecości

 Ciało-dusza: wezwanie do Przymierza z Trójjedynym

 Godność ciała ożywionego Duchem Świętym (J 6)

 Godność ciała jako Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 6)

 Zniszczenie Świątyni Ducha Świętego (1 Kor 3)

 2. Dziewczęcość ... za parę groszy

 Historia ... ‘nauczycielką’ życia?

 Agresja dzieci szkolnych: jej korzenie

 Tekst. Dwie miłości: Boga aż do wzgardy sobą, lub pogardy Boga (FC 6)

 Horror w gimnazjach i podstawówkach

 Tekst. „Poślubiłem was Chrystusowi ...”

 Koment.filolog.: „Chytrze zastawione sztuczki uwodzicielskie”

 Tekst. Raport o horrorze w szkołach

 „Oto ja: to dla Ciebie ...”!



 Drobna ‘działalność gospodarcza’: czemuż by nie ...?

 Co ze sprawozdawczością?

 Scenariusz po ujawnienia historii

 Text. Z Listu Jana Pawła iI do Kapłanów 1979,7

 3. Sexting: fotko-zarobek komórkowy

 Narzucany styl życia jako seks-sportu

 Fotko-buisness ...

 Ponownie pytanie: właściciel a zarządca

 Tabela. Nieuniknione pytania: człowiek jako właściciel-zarządca

 Kto pozwolił? – Człowiek tylko zarządcą siebie

 Poczytalność dziecka-dziewczyny za podjęte działania

 Czyn dobry: warunki (VSp 78)
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 4. Dziewictwo: kolejny Boży dar

 Temat dziewictwa

 Dziewiczość w dziejach niektórych kultur i religii

 Dziewiczość w Kościele Chrystusa

 5. Dziewictwo a czystość

 Doprecyzowanie ‘dziewictwa’ jako czystości

 Chluba dziewictwa

 Ten i ta radośnie dochowali czystości

 Tekst. Normy moralne negatywne (VSp 52)

 Tekst. Posłuszeństwo wobec normy negatywnej (VSp 67)

 Tekst. Czyny wewnętrznie złe a dobra intencja (VSp 81-82)

 Tekst. Wolność i równość każdego wobec normy moralnej (VSp 96)

 Tekst. Męczeństwo: nienaruszalność porządku moralnego (VSp 91)

 Przykład 1. „Mam 21 lat ...”

 Przykład 2-3. Dwa krótkie wypowiedzi

 Przykład 4. Bez pocałunku, bez obejmowania się

 Przykład 5. Inne szczęśliwe, czyste małżeństwo

 Przykład 6. Urodzona w dniu św. Goretti

 Przykład 7. Matka zatroskana o prowokująco się zachowującą córkę

 Przykład 8. Uchronił Szkaplerz Maryjny ...

 6. Dziewictwo wielu dziewcząt dziś ...

 Nie ‘seks’ – lecz małżeńskie ‘jedno’ osób

 Presja środowiska zmowy w złu

 Sprawozdanie Marty Czerwonka: „Czasopisma młodzieżowe”

 Dziewictwo do ‘kupna-sprzedaży’

 Rzecz do ‘kupna-sprzedaży’, czy ‘osoba’ wezwana na Oblubienicę
– Oblubieńca-z-Krzyża
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 K. DZIEWCZYNA-KOBIETA A JEJ SPOSÓB UBIERANIA SIĘ

 1. Teologiczne znaczenie odzienia

 Szata Bożej Chwały – rozważanie Petersona

 Tekst. Powracający syn otrzymuje szatę ‘pierwotną’ (Łk 15.22)

 Przyozdabianie swej szaty godowej (IM 10)

 Z wypowiedzi Nowego Testamentu o przyozdabianiu się

 2. W stałej konkurencji o ‘sexy’-wygląd

 Styl ‘sexy’ w ubiorze-kosmetykach-środkach pachnących

 Prowokujące ubieranie się mężczyzn. Wypowiedź mężatki

 Spódnica ...

 Obnażanie brzucha



 Przykład. Ślub w zimnym kościele, Młoda Pani niemal goła

 Przykład. Zakup zwykłych spodni w supermarkecie, nie biodrówek

 Eksponowanie biustu

 Boży sens daru ‘piersi’

 Kuszenie widokiem piersi

 Przezroczyste bluzki i zabiegi u-sekso-wiające

 Sexy wygląd przy czynnościach religijnych

 Kuszenie przy Komunii świętej

 Chętne całkowite rozebranie się

 Wzajemne zawierzenie kobiety i mężczyzny

 Pies ze wzrokiem utkwionym w oczach pana-pani

 Tekst. Jan Paweł II o wzajemnym zawierzeniu kobiety i mężczyny (J 8; MuD 14)

 3. Garść wypowiedzi o ubieraniu się kobiet

 Czteroletni syn do matki o ubierniu się sąsiadki

 Z listu nie-katolika: bezwstydne ubieranie się kobiet

 Islamitka o ubieraniu się kobiet Zachodu

 Jeszcze jedno wyznanie matki przytaczającej wypowiedzi małych dzieci

 Dwie dziewczynki na etapie przygotowania się do Bierzmowania

 Plakat wywieszony przez proboszcza przed kościołem

 Stanowisko św. O.Pio w sprawie nieprzyzwoitego stroju

 4. Podsumowanie rozważań o ubiorze kobiet

 Argument antropologiczno-personalistyczny

 Argument teologiczny

 Argument grzechów cudzych

 Tekst. Jezus wyczekujący drgnienia serca grzesznika wracającego (DzF 1728)

 Tekst. Słowa Piusa XII oraz św. Jana Chryzostoma o ubieraniu się kobiet

 Tekst. Fragment z ‘Ludzka płciowość ...’ Pap.Rady ds Rodziny

 Tekst. Benedykt XVI: Biada dla propagujących banalizowanie płciowości

 Tekst. Słowa Jezusa o gorszących: Lepiej uwiązać kamień i utopić (Mt 18,6n.10)
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 L. NA ETAPIE POPRZEDZAJĄCYM MAŁŻEŃSTWO: SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 Słowo nawiązania

 1. Dziewczyny w okresie rzeczywistego nastawiania się na małżeństwo

 Boże Przykazanie oraz słowo Jezus o pożądliwym spoglądaniu

 Boża cezura między narzeczeństwem a małżeństwem

 Tekst. Biologiczny rytm płodności w parze z wymogiem czystości

 Tekst. Biologiczny rytm – a zapobieganie uderzające w godność osoby

 2. Jeszcze raz: podstawowe rodzaje pieszczoty

 Pieszczota na narządach płciowych

 Wymiana pocałunków

 Pieszczota na piersi

 Przykład. Nie będzie ani pocałunku ani przytulenia

 Przykład. Jak najmniej sam na sam

 3. Miłość przez decyzję na współżycie?

 Przejście na współżycie

 Perspektywy małżeństwa

 Łamanie Przykazania jako świadectwa ‘wiary’ wobec chłopca

 Czy gniewać się na Boga za Jego Przykazanie?

 Przykład. Jeszcze raz z burzliwej korespondencji Celiny

 ‘Seks’ ... oczywiście z ‘ochroną’

 4. Wspólne zamieszkanie narzeczonych

 Fakty a Wola Boża



 Przykład. Maryja-Józef: poczęcie Syna Bożego przed zamieszkaniem

 Tekst. Nie łudźcie się (1 Kor6,9nn)

 Przykład. Profesor W.F. w sytuacji spędzenia nocy razem z narzeczoną

 Zapraszanie na noc do wspólnego pokoju studenckiego ...

 Wynajęcie-opłacanie pokoju mimo wszystko wspólnego

 Wypowiedź. Czy rzeczywiście motyw czysty, czy też ‘sex-przed-ślubem’

 Warunek krystalicznie czystego przebywania z sobą

 Tekst. Ciasna brama - szeroka brama (Mt 7,13n)

 Tekst. Z Hymnu Pawłowego o miłości (1 Kor 13)

 Czyste sumienie a mimowolne zgorszenie otoczenia

 5. Dopowiedzenia

 Nago po mieszkaniu – a Biblia

 Tekst. Kuszenie w Raju (Rdz 3,1-5)

 Tekst. Geniusz podejrzeń (DeV 37)

 Boże przesłuchanie po upadku: dostrzeżeniu swej nagości

 Tekst. Boże przesłuchanie – uświadomie sobie nagości (Rdz 3,6-13)

 Tekst. Z Katechezy Środowej o spoglądaniu wejrzeniem stworzenia

 Małżeństwo z osobą innego wyznania – innej religii
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 M. W WALCE O WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI AŻ DO PRZELANIA KRWI

 W śmiertelnej walce o dochowanie czystości ‘dla Chrystusa’

 1. Błog. Karolina Kózkówna (1898-1914)

 Dzieciństwo – klimat religijny domu

 Uwaga: Wybór stron internetowych o Bł.Karolinie Kózkównej

 Wojna Światowa w 1914 i zbliżające się wojska rosyjskie

 18 listopada 1914: ostatni dzień życia Karoliny

 Karolina sama z żołnierzem

 Poszukiwanie i znalezienie Karoliny

 Pogrzeb Karoliny – kult – beatyfikacja

 2. Św. Maria Goretti (1890-1902)

 Skrajne warunki życia rodziny

 Kilka linków do stron internetowych o św. Marii Goretti

 Nowe miejsce pobytu i pracy

 Warunki życia po śmierci Luigi Goretti

 Maria w konfrontacji z czyhającym na nią Alessandro

 „Lepiej umrzeć, niż popełnić grzech”

 Ratowanie śmiertelnie rannej Marii

 Zwrot w życiu Alessandro

 Ku chwale Ołtarzy

 3. Anna Suppan (1891-1910)

 W śmiertelnej walce o czystość

 Tydzień konania z Chrystusem

 Pogrzeb i Annie oddawana cześć

 4. Błog. Teresa Bracco (1924-1944)

 Lata młodzieńcze

 Śmierć w obronie czystości zadana przez niemieckiego żołnierza

 5. Błog. S. Lindalva Justo de Oliveira (1953-1993)

 Początkowe lata życia Lindalvy

 U Sióstr Córek Cbrześcijańskiej Miłości

 W ostatecznej próbie na czystość

 Beatyfikacja S.Lindalvy

 6. Brigitte Irrgang (1943-1954)



 Ze Słowacji na Pomorze

 Nagłe, nieoczekiwane męczeństwo w obronie czystości

 7. Błog. Albertina Berkenbrock (1919-1931)

 Lata dzieciństwa Albertyny

 Nagle poniesiona śmierć w obronie czystości

 Wydarzenia po męczeństwie Albertyny i jej Beatyfikacja

 8. Josefina Vilaseca (1940-1952)

 Dni dzieciństwa, pracy i pogłębienia życia regligijnego

 W śmiertelnym zmaganiu w obronie czystości

 W walce o utrzymanie życia Josefiny

 W oczekiwaniu na beatyfikację Josefiny

 Podsumownie. Wierność Przykazaniu aż do ofiary życia
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 N. Z CHRYSTUSEM CZY JEMU NA PRZEKÓR ?

 Ku zakończenu strony

 1. Refleksja Jana Pawła II w dniu św. Marii Goretti

 Tabela. 10 Reguł dla zachowania czystości na dni wypoczynku-urlopu (O.Antonio
 Rungi)

 2. Komu zawierzyć

 Bóg w darze Prawa Natury

 „Nie ma Boga ...”

 Chrystus – Syn Boży „Posłany”

 Tabela. „Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8)

 Tabela. Ty mnie, Szatanie, rozumiesz ...

 3. „Ty masz słowa Życia – wiecznego” (J 6,68)

 Życie przegrać czy wygrać

 Czy mogę zawierzyć ... Jezusowi?

 4. „Umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20)

 Chrystus zawierzeniem moim: naszym

 Samo-stanowienie dla miłości-daru

 5. Konkluzje podsumowujące

 NA ZAKONCZENIE I POŻEGNANIE NIENIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ

 Z dziejów strony ku wdzięczności Bożej Dobroci

 Krótka charakterystyka siedmiu części strony

 Małe wyznanie na koniec

 Data, podpis

Stadniki, 10.VI.2012
Powrót: SPIS TREŚCI
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