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Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał stałbym się 

jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar 
prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką 
możliwa wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym 
niczym” 1 Kor 13, 1-2 

 

 

„Miewamy wiele oporów powstrzymujących nas przed wypowiadaniem się na temat miłości. 

Wystarczy zresztą przejrzeć u fryzjera kilka czasopism, by odczuć żywe pragnienie nie używania 

przez dłuższy czas słowa miłość” - tak w swojej książce O miłości napisał J. Pieper. Może właśnie 

ze względu na tę dewaluację w rozumieniu miłości we współczesnym świecie Benedykt XVI 

poświęcił jej swoją pierwszą encyklikę Deus caritas est (Bóg jest miłością).  

 

Papież zaznaczył już w samym tytule, gdzie możemy odnaleźć jej prawdziwe znaczenie. 

Problem jednak tkwi w tym, że człowiek szukając miłości często nie rozpoznaje jej w Bogu, bo nie 

zna prawdziwego oblicza Boga. Ponadto doświadcza ogromnego pomieszania pojęć, gdy próbuje 

się dowiedzieć, co tak naprawdę można nazwać miłością i gdy usiłuje zrozumieć skąd, mimo wielu 

rozczarowań, bierze się to przeogromne pragnienie bycia kochanym. No właśnie - raczej pragnienie 

bycia kochanym, rzadko zaś, żeby kochać i umieć kochać. 

 

Umieć kochać? Czy to znaczy, że miłości można się uczyć? To ona nie przychodzi sama, aby 

nagle i niespodziewanie zawładnąć ludzkim sercem i porwać go w wir uczuciowych doznań?  

 

„Trzeba (…) uczyć miłości - zapewniał Jan Paweł II, odpowiadając na pytania znanego 

dziennikarza Vittorio Messori - Miłość nie jest do wyuczenia, a równocześnie nic nie jest tak bardzo 

do wyuczenia, jak miłość!” (Przekroczyć próg nadziei). Podobnie twierdzi Erich Fromm w książce 

O sztuce miłości. Autor uważa, że dla ludzi miłość jest rzeczą ważną i dlatego jej pragną. Jednak 

poszukując jej, gdzie sięgają? „Oglądają niezliczone filmy o szczęśliwych i nieszczęśliwych 

perypetiach miłosnych, słuchają setek marnych przebojów o miłości, ale mało kto pomyśli, że 
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istnieje coś, czego w sprawie miłości trzeba się nauczyć”. Miłość jest sztuką, a jeżeli nią jest to 

wymaga wiedzy i wysiłku.  

 

 

   Miłość jest czymś co ty i ja musimy mieć. 
   Musimy ją mieć, ponieważ nasz duch karmi się nią. 
   Musimy ją mieć, ponieważ bez niej 
   stajemy się słabi i bojaźliwi. 
 
   Brak miłości pomniejsza poczucie naszej wartości. 
   Bez niej zawodzi nas odwaga, 
   nie potrafimy śmiało patrzeć na świat. 
   Zwracamy się ku samym sobie 
   i zaczynając się karmić swoją własną osobą, 
   krok po kroku sami ją niszczymy. 
 
   Dzięki miłości jesteśmy twórczy. 
   Z nią idziemy przez życie bez znużenia. 
   Z nią i tylko z nią  
   potrafimy dawać się innym. 
   Dan Georgie 
 

„Miłość, tak jak ją rozumiem, - pisze rosyjski filozof W. Sołowjow w książce Sens miłości - jest 

sprawą niezwykle złożoną, zagmatwaną i poplątaną, wymagającą w pełni świadomej analizy            

i badań, przy których należy troszczyć się nie o prostotę, a o prawdę…” Będziemy więc ukazywać 

prawdę o miłości, co raczej proste nie jest - szczególnie w zakresie pojęć. Idąc za powyższym 

wskazaniem Sołowjowa należałoby najpierw podjąć próbę ukazania ogromnego bogactwa miłości 

ukrytego w samym znaczeniu słów odnoszących się do niej, a zaczerpniętych przede wszystkim       

z łaciny i greki. Miłość domaga się określonej wiedzy, ale nie - jak się wielu wydaje - w zakresie 
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technik seksualnych, bo jak twierdzi Erich Fromm „znajomość techniki seksualnej jest wynikiem 

miłości”.  

 

Miłość, jako doświadczenie nieodłącznie związane z ludzką egzystencją, ma wiele wymiarów     

i ważne, aby o tym wiedzieć, żeby np. rozeznać jaką miłością ktoś mnie darzy, a jaką ja kocham 

tego oto człowieka. Taka wiedza może uchronić od wielu miłosnych rozczarowań i życiowych 

dramatów. Natomiast w aspekcie pozytywnym może pomóc w dojrzewaniu do najwyższej postaci 

miłowania, czyli miłości - daru.  

 

Podstawowym pojęciem używanym na określenie miłości jest amor. J.Pieper zapewnia, że 

„wszelkie miłowanie - dilectio i wszelka miłość bliźniego - caritas w gruncie rzeczy jest miłością - 

amor”. Natomiast R. Mordarski, pisząc o różnych poziomach miłości dodawał do słowa amor 

odpowiednie dopełnienie np. amor complacentiae (miłość upodobania), amor concupiscentiae 

(miłość pożądania), amor benevolentiae (miłość życzliwości) oraz amor caritatis (miłość 

oblubieńcza). Dlatego, gdy mówimy amor mamy na myśli całą rzeczywistość miłowania w jej 

ogromnym bogactwie i złożoności. Amor ogarnia to, co zmysłowe, intelektualne i duchowe             

w miłości. 

 

Kolejnym słowem przyporządkowanym miłości jest affectio. Informuje ono o tym, że pojawia 

się w niej pewien element zdarzania się, czegoś co oczarowuje i niekiedy dość gwałtownie porywa, 

powodując nawet czasowe zachwianie emocjonalne. Zagadnienie to będzie szerzej opisane              

w kolejnych artykułach. Josef Pieper twierdzi, że do słów związanych z miłością należy także 

studium, wydobywając często pomijany czynnik wspomagający pełny rozwój miłości, który określa 

on jako „aspekt pełnego miłości zwrócenia się ku czemuś, mianowicie chęci służenia komuś             

i oddania siebie do dyspozycji”. Miłość, która - jak wiadomo - angażuje całego człowieka zakłada 

także kochanie w sensie upodobania delectio oraz wybierania, doboru, co wyraża się w słowie 

dilectio. Tutaj w grę wchodzi element badawczego osądu i dokonującego się wyboru, co informuje 

nas, że miłość jest nie tylko porywem serca, ale także świadomą decyzją człowieka.  

 

Do znaczeniowego bogactwa miłości dołącza się także to, co kryje się pod pojęciem caritas, ale 

nie w takim sensie jak się ją współcześnie praktykuje, czyli w formie zredukowanej do działalności 

charytatywnej - zbiórek produktów żywnościowych dla poszkodowanych w kataklizmach, akcji 

ratowniczych czy zbiórek pieniędzy na leczenie chorych dzieci. W takim znaczeniu - jak zaznacza 

Karl Jaspers - można praktykować caritas nawet bez miłości. Jeżeli więc caritas ma określać 

miłość, to w innym aspekcie. Już samo słownikowe znaczenie (caritas = wysoka cena, drożyzna) 

wskazuje na ocenę wartości (!). Według Piepera „za pomocą przyporządkowanego mu 

przymiotnika carus (drogi, cenny) określamy to, co jest nam drogie, to za co jesteśmy gotowi 

zapłacić jakąś cenę”. Wobec tego, jak zaznacza dalej autor książki O miłości, nadziei i wierze, 

miłość caritas stawia nas wobec pytania, czy gotowi jesteśmy coś zapłacić za połączenie                  

z umiłowaną osobą, a jeżeli tak, jaką cenę oferujemy. Słowem caritas określamy także miłość 

zwróconą ku Bogu, mimo że nie jest On dostępny naszemu odczuwaniu. Jest to możliwe, bo caritas 

nie polega ona na jakimś sentymentalnym porywie uczuć, ale właśnie na bardzo realistycznym         

i trzeźwym momencie oceny wartości oraz na gotowości poniesienia ofiar za zjednoczenie              

z Bogiem.  
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Warto nieco zatrzymać się nad tym aspektem miłowania i mając na uwadze osobę, którą 

kochamy, zapytać siebie: z czego jestem gotów (gotowa) zrezygnować, co poświęcić w imię tej 

miłości?  

 

 Do pojęć określających miłość w całym jej bogactwie dołączają również greckie słowa eros        

i agape. To pierwsze często w potocznym rozumieniu utożsamiane jest, z pożądliwością i seksem. 

Natomiast drugie z miłością całkowicie bezinteresowną, która nie oczekuje niczego w zamian. 

Tymczasem papież Benedykt XVI w Encyklice Deus caritas est napisał, że „Bóg jedyny, w którego 

wierzy Izrael, miłuje osobiście. (…) Bóg miłuje, i ta Jego miłość może być określona bez wątpienia 

jako eros, która jest jednocześnie agape”. Trudno więc byłoby przyjąć, że w miłowaniu człowieka 

miłością eros Panu Bogu chodzi o seks. Dlatego to pojęcie musi znaczyć coś więcej.  

 

Odpowiednikiem greckiego słowa eros jest łacińskie amor, który obejmuje całą rzeczywistość 

miłowania, ogarniając wszystkie sfery ludzkiego życia: zmysły, intelekt i ducha. Wobec tego 

wielkim zubożeniem byłoby sprowadzenie erosa jedynie do doznań zmysłowych                               

i przeciwstawienie go miłości agape jako tej, która miałaby nie mieć żadnych związków z ciałem.  

 

Jesteśmy ludźmi z krwi i kości, a więc czy możemy dokonać w sobie takiej separacji? Kocha 

zawsze cały człowiek jako istota duchowo-cielesna. Również wtedy, gdy chodzi o miłość do Pana 

Boga. Dlatego to właśnie Psalmista woła: „Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie 

moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody” (Ps 63, 2).          

W rzeczywistości przecież miłość jest tylko jedna, a więc próba wyizolowania jakiejkolwiek jej 

cząstki i przyporządkowania czy to cielesności, czy też sferze duchowej, sprawia, że mijamy się      

z prawdą o naturze miłowania. 

 

Należy więc jasno stwierdzić, że eros nie równa się seks. Eros jest miłością, która oczekuje 

zapłaty, oczekuje czegoś od tego, kogo miłuje; w której wyraża się tęsknota za uszczęśliwiającym 

zjednoczeniem; która pragnie doświadczać radości w miłowaniu, ale zapłata jest konsekwencją 

miłowania, a nie celem samym w sobie. Takie nastawienie jest możliwe dzięki temu, że właśnie 

agape uszlachetnia erosa i sprawia, że kochając potrafimy nie tylko oczekiwać obdarowania od 

osoby umiłowanej, ale chcemy także ją obdarować, wydobywając z siebie maksimum dobra. 

Miłość eros szuka zapłaty, ale zdaje sobie sprawę z tego, że - jak stwierdził św. Augustyn - „Jeżeli 

naprawdę kochasz, twoją zapłatą musi być ten, kogo kochasz, (…) sam umiłowany jest nagrodą za 

miłość”. To zadziwiające współistnienie interesowności i bezinteresowności w miłowaniu 

podkreślał także św. Bernard z Clairvaux, pisząc: „Każda prawdziwa miłość pozbawiona jest 

wyrachowania, a mimo to ma zarazem swoją zapłatę; może ona nawet otrzymać swoją zapłatę tylko 

wówczas, gdy jest bez wyrachowania… Ten, kto w miłości szuka zapłaty jedynie w radości, jaką 

daje miłość, otrzymuje radość płynącą z miłości. Ten jednak, kto w miłości szuka czegoś innego niż 

miłość, ten traci miłość, a także radość z niej płynącą”. 

 

 A co z seksem? Czy ma prawo istnienia w rzeczywistości miłowania? Na pewno eros nie musi 

łączyć się z seksem, bo np. kochając Boga spodziewamy się czegoś od Niego, czyli tego 

wszystkiego, co ta miłość przynosi w darze, lecz wśród tych dóbr nie ma miejsca dla seksu. 

Natomiast - jak to zgodnie twierdzą m. in. tacy autorzy jak: J. Pieper, E. Fromm, C.S. Levis, a także 

papież Benedykt XVI - seks zawsze powinien łączyć się z erosem i agape. Zjednoczenie cielesne 

dwojga ludzi, odłączone od kontekstu bezinteresowności w obdarowywaniu, sprawia, że akt 
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seksualny bardziej dzieli ludzi niż zbliża, a nawet niekiedy staje się gwałtem zadanym drugiemu 

człowiekowi, ograbieniem z godności, wtrąceniem w samotność głębszą niż tylko nieobecność 

drugiego. Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko przypadkowych związków jakby z góry 

ukierunkowanych na maksimum przyjemności bez żadnych zobowiązań. Seks ograbiony z erosa      

i agape wnosi ogromne spustoszenie także we współżyciu małżeńskim. Nie może więc być 

imieniem miłości coś, co jej zaprzecza.  

 

 

Z pewnością nie jeden raz słyszeliśmy to zdanie wypowiadane do nas przez innych ludzi           

w różnych sytuacjach codziennego życia. Może i wiele razy w ten sposób my sami witaliśmy jakąś 

oczekiwaną osobę. Dobrze, że jesteś, to przecież pewien grzecznościowy zwrot, czasami nic nie 

znaczący slogan, a może nawet banał. Natomiast według J. Piepera jest to zdanie, które pozwala 

zrozumieć czym naprawdę jest miłość. Twierdzi on, że we wszystkich możliwych rodzajach 

miłowania miłość znaczy tyle, co uznanie za dobre. Dlatego kochać kogoś, to po prostu nazywać go 

dobrym „i mówić: dobrze, że istniejesz, dobrze, że jesteś na świecie!”.  

 

Autor jednak bardzo szeroko wyjaśnia w swojej książce O miłości jak należy rozumieć te znane 

nam stwierdzenia. Na pewno nie chodzi tu o zwykłe nazywanie, ale o coś znacznie głębszego,         

o manifestację woli, czyli o zgodę, przyzwolenie, potwierdzenie, uznanie, afirmację, pochwałę, 

uwielbienie. W inny sposób tę manifestację woli można określić zdaniem: Chcę, żebyś istniał. 

Miłość jest więc sposobem chcenia, ale nie w znaczeniu działania zmierzającego do osiągnięcia 

czegoś, czego nie posiadamy, lecz właśnie w znaczeniu afirmacji, potwierdzenia i radowania się 

tym, co już się posiada.  

 

Co to jednak znaczy? Czego chce człowiek mówiąc do drugiego: Dobrze, że jesteś? Maurice  

Nédoncelle odpowiada, że „Ja, które kocha, chce przede wszystkim istnienia drugiej osoby”, a inny 

filozof Maurice Blondel twierdzi, że miłość jest tym, co sprawia, że ktoś istnieje!, jest tym, co 

pozwala być! Czyżby więc od ludzkiej miłości zależało czyjeś istnienie? Czy to znaczy, że osoba 

nie kochana nie istnieje, dopóki jej ktoś nie pokocha? Wydaje się, że doświadczenie temu przeczy. 

Jaka jest prawda? 
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Sens powyższych wypowiedzi staje się bardziej zrozumiały, gdy sięgniemy do Pisma Świętego. 

Pan Bóg stwarzając świat, o wszystkim, co powoływał do istnienia, orzekał, że jest dobre albo 

bardzo dobre, a więc wygląda na to, że po raz pierwszy Dobrze, że jesteś padło z ust Bożych i na 

pewno był to wyraz miłości Stwórcy wobec stworzenia. Natchniony autor w Księdze Mądrości 

zapewnia, że świat został stworzony i trwa tylko dzięki miłości: „Miłujesz bowiem wszystkie byty, 

niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego 

ukształtował. Jakże by coś trwać mogło, gdybyś tego nie chciał? Jakże by się zachowało to, czego 

byś nie wezwał?” (11, 24-26).  

 

Skoro tak, to Boża miłość ze swej natury jest stwórcza - ona po prostu nie może nie stwarzać,     

a wiemy, że człowiek został uczyniony na obraz Boga! Dlatego kochając jest wręcz zobowiązany 

do naśladowania Go również w dziele stwarzania i potwierdzania. Nad każdym człowiekiem Pan 

Bóg wypowiedział po raz pierwszy dobrze, że jesteś i dlatego istniejemy. Jednak pozostawił też      

w naszych sercach coś, co musi być w tym stwórczym dziele podjęte w stosunku do nas przez 

drugiego człowieka. Czekamy przecież na kogoś, kto pojawiając się w naszym życiu powie: 

kocham cię, czyli chcę żebyś istniał!; nie umiem już wyobrazić sobie świata, w którym by ciebie 

nie było; dobrze, że jesteś! 

 

Poprzez miłość odkrywamy wartość swojego istnienia i wartość istnienia osoby, którą kochamy. 

Każde z istnień jest jedyne i niepowtarzalne. Nikt nas nie może zastąpić w tej miłości. Człowiek 

odkrywa swoją jedyność, swoje ja jestem, dzięki temu, że został wybrany przez tego, który go 

umiłował: „ja jestem, bo ty jesteś”. Dlatego można powiedzieć, że dopiero w miłości po raz 

pierwszy człowiek doświadcza radości i smaku swojego istnienia i istnienia osoby kochanej. 

Właśnie w tym sensie miłość wydobywa nas z niebytu i powołuje do istnienia. Dotąd byliśmy 

jakimś tam człowiekiem podobnym do stu tysięcy innych ludzi (por. Antoine de Saint-Exupéry, 

Mały Książę), ale ten właśnie drugi człowiek przez swoją miłość wydobył nas z tłumu - jesteśmy 

dla niego jedyni na świecie, najważniejsi!  

 

 Tadeusz Gdacz w książce O umiejętności życia pisze, że miłość dąży do tego, aby to jedyne        

i niepowtarzalne istnienie utrwalić na zawsze. Dlatego uważa on, że „Wyznawać drugiemu miłość 

to znaczy właściwie mówić mu tylko jedno słowo: bądź. Bądź na wieczność. Miłość, wychodząc od 

odkrycia istnienia drugiego: ty jesteś, zamienia je w życzenie, które jest wyznaniem miłości: bądź”. 

To pragnienie istnienia idzie aż tak daleko, że intensywnością owego bądź chciałoby przezwyciężyć 

śmierć. Dlatego „Ukochać jakąś istotę - twierdził Gabriel Marcel - to powiedzieć: Ty nie umrzesz”. 
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„Jak pszczoła w miodzie się rodzi, miodem się karmi i lata tylko dla zbierania miodu, tak miłość 

rodzi się z upodobania, upodobaniem żyje i zmierza do upodobania” - zapewniał św. Franciszek  

Salezy w swoim Traktacie o miłości Bożej. Przy czym rozumiał on upodobanie nie w sensie doznań 

zmysłowych dążących do posiadania, ale raczej duchowych i związanych z poruszeniem woli, 

zmierzającym ku dobru, które dostrzegamy w drugim człowieku. Uważał, że pierwsze upodobanie 

w dobru jest miłością, ale miłość nie może być jedynie upodobaniem. Cały proces rozwoju miłości 

wyprowadza - podobnie jak św. Tomasz z Akwinu - od połączenia woli człowieka z dobrem: „Wola 

ma tak ścisłe pokrewieństwo z dobrem - pisze Autor Traktatu - że skoro tylko je ujrzy, natychmiast 

ku niemu się skłania, znajdując w nim upodobanie”. Wola zaś jest „władzą pociągającą                     

i skłaniającą do dobra”. Dlatego porównując miłość do drzewa uważał, że ten związek woli              

z dobrem jest korzeniem; początkiem pnia - upodobanie; główną częścią pnia - dążenie; gałęziami 

drzewa - szukanie środków i wysiłki ku temu zmierzające; natomiast owocami drzewa - 

zjednoczenie z dobrem i radosne zadowolenie z niego wynikające.  

 

O samym upodobaniu w odniesieniu do miłości pisał w sposób iście poetycki, a przy tym jakże 

realistyczny i bliski osobom kochającym się: „Upodobanie jest pierwszym wstrząśnięciem lub 

poruszeniem woli na widok dobra. Po nim następuje dalsze pociągnięcie i skłonienie woli ku 

przedmiotowi umiłowanemu, stanowiące istotę miłości. (…) Upodobanie jest punktem wyjścia, 

miłość zaś pobudza do dalszej drogi. Upodobanie jest przebudzeniem serca, miłość jego rozkwitem! 

Upodobanie sprawia, że serce powstaje ze snu, miłość wprawia je w ruch. Dzięki upodobaniu serce 

rozpościera swe skrzydła do lotu, lecz miłość stanowi istotę jego lotu”. 

 

Wielu autorów piszących o miłości jest zgodnych co do tego, że jej początkiem jest upodobanie. 

I tak np. Ryszard Mordarski w artykule O istocie miłości pisze: „Wstępnym krokiem na drodze 

miłości jest miłość upodobania (amor complacentiae). Rodzi się ono z zachwytu i rozmiłowania      

w pięknie i dobru drugiej osoby. Z chwilą, gdy dostrzegamy po raz pierwszy jej urok (nawet, gdy 

ona jeszcze o tym nie wie) już pojawia się wdzięczność, za to, że ubogaciła nas ona swoją 

obecnością. Już wtedy bowiem druga osoba staje się moim dobroczyńcą, kimś, kto ofiaruje mi 

siebie do kontemplacji”.  

 



 

St
ro

n
a9

 

Trzeba jednak zaznaczyć, że św. Franciszek Salezy, wskazując na upodobanie, jako początek 

miłości, równocześnie nadaje mu nie tylko rolę czegoś, co rozpala ogień miłości między dwojgiem 

ludzi, a potem znika, lecz przez cały czas ten ogień w ich sercach podtrzymuje. Stąd w jego dziele   

o miłości wyczytamy też, że: „Jak długo trwa upodobanie, będące niejako matką i karmicielką 

miłości, tak długo trwa miłość. Z chwilą, gdy zamiera upodobanie, zamiera miłość”. Z powyższego 

wynika, że Święty bardzo szeroko ujmował zagadnienie upodobania, nie zawężając go do samych 

początkowych wrażeń. Można by powiedzieć, że upatrywał w nim pewne wciąż trwające 

rozsmakowanie się w dobru tkwiącym we wnętrzu umiłowanego człowieka. Dzięki temu raz 

dostrzeżone w drugiej osobie dobro i piękno nie ulega prawom czasu - prawom przemijania. Jeżeli 

kochamy prawdziwie całe życie będziemy obcować z tym samym, jedynym i niepowtarzalnym 

pięknem serca, które zechciało zaprosić nas do swojego wnętrza i ukrytymi tam skarbami ubogacić, 

i upiększyć nasze istnienie.  

 

Zanim jednak miłość, rozpalona iskrą upodobania, zajaśnieje pełnią swego blasku zazwyczaj 

przechodzi przez bardzo burzliwy czas zakochania. Niestety czasami zdarza się również, że na tym 

etapie się wyczerpuje, bo jak pisze J. Ortega y Gasset: „po zakochaniu nie zawsze przychodzi 

miłość prawdziwa”. Dlaczego? Zapewne z różnych powodów. Jednym z nich może być 

utożsamienie intensywności uczuć i wszelkich przeżyć emocjonalnych, towarzyszących pierwszym 

porywom serca z samą miłością, gdyż: „Urok i czar drugiej osoby - twierdzi Mordarski - może 

czasami oddziałać z wielką gwałtownością  i wprowadzić silne zachwianie emocjonalne”. Stąd im 

więcej teoretycznej wiedzy na temat zakochania człowiek posiada, tym ma większe szanse na dobre 

przeżycie tego stanu, a doprawdy nie jest on łatwy. 

 

Czym zatem jest zakochanie? Wyżej cytowany autor uważa, że: „w swej istocie to 

nadaktywność umysłu, uparcie skupiającego się na drugiej osobie, do tego stopnia, że wypełnia ona 

całą jego przestrzeń i staje się poniekąd ideé fixe. Uwaga jest nieustannie zainteresowana drugim, 

bez przerwy wyróżnia go i ku niemu się kieruje. Eliminuje przy tym wszystko, co przeszkadza        

w postrzeganiu drugiego, przez co świadomość staje się niejako zniewolona przez zakochanie; 

zawęża się i redukuje do jednej myśli. Koncentracja na osobie, która nas zachwyciła, jest czasami 

tak uporczywa, że niemal przydaje tej osobie realności. Staje się ona o wiele bardziej rzeczywista   

w istnieniu i realniejsza od czegokolwiek innego. (…) Uwaga nieustannie jest na niej 

skoncentrowana. Osoba (ta) jest wszechobecna i zawiera cały świat, do tego stopnia, że poza nią 

świat jakby nie istnieje. Dlatego zakochanie można nazwać chwilowym ograniczeniem umysłu, 

który w tym stanie jest tak sparaliżowany, że poza osobą, która go oczarowała nie dostrzega            

w ogóle świata”.  

 

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zakochanie opiera się przede wszystkim na poznaniu 

bazującym na silnych, a nawet gwałtownych wrażeniach i czułostkowych wzruszeniach. Mimo, że 

zawsze towarzyszą one narodzinom miłości, będąc po prostu reakcją na dobro i piękno drugiego 

człowieka, jednak bardzo idealizują obiekt westchnień. Zakochany kreuje w swoim umyśle idealny, 

bardzo subiektywny obraz danej osoby. Jest on oparty głównie na własnych życzeniach, 

wyobrażeniach i pragnieniach. W konsekwencji rozkochuje się nie w drugim człowieku, ale            

w stworzonym przez siebie i wyidealizowanym obrazie. Ponieważ uczucia i emocje ze swej natury 

są zmienne i nietrwałe, szybko przemijają, pozostawiając ogromną pustkę. Jednak z powodu 

wielkiego zauroczenia trudno dostrzec, że to co dzieje się między dwojgiem ludzi; że to, co jest 

spostrzegane przez nich jako najwspanialsze i najcudowniejsze z doświadczeń w życiu; że to 
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„wariowanie” na swoim punkcie, nie jest dowodem potęgi miłości. Może to równie dobrze być 

dowodem osamotnienia i przejawem ogromnego głodu miłości, który ktoś w sobie dotąd nosił! 

Gdyby więc miłość była tylko na nich zbudowana skazana by była na niepowodzenie, 

doprowadzając do wielkich rozczarowań i miłosnych dramatów.  

 

 Z pewnością nikt, znajdując upodobanie w drugiej osobie, nie chce takiego finału, więc rodzą 

się w nas pytania: jak uniknąć bolesnej porażki?; co zrobić, żeby nie dać się omamić własnym 

emocjom?; czy można jakoś nad nimi zapanować i ukierunkować tak, aby zakochanie stało się 

pięknym doświadczeniem i kolejnym krokiem na szlaku prowadzącym ku szczytom dojrzałej 

miłości? 

 

 

„Jutrzejszą miłość przygotowujemy dziś - takie jest prawo rozwoju miłości, zapewnia Antonio 

Ugenti. Harmonia serc, myśli i ciał nie jest przedmiotem improwizacji, ale wzrasta wraz ze 

stopniem znajomości. Największym błędem dwojga młodych, którzy się kochają, jest przenoszenie 

na początek tego, co jest logiczną konsekwencją dopiero na końcu. Wiosna miłości nie jest 

zbieraniem owoców”. Dlatego, żeby rodzącej się miłości pozwolić właściwie się rozwijać należy 

zwrócić uwagę na kilka, wydawałoby się drobnych, ale bardzo istotnych spraw.  

 

Na etapie zakochania między dwojgiem ludzi zazwyczaj pojawia się wiele słów, zapewnień, 

obietnic. Uczuciowa i emocjonalna burza, która towarzyszy pierwszym kontaktom oraz chęć 

wzajemnego poznawania domagają się werbalnego urzeczywistnienia. Odkrywamy, nawet jakby 

wylewamy, swoje serce przed drugim człowiekiem i niekiedy aż dziwimy się, że jesteśmy do 

takiego otwarcia zdolni. Ta szczerość w mówieniu o sobie i swoich uczuciach uwarunkowana jest 

tym, że osób zakochanych nie dzielą jeszcze żadne bariery, nie odsłonili jeszcze przed sobą 

nawzajem swoich słabych stron, dominuje zauroczenie, wyobraźnia i zmysły pracują na 

zwielokrotnionych obrotach, karmiąc się każdym przejawem okazanej czułości i serdeczności.  

 

Te same słowa mogą znaczyć bardzo wiele i niewiele zarazem - trzeba o tym pamiętać. Słowa 

torują nam drogę do drugiego człowieka, ale gdy są puste i fałszywe mogą się okazać misternie 
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zbudowanymi sidłami pożądliwości. Powinniśmy być czujni i niedowierzać bezkrytycznie 

wszystkiemu, co słyszymy. Nie spieszmy się też ze zbyt zobowiązującymi deklaracjami słownymi 

wobec drugiej osoby: gdy mniej słów, więcej namysłu. Szanujmy swoje słowa, nie rzucajmy ich na 

wiatr, nie pozwalajmy sobie na nic nie znaczący słowotok, bo później tej drugiej osobie będzie 

trudno uwierzyć w słowa prawdziwej miłości i przywiązania. W zbyt lekkiej mowie trudno 

rozeznać co jest prawdą, a co zwykłą pustką. 

 

Oprócz słów pojawia się pragnienie dotyku, pragnienie bliskości fizycznej z osobą ukochaną. 

Stąd zakochani z takim upodobaniem splatają swoje dłonie w serdecznym uścisku, a serca łączą       

w pocałunku. Jednak dotyk może ubogacać, ale może także ograbiać z ludzkiej godności. Jeżeli 

dotykając nie chcemy dotknąć duszy człowieka, lecz doznać tylko zmysłowej przyjemności             

i rozbudzić w nim i w sobie namiętność - jesteśmy złodziejami. Dotykając odpowiadamy nie tylko 

za to, co będzie działo się w nas samych, ale także za to, co ten gest wywoła w drugim człowieku. 

Warto o tym pamiętać. 

 

Wspomniany wyżej autor, w swojej książce Problemy młodych zaznacza, że przejawy uczucia 

winny być wzajemnie okazywane w miarę pogłębiania miłości. Należy zwracać uwagę na to, żeby 

nie poddać się emocjom, ale przeżywać wszystko z wielkim poczuciem rzeczywistości, bo łatwo 

przekroczyć pewne granice i wtedy opanowanie się przerasta ludzkie możliwości - wówczas 

spotkanie dwojga młodych ludzi zamiast piękne staje się niemoralne. 

 

 Pisząc o pierwszych gestach miłości trzeba zatrzymać się także na znaczeniu pocałunku             

w dorastaniu do głębokiej więzi duchowej jaką jest miłość. Posłużę się znowu tym, co napisał        

A. Ugenti, odpowiadając jednej z włoskich licealistek na pytanie Czy mogę całować mego 

chłopca?: „Pocałunek ma swoje znaczenie. Jeśli nie oznacza niczego, jest pocałunkiem 

zmarnowanym. Kiedy oznacza zbyt wiele, jest błędem. Kiedy oznacza wszystko - jest pocałunkiem 

miłości. Miłość nie jest jednak przedmiotem improwizacji i nie przelicza się jej na ilość 

pocałunków. Miłość prowadzi do pocałunku, ale jest czymś więcej. Szuka pocałunku, ale nad nim 

panuje. Często wyrzeka się pocałunku, by nie pomniejszać jego znaczenia. Pocałunek ma również 

pewien smak. Jeśli jest prawdziwy, jest hymnem ku czci życia. Jeśli jest fałszywy - oszukuje. 

Pocałunek zakazany jest owocem niedojrzałości czy namiętności, nigdy zaś miłości. Często jest 

także wulgarnym rabunkiem. Natomiast pocałunek miłości jest owocem dojrzałości. Pocałunek 

wreszcie ma także element wstydliwości. Całować się, gdy kochamy prawdziwie, to jakby 

odkrywać wzajemnie. Nie wystawiamy się na widok publiczny inaczej niż w granicach naturalnej 

swobody. Pragnienie pocałunków to rzecz normalna. Staje się jednak znakiem lekkomyślności lub 

zła, gdy dąży się do nich na drodze przemocy czy oszustwa, lub gdy chodzi w nich o wywołanie 

niebezpiecznego pobudzenia”. 
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 Zarówno słowa, dotyk, jak i pocałunek mogą być przejawem rodzącej się miłości między 

dwojgiem ludzi, ale nie muszą. Trzeba to mieć na uwadze, gdy pragniemy aby miłość nie 

wyczerpała się na etapie zakochania i pożądania.  

 Pożądanie samo w sobie nie jest czymś złym - przecież sfera pożądawcza nierozłącznie 

związana jest z ludzkim istnieniem, a ono z kolei jest darem Boga. Kocha cały człowiek, a więc       

z woli samego Stwórcy również i pożądanie ma swoją określoną rolę do spełnienia w rozwoju 

miłości. Trzeba tylko odkryć jaką rolę? 

 W potocznym rozumieniu słowo pożądanie najczęściej kojarzy się nam z grzechem, gdyż 

utożsamiane jest z pożądliwością i skutkami uległości wobec niej. Tymczasem nie są to pojęcia 

równoznaczne.  

 Pożądanie - jak wskazuje na to grecki i łaciński źródłosłów - oznacza dążenie do dobra, które 

jest zakodowane w ludzkiej naturze. Dotyczy ono wszystkich sfer ludzkiego życia: naturalnej - 

pragnienie i przekazywanie życia; duchowej - poznawanie; zmysłowej - pragnienie dóbr 

przyjemnych i użytecznych, uczucia; intelektualnej - wolna wola dążąca do dobra jako dobra 

samego w sobie, czyli do szczęścia i wyrażająca się w podstawowym akcie jakim jest miłość (!). 

 Gdybyśmy nie pożądali nie moglibyśmy pragnąć, ani osiągnąć żadnego dobra, w tym także tego 

dobra, jakim jest druga osoba i jej miłość. Pożądanie uzdalnia nas do działania i rozwoju. 

Rozumiemy więc, że nie może ono być czymś złym, ani przeciwnym miłości.  

 Nieco inaczej jest z pożądliwością. W ujęciu filozoficznym jest ona rozumiana jako konieczna 

zmysłowa skłonność do przyjemności. Św. Tomasz z Akwinu - filozof i teolog zarazem - za 

Arystotelesem określa ją jako nienasycone, egoistyczne pragnienie lub smakowanie przyjemności. 

W duchowości katolickiej zaś o pożądliwości mówi się, że jest to aktywność żądzy zmysłowej, 

która opanowując człowieka, skłania go do działań wbrew nakazowi, bądź zakazowi rozumnej 

woli. Trzy główne pożądliwości: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu oraz pycha sprzeciwiają się 

miłości Boga i bliźniego. 
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 Każdy człowiek w mniejszym czy w większym stopniu doświadcza pożądliwości w swoim 

życiu i jeżeli chce cieszyć się prawdziwą miłością musi nauczyć się opanowywać i odpowiednio 

ukierunkowywać pragnienia rodzące się z pożądliwości, czyli: nadmierne zamiłowanie do doznań 

zmysłowych; widzenie drugiej osoby jako przedmiotu użycia; chęć posiadania, zawładnięcia 

drugim człowiekiem, podporządkowania go swoim egoistycznym potrzebom.  

 Jeżeli na kolejnym etapie rozwoju miłości, który to św. Tomasz z Akwinu nazywa miłością 

pożądania (amor concupiscentiae), zabraknie kontroli umysłu nad zmysłem, to spotkania dwojga 

ludzi, choć naznaczone coraz większą bliskością fizyczną, będą owocować emocjonalnym 

oddalaniem się, wzajemnym niezrozumieniem, samotnością i rozczarowaniem.  

 Miłość pożądania - twierdzi R. Mordarski - „pomimo, że łudzi wiecznością, jest ze wszystkich 

miłości najbardziej nietrwałą i najszybciej przemijającą. Bez kierownictwa i pomocy rozumu 

miłość ta nie jest w stanie dotrzymać swych obietnic: umiera lub przemienia się w demona. Ten 

demon zawsze grozi miłości, gdy zredukuje się ją tylko do zmysłowości i erotyki. […] A jednak 

współcześnie ciągle największą wagę w miłości przykłada się do roli seksu. Niezmiennie utrzymuje 

się przekonanie, że miłość pojawia się jako wynik płciowego zaspokojenia”. A prawda jest inna. 

Przyjemność i szczęście seksualne jest wynikiem miłości. 

 Nie chodzi tutaj o demonizowanie i odrzucanie seksualności jako czegoś wstrętnego i z gruntu 

nieprzyzwoitego. Seksualność też jest darem Bożym, ale żeby służyła dobru dwojga kochających 

się ludzi nie może być stawiana na pierwszym miejscu i pozostawiona samej sobie, trzeba ją 

wychowywać i umiejętnie zharmonizować z całą dynamiką rozwoju relacji miłości. Wówczas to, 

pożądanie oraz chęć odnajdywania zmysłowej przyjemności w kontakcie z drugim człowiekiem 

poddają się rygorom rozumu i woli, uzdalniając osoby kochające się do podejmowania wyzwań 

kolejnych etapów miłości, w których egoizm ma coraz mniej do powiedzenia.  

 Człowiek kochając miłością pożądania zabiega o to, co rozpoznaje jako miłe i dobre dla siebie 

samego, gdy zrobi krok do przodu, w centrum staje dobro drugiej osoby. 
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 Miłość pożądliwą, o której była mowa w poprzednim artykule, trzeba wychować, wytworzyć 

odpowiedni klimat do jej dalszego rozwoju, aby mogła przezwyciężyć egoistyczną pożądliwość. 

Nie jest to wcale łatwe, chociażby z tego powodu, że zakochani rzadko dostrzegają taką potrzebę. 

Postrzegają drugą osobę przede wszystkim jako dobro dla nich samych - dobro które dostarcza im 

wiele radości i przyjemności. Chcą się nim po prostu cieszyć…  

 Tymczasem miłość wymaga wyrzeczeń z obydwu stron. Jeżeli ich zabraknie szybko pojawiają 

się nieporozumienia, kłótnie o byle co, poczucie ograniczenia wolności, podejrzliwość i zazdrość. 

Brak ufności płynie najczęściej z rozumienia miłości pożądliwie i przyjemnościowo. Jeżeli relacje 

między dwojgiem są pozbawione pierwiastka duchowego i ograniczają się do płaszczyzny 

fizycznej, wtedy zawsze jedna osoba będzie próbowała ograniczyć drugą wobec innych. Wiadomo, 

że nie zawsze jest to w pełni możliwe, wówczas pojawiają się problemy: m. in. zawistna zazdrość    

i podejrzliwe oskarżenia. W konsekwencji serce zaczynają nurtować pytania: czy nadal być razem?, 

czy to na pewno miłość? 

 Miłość… tylko trzeba jej pomóc wyzwolić się z pożądliwości, pomóc jej urosnąć, a to trochę 

kosztuje: „TAK wypowiedziane miłości - twierdzi Benedykt XVI - jest źródłem cierpienia, bo 

miłość wciąż na nowo wymaga samowyrzeczenia, w którym się pozwalam przycinać i ranić. 

Miłość w rzeczywistości nie może istnieć bez tego wyrzeczenia się samego siebie, również 

bolesnego, inaczej staje się czystym egoizmem, a przez to samo staje się zaprzeczeniem miłości” 

(Encyklika Spe salvi, 38). Wejście w relację miłości z drugą osobą musi w pewnym stopniu zmienić 

mój dotychczasowy sposób życia. Należałoby zapytać siebie: jak mam pokierować swoją 

codziennością - spotkaniami z przyjaciółmi, formami spędzania wolnego czasu, itp., aby ta druga 

strona miała pewność, że jest w moim życiu najważniejsza. To jest wychowywanie siebie do 

przyjęcia miłości. 

 Potrzebne w tym wychowaniu jest przede wszystkim poczucie realnej odpowiedzialności za 

drugą osobę. Ryszard Mordarski pisze, że „miłość to odpowiedzialność jednej osoby za drugą, do 

tego stopnia, że druga osoba staje się dla mnie ważniejsza niż nawet ja sam. Dlatego stopień 
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odpowiedzialności jest wprost proporcjonalny do siły miłości tak, że zawsze im więcej jest miłości, 

tym więcej też odpowiedzialności”.  

 Dlaczego odpowiedzialność jest tak bardzo ważna? Z tego powodu, że miłość, jako postawa 

całkowitego otwarcia się na drugą osobę bez żadnych gwarancji, jest właściwie bezbronna. Jest to 

wkroczenie w sferę intymności, bez której miłość nie byłaby w stanie się realizować i w tej to 

intymności najłatwiej o nadużycie zaufania. Otwartość na miłość niestety niesie ze sobą to ryzyko, 

ale trzeba je podjąć, bo otwartość jest konieczna, aby miłość była pełna. Trzeba zaufać, że ktoś tę 

odsłoniętą cząstkę nas potraktuje odpowiedzialnie. Miłość wymaga pełnego zaangażowania              

i ostatecznej ufności. Każde wahanie osłabia miłość. Nadweręża ją także brak poczucia 

bezpieczeństwa, że to, co z siebie dajemy będzie uszanowane. 

 Zagrożeniem dla odpowiedzialnego traktowania miłości, a więc i całej intymnej strony 

wzajemnych odniesień, jest ujawniający się w ostatnich latach z coraz większym nasileniem 

swoisty ekshibicjonizm: wszystko, wszystkim i o wszystkim się opowiada. Podobnie jak                  

w niektórych programach serwowanych przez TV lub w niektórych witrynach stron internetowych. 

Miłość nie wytrzyma takiej próby - człowiek nie może bez wyraźnych destrukcyjnych 

konsekwencji dla relacji - tak po prostu publicznie obnażać intymność drugiej osoby. Nie każdy     

e-mail czy sms napisany przez osobę kochaną może być przeczytany koleżance, czy przyjacielowi - 

nawet najbliższemu(!), nie każda rozmowa, która toczyła się w cztery oczy czy sytuacja przeżyta we 

dwoje jest do opowiadania osobom trzecim... 

 Chociaż prawdziwa miłość ze swej istoty nie izoluje, ale właśnie otwiera tych oto dwojga na 

innych ludzi, a więc kochający się nie rezygnują z dotychczasowych przyjaciół i kontaktów             

z osobami bliskimi, to jednak wymaga też pewnej wyłączności i zwyczajnej dyskrecji. Inaczej staje 

się czymś chorym i zamiast wzrastać karłowacieje…  
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„Ludzi nie wolno kochać tak, jak smakosze lubią na przykład karpie” - przestrzega św. 

Augustyn. O ile w miłości pożądliwej okazujemy się właśnie „miłośnikami  karpi”, czyli cieszymy 

się istnieniem drugiego człowieka ze względu na siebie (ponieważ go potrzebujemy, bo pragniemy 

jego czułości i bliskości, dzięki niemu czujemy się szczęśliwi itp.), o tyle w miłości życzliwości 

pojawia się radość ze względu na samo dobro osoby ukochanej (ponieważ chcemy, aby to ona była 

szczęśliwa, aby spotkało ją to, co najlepsze, chcemy jej istnienia dla niej samej, a nie dla siebie).  

 

Miłość życzliwości - amor benevolentiae - czyli bezinteresowne pragnienie dobra kochanego 

człowieka ze względu na niego samego, rodzi się jako owoc wychowanej, ubogaconej                       

i uszlachetnionej dobrem miłości pożądliwej - nie jest jej zaprzeczeniem, ale jest jej rozwinięciem, 

wyrażającym się w afirmacji ukochanej osoby, w pełnej zgodzie na jej duchowe i fizyczne istnienie. 

Afirmacja ta wyraża się w znanym nam już stwierdzeniu: „Dobrze, że jesteś!”, formułowanym 

wobec drugiego człowieka, bez chęci czerpania z faktu jego istnienia jakichkolwiek korzyści. 

 

Dla jasności trzeba przypomnieć, że miłość życzliwości jest czymś, czego doświadczamy od 

innych oraz tym, co z naszej strony powinno być darem dla osoby umiłowanej. Ponadto 

bezinteresowne zabieganie o dobro dla drugiego nie zawsze musi wypływać z żarliwej miłości. 

Może istnieć życzliwość bez miłości, ale miłość pozbawiona życzliwości nie byłaby prawdziwą 

miłością. Życzliwość jest takim etapem rozwoju relacji miłości, który pozwala nam wznieść się 

jakby ponad to, co i tak de facto przyjdzie jako nagroda za miłość, czyli całe związane z nią 

bogactwo dóbr duchowych, łącznie z radością płynącą z samego miłowania. W danym momencie 

nasza świadomość nie skupia się na nagrodzie, lecz na szczęściu ukochanej osoby.  

 

Josef Pieper, analizując fenomen miłości w różnych jego przejawach, zaznacza jednak, że         

w sensie ścisłym do takiej miłości zdolny jest tylko Pan Bóg. On naprawdę kocha nas za nic.          

W człowieku zawsze tkwi choćby odrobina interesowności i błędem byłoby tego nie brać pod 

uwagę. Wprawdzie mówimy, że kochamy bezinteresownie, ale z drugiej strony podświadomie 

spodziewamy się choćby np. oznak wdzięczności czy wzajemności. W każdym z nas gdzieś 

głęboko zakodowane jest też pragnienie bycia kochanym za coś. Jesteśmy szczęśliwi, gdy druga 

osoba dostrzega w nas to, co godne jest umiłowania. Clive Staples Lewis w książce Cztery miłości 

stwierdza wprost, że „Chcemy być kochani za naszą mądrość, piękność, szlachetność, uczciwość, 
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wdzięk, użyteczność”. Według tegoż autora niezasłużona miłość jest czymś, czego potrzebujemy, 

ale nie jest tym rodzajem miłości, której pragniemy, której oczekujemy od innych.  

 

 Chęć zasłużenia sobie na miłość może być czynnikiem bardzo silnie wspomagającym nasz 

rozwój i dojrzewanie do pełni człowieczeństwa. Mądre wymagania stawiane przez osobę kochaną 

sprawiają, że podejmujemy się wzmożonej pracy nad sobą. Wartości przez nią preferowane stają się 

ważne, mobilizując niejednokrotnie do przełamania przyzwyczajeń czy schematów myślowych. 

Więcej, miłość potrafi wykrzesać z nas tyle pozytywnej energii, że niekiedy jesteśmy zaskoczeni, 

że w ogóle stać nas na aż tyle. Warto o tym pamiętać i kochając miłością życzliwą, kochać także 

miłością wymagającą. Im więcej dobra zrodzi się pod wpływem miłości zanim wypowiemy            

w kościele sakramentalne TAK, tym większe szanse na udany i trwały związek małżeński, a także  

na szczęśliwe życie rodzinne. 

 
 
 
    Kochającym się należy się niebo. 
    Gdy się kochacie, 
    będziecie już na tej ziemi je mieć. 
 
    Miłość jest jak słońce. 
    Przynosi światło i barwę. 
    Wszystko kwitnie i rozwija się. 
    Kiedy słońce zachodzi,  
    cienie stają się coraz dłuższe. 
    Bez słońca jest ponuro i zimno. 
    Komu brakuje miłości,  
    temu brakuje wszystkiego. 
 
    Miłość to cel życia. 
    Kto żyje dla czegoś innego, 
    ten będzie zawsze oszukanym. 
 
    Jedynym kluczem, 
    który otwiera drzwi raju, 
    jest miłość. 
 
    P. Bosmans, F. Werner 
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„Człowiek jest nadzieją dla człowieka (…), żyjąc według Chrystusowego wzoru, stajemy się 

nadzieją nawzajem dla siebie i próbujemy nadać przyszłości rysy Jezusa Chrystusa” - twierdzi 

papież Benedykt XVI. Kiedy w relacji miłości dwoje ludzi staje się dla siebie nawzajem nadzieją? 

Najpełniej wtedy, gdy łączy ich prawdziwa przyjaźń. Jednak dla jasności trzeba zaznaczyć, że 

pisząc tutaj o przyjaźni pragnę podkreślić jej rolę w budowaniu trwałej relacji między dwojgiem 

ludzi - relacji miłości, której celem jest miłość oblubieńcza. Jest to tylko jeden z aspektów 

przyjaźni, która oznacza rzeczywistość o wiele bogatszą. Wiemy przecież, że przyjaźń łączy ze 

sobą ludzi także tej samej płci, przeważnie rówieśników, ale zdarza się też, że przyjaciółmi są 

osoby w różnym wieku, w różnym stanie: rodzice i dzieci, nauczyciele i uczniowie, itd. W tym 

artykule chodzi przede wszystkim o ukazanie znaczenia przyjaźni między dwiema osobami, 

zmierzającymi do zawarcia sakramentu małżeństwa.  

 

Miłość przyjaźni (z gr. filia) - taka, jak ją przedstawia Arystoteles, a za nim wielu innych 

myślicieli - wymaga spotkania dwóch miłości życzliwych, czyli miłości wobec drugiego człowieka 

ze względu na niego samego. Filia nie może istnieć bez wzajemności. Ową wzajemną miłością 

kochamy tego, kto nas kocha, wybieramy tego, kto nas wybiera - kochamy przyjaciela ze względu 

na niego samego, a przyjaciel nas kocha przede wszystkim ze względu na nas samych. 

 

Wzajemność w miłości przyjaźni ma zasadnicze znaczenie, bez niej przyjaźń nie ma racji bytu. 

Można prawdziwie kochać kogoś bez wzajemności, ale przyjaźnić się nie można. Miłość przyjaciół 

to związek dokonujący się przez połączenie dwóch miłości życzliwych. Należy to mocno 

podkreślić - właśnie miłości życzliwych, w których nie liczy się na żadne korzyści, niczego nie 

chce się zyskać dla siebie, ale w centrum stoi umiłowana osoba i jej dobro. Dlatego filia jest 

określana przez Arystotelesa jako najdoskonalsza miłość osobowa, przekraczająca wszystko to, co 

stanowi egoizm i zamknięcie w sobie. Ponadto przyjaźń to na pewno nie jest poryw emocji czy 

pożądania, ale świadomy, przejrzysty wybór. Kocham tego oto człowieka, bo jest on moim dobrem 

i tym, co wybrałam; on kocha mnie z tych samych powodów i oboje o tym wiemy. Ta obopólna 

świadomość wyboru wyzwala od gorączki namiętności, od chęci zawłaszczenia umiłowanej osoby.  
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Przyjaźń wymaga dużo czasu i przebywania razem. W tym kontekście łatwiej zrozumieć czemu 

ma służyć okres narzeczeństwa. Przyszli małżonkowie, jeżeli najpierw nie staną się przyjaciółmi 

nie stworzą w przyszłości szczęśliwej relacji miłości oblubieńczej. Jednak trzeba przy tym 

pamiętać, że celem przyjaźni nie może być jakieś wspólne dzieło, którego dwie osoby mają zamiar 

dokonać. Celem przyjaźni może być jedynie osoba przyjaciela. Dzieło jest tylko owocem przyjaźni. 

Innymi słowy: celem przyjaźni nie może być udane małżeństwo, ono będzie udane tylko jako 

skutek doświadczanej przez narzeczonych (a potem także  przez małżonków) przyjaźni.  

 

Dlaczego przyjaźń ma tak wielkie znaczenie? Ona sprawia, że między kochającymi się osobami 

tworzy się płaszczyzna porozumienia we wszystkich aspektach życia. Nie ma spraw, które nie 

byłyby warte uwagi - wszystko, co dotyczy przyjaciela jest również cząstką mojego życia. Nie ma 

tematów, których nie można by było podjąć we wspólnej rozmowie. Nie ma problemów, których 

nie dałoby się rozwiązać wspólnym wysiłkiem. Ponadto cechą charakterystyczną przyjaźni jest 

wzajemna otwartość i zaufanie, a nawet pewność, że naszym związkiem nie zachwieje utrata 

zewnętrznej atrakcyjności; nie zniszczy go także żadna życiowa tragedia - np. trwałe kalectwo 

umiłowanej osoby; śmierć dziecka; utrata pracy.  

 

W przyjaźni otwierają się bramy do coraz głębszych duchowych przestrzeni serca kochanego 

człowieka, do których nie ma innej drogi. Bez miłości filia nigdy nie mielibyśmy do nich dostępu. 

Przyjaźń sprawia, że miłość nieustannie się rozwija, a kochające się osoby po wielu latach 

małżeńskiego życia nadal są dla siebie jedynym i niepowtarzalnym darem. Przyjaciele nieustannie 

odkrywają w sobie nawzajem dobro, którym rozbudzają i podtrzymują płomień miłości duchowej - 

miłości umożliwiającej przekraczanie samych siebie i wychodzenie naprzeciw drugiego. 

 

 

 

Amor caritatis, czyli wzajemne oddanie się osób, o którym Erich Fromm pisze, że „jest 

nieustannym wyzwaniem; nie jest stanem wypoczynku, lecz ruchu, wzrostu, wspólnej pracy; nawet 

to, czy istnieje harmonia czy konflikt, radość czy smutek, jest czymś drugorzędnym wobec 

zasadniczego faktu, że dwoje ludzi przeżywa siebie w samej głębi swego istnienia i że mocniej 

czują się jednością będąc razem niż osobno”. Warto o tym pamiętać szczególnie wtedy, gdy minie 
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miesiąc poślubny, gdy małżonkowie oswoją się ze szczęściem płynącym z upragnionego bycia 

razem, gdy zadomowią się we wspólnym mieszkaniu, gdy ich miłość zaowocuje narodzinami 

dziecka.  

 

Miłość oblubieńcza nie znosi stagnacji. Ona potrzebuje otwartości na ciągłe odkrywanie 

wzajemnego bogactwa połączonych nią osób, bogactwa wspólnej drogi. Amor caritatis; domaga się 

dynamizmu płynącego z nieustannego dążenia małżonków do jedności przy jednoczesnym 

zachowaniu swej odrębności. Jules Michelet ujął to w stwierdzeniu: „żeby stać się jednością, trzeba 

pozostać dwojgiem”. Choć chyba bardziej trafne jest sformułowanie tej prawdy przez Josefa 

Piepera: „Pomimo, że pozostaje się dwojgiem, tworzy się jedność”. Wymaga to sporo wysiłku, aby 

z tego, co różni osoby, co je wyodrębnia, uczynić węzeł miłości. Jednak miłość musi coś kosztować 

- zgodnie zresztą ze znaczeniem słowa caritas, które pochodzi od carus - drogi. Każdy, kto pragnie 

doświadczać radości wzajemnego oddania w miłości aż do śmierci, musi zrozumieć, że nie istnieje 

łatwe szczęście.  

 

W innym razie po roku, dwóch, a może po piętnastu latach wspólnego życia, stwierdzą, że już 

nic ich nie łączy poza dzieckiem czy dziećmi. Dlatego Fromm z takim naciskiem mówi, że miłość 

nie jest stanem odpoczynku. Szczęście w miłości nie spadnie samo „z góry”, nie można na nie 

czekać z założonymi rękami. Ono jest owocem współpracy ziemi i nieba - człowieczego trudu         

i łaski Bożej.  

 

Wiedzą to najlepiej ci, którzy, mając już dorosłe dzieci, potrafią nadal doświadczać radości 

bycia we dwoje. Z prawdziwą miłością nierozerwalnie łączy się radość, bo jak pisze św. Franciszek 

Salezy, miłość jest aktem, w którym wola jednoczy się i sprzymierza z radością i dobrem drugiej 

osoby.  

 

Kiedy dwoje ludzi pragnie, w wolnym wyborze, połączyć swoje losy przez wzajemne oddanie      

w miłości oczekuje, że ta miłość będzie szczęśliwa - piękna wierna  i trwała. Miłość niesie ze sobą 

taką obietnicę, więc nic dziwnego, że właśnie tego się po niej spodziewamy. Jednak pamiętajmy, że 

aby ona mogła się spełnić potrzebuje dwóch, szczerze kochających się serc, a nie dwóch  

egoizmów...  
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Jednym z przejawów egoizmu, czyli – jak podaje Mały słownik etyczny - „postawy życiowej, 

której jedynym motywem jest szeroko rozumiana korzyść własna; nie liczenie się z potrzebami, 

pragnieniami i interesami innych ludzi oraz traktowanie ich jako konkurentów zagrażających 

osiągnięciu własnych celów”, jest zazdrość. Według Barucha Spinozy ma ona miejsce wtedy, „gdy 

ktoś troszczy się, by samemu tylko cieszyć się tym, co posiadł i dla siebie tylko rzecz tę zachować”. 

W odniesieniu do miłości między dwojgiem ludzi, tak rozumiana zazdrość wyrażałaby się               

w zachłanności, w zawłaszczeniu sobie drugiego człowieka, w znacznym ograniczeniu jego 

wolności w relacjach z innymi ludźmi. Zazdrość sprzeciwia się naturze miłości, która ze swej istoty 

jest wolna  i otwarta oraz dysponuje człowieka do bycia darem dla innych.  

 

„Miłość nie zazdrości” - czytamy w Listach św. Pawła. Jednak w Piśmie Świętym znajdujemy 

także takie fragmenty, które mówią o zazdrosnej miłości samego Pana Boga: „Ja Pan, Bóg Twój, 

jestem Bogiem zazdrosnym” (Wj 20,5b); „Nie będziesz oddawał pokłonu cudzemu bogu, bo Pan 

ma na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym” (Wj 34,14; por. Pwt 4,24; 5,9; 6,15;), „Zazdrosna 

miłość Pana Zastępów tego dokona” (2Krl 19,31; Iz 9,6; 37,32;) „Jak płaszczem okrył się zazdrosną 

miłością (59,17); „A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim 

ludem” (Jl 2,18); „Tak mówi Pan Zastępów: Ogarnęła Mnie zazdrość wielka o Syjon i zapłonąłem 

wielką żarliwością o niego” (Za 8,2); „Jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana 

jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański” (Pnp 8,6).  

 

Słowo Boże wiele razy ukazuje nam Boga jako zazdrosnego Pana, ale z drugiej strony 

wielokrotnie przestrzega nas przed zazdrością, jako czymś, co sprowadza zło i nieszczęście na 

człowieka (np. Księga Mądrości, Księga Przysłów). Jak to pogodzić? Tę pozorną sprzeczność 

można wytłumaczyć jedynie tym, że istnieją różne rodzaje zazdrości. Warto je poznać, aby móc 

twórczo przeżywać uczucie zazdrości.  

 

Ksiądz Krzysztof Grzywocz, w czasie sesji w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów       

w Krakowie nt. „Kierownictwo duchowe a uczucia niekochane”, wskazał na zazdrość jako wyraz 

troski o miłość. Jest to zazdrość o osobę; zazdrość wynikająca z obawy przed ryzykiem utraty 
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ukochanego człowieka. Jest to słuszny lęk, gdyż doświadczenie odchodzenia z inną kobietą czy       

z innym mężczyzną, czy też oddawanie czci bożkom jest realnym zagrożeniem, sprowadzającym 

grzech, cierpienie i ból. Bóg kocha człowieka miłością zazdrosną, bo pragnie dla nas prawdziwego 

szczęścia - życia wyzwolonego od zła i wszelkich niewoli: „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię 

wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Pwt 5,6). Kiedy my kochamy kogoś miłością 

zazdrosną pragniemy szczęścia i dobra dla tej osoby. Ufamy jej, ale bierzemy też pod uwagę 

skłonność do ulegania słabościom, od której nie jest przecież wolny żaden człowiek. Bronimy 

jednej z najwyższych wartości, którą jest miłość łącząca dwie osoby. W tym sensie możemy mówić 

o dobrej zazdrości. 

 

Zazdrość, która sprzeciwia się miłości jest nazwana wadą główną. Łączy się ona z agresją           

i często przekształca się w zawiść. Jest wyrazem braku zaufania i chorej podejrzliwości wobec 

kochanej osoby i ludzi, z którymi ona się spotyka. Jeżeli pod wpływem zazdrości życzymy komuś 

zła, albo wyrządzamy zło, wówczas mamy do czynienia z grzechem śmiertelnym.  

 

Ksiądz Grzywocz twierdzi, że dobrze przeżywana zazdrość może być mecenasem wartości, 

może pobudzać nas do osobistego rozwoju. Dlatego nie należy się jej obawiać, gdy się pojawi. 

Trzeba tylko nad nią czuwać, aby motywowała do pomnażania dobra. Niekiedy dobrze jest okazać 

zazdrość wobec kogoś, kogo kochamy, wówczas dajemy mu jasny komunikat, że ta miłość stanowi 

dla nas wielką wartość, o którą pragniemy się nieustannie troszczyć. 

 

 

Wzajemność, bez której np. przyjaźń nie mogłaby w ogóle istnieć, nie jest konieczna                

w miłości. Można prawdziwie kochać bez wzajemności. Dowodem na to jest miłość Boga 

względem każdego człowieka. Jakże wielu ludzi nie odpowiada na tę miłość, nie odwzajemnia jej,   

a Pan Bóg i tak kocha…  

 

Skoro nawet Ban Bóg doświadcza nieodwzajemnionej miłości, to trudno, żeby i nam – 

stworzonym na Jego obraz i podobieństwo - nie przydarzyło się coś podobnego. Trzeba być tego 

świadomym. Wówczas może łatwiej będzie poradzić sobie z bólem, który temu miłowaniu 

towarzyszy.  
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Czy kochając bez wzajemności, kochamy nieszczęśliwie? Hermann Kesten twierdzi, że „nie ma 

nieszczęśliwej miłości; są jedynie nieszczęśliwi ludzie”. I taka właśnie jest prawda, bo już samo to, 

że w naszym sercu budzi się miłość, że jesteśmy zdolni do kochania drugiej osoby, że pragniemy 

dla niej dobra…, to już jest szczęście.  

 

Oczywiście z miłością w parze zawsze pojawia się oczekiwanie na pozytywną odpowiedź, 

przychodzi nadzieja na wzajemność ze strony osoby, która jest przez nas kochana. To naturalne        

i jak najbardziej pożądane pragnienie. Chcemy, aby ta relacja nie była tylko jednostronna, aby 

angażowała także człowieka kochanego. Całkiem zwyczajnie oczekujemy spełnienia miłości…,       

a tym samym oczekujemy także i szczęścia. 

 

Gdy nasza miłość spotyka się z obojętnością albo z odmową miłości, nieuchronnie przychodzi 

cierpienie. Jednak nie oznacza to, że muszę czuć się człowiekiem nieszczęśliwym. W dużej mierze 

od nas samych zależy jak wówczas pokierujemy swoim życiem. Wiadomo, że nie da się przestać 

kochać na zawołanie. I nawet o to chodzi, żeby właśnie nie przestać kochać! Wewnętrzny ból, 

smutek czy też poczucie głębokiego rozczarowania zapewne zagoszczą w naszym sercu i może 

nawet zechcą pozostać tam dłużej, niż byśmy się tego spodziewali. Mamy prawo tak się czuć, ale 

nie pozwólmy odebrać sobie radości z faktu samego miłowania. 

 

Miłość zawsze łączy dwie osoby, zawsze ubogaca kochającego i uszczęśliwia, nawet wtedy, 

gdy spotyka się z czyjąś odmową. W jakim sensie? Pisze o tym Josef Pieper. Uważa on, że 

prawdziwa miłość może istnieć bez bólu i smutku, ale bez radości nie istnieje. Ponadto człowiek, 

któremu zdarzyło się kochać bez wzajemności jest w dużo szczęśliwszym położeniu od kogoś, kto 

w ogóle nie kocha, bo już przez sam fakt kochania ma udział w wielkim dobru. W swoim sercu nosi 

cząstkę umiłowanej osoby, tworząc z nią jedność, przezwyciężając tym samym zasadę rozłączenia, 

na której polega piekło. W ten sposób, kochając, zachowuje w sobie rzeczywisty powód do radości, 

bo nosi w sercu maleńką cząstkę raju.   

 

Czym jest raj? Jest stanem uszczęśliwiającego zjednoczenia z Miłością – z Panem Bogiem. 

Dlatego, kochając kogoś, uczestniczymy w szczęściu, mimo cierpienia z powodu braku 

wzajemności.  

 

 Kochajmy więc, bo miłość to niebo, i oby zdarzała się nam tylko miłość odwzajemniona, 

obyśmy nie musieli dzielić z naszym Panem i Bogiem dramatu odrzucenia ze strony ukochanego 

człowieka. A jeżeli dotknie nas ten ból wiedzmy, że takie jest ryzyko miłości. C. S. Lewis w swojej 

książce Cztery miłości pisze: „Pokochaj cokolwiek, a niewątpliwie coś schwyci twoje serce            

w kleszcze; może ono nawet pęknąć. Jeżeli chcesz być pewien, że pozostanie nietknięte, nie 

powinieneś go nikomu oddać, nawet zwierzęciu” 
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 Po wielu artykułach o miłości, rozumianej jako relacja międzyludzka, przyszedł czas na 

zgłębienie tego rodzaju miłości, którą darzy nas Pan Bóg oraz miłości, której On oczekuje z naszej 

strony jako nasz Bóg, Stwórca, Pan, Zbawca, Odkupiciel i… Boski Oblubieniec. Jeżeli prawdziwie 

kochamy człowieka czy doświadczamy od innych miłości, wiedzmy, że dzieje się to mocą miłości, 

którą Pan Bóg zaszczepił w naszych sercach w akcie stworzenia - wtedy, gdy zapragnął naszego 

istnienia i zgodnie z tym zamysłem Jego woli, przy współudziale naszych biologicznych rodziców, 

pojawiliśmy się na świecie jako owoce Bożej miłości. Tak! Owoce miłości! Gdybyśmy nawet mieli 

rodziców, którzy nie kochali siebie nawzajem, którzy może też nie cieszyli się z naszego 

zaistnienia, to i tak jesteśmy zrodzeni z Miłości i na pewno chciani i miłowani przez MIŁOŚĆ, 

którą jest BÓG. 

 

 Ważne, żeby to do nas dotarło - nie ma na świecie ani jednego człowieka, który byłby 

niechcianym i niekochanym dzieckiem. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Ojca, a On jest Miłością! 

 W Katechizmie Kościoła Katolickiego, już w pierwszym numerze, czytamy: „Bóg w samym 

sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny 

stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym 

czasie i w miejscu jest On bliski człowiekowi. Bóg wzywa człowieka i pomaga mu szukać, 

poznawać i miłować Siebie ze wszystkich sił”. Dlaczego z takim naciskiem to podkreślam? 

Ponieważ tylko Bóg jest konieczny do tego, abyśmy, kochając i będąc kochani,  szczęśliwie żyli na 

ziemi i w wieczności. Ludzie też są bardzo ważni, ale ich słabości nie są w stanie przekreślić 

Bożych zamiarów wobec nas. „(…) Przede wszystkim trzeba zawsze ukazywać miłość naszego 

Pana - czytamy dalej w Katechizmie - by wszyscy zrozumieli, że każdy prawdziwie chrześcijański 

akt cnoty nie ma innego źródła niż miłość ani innego celu niż miłość” (KKK, 25). 

 

 Stworzeni i odkupieni z miłości przez Miłość, jesteśmy jednocześnie wezwani do 

miłowania. Święty Franciszek Salezy w Traktacie o miłości Bożej pisze, że „Chociaż odkupienie 

nasze przez Zbawiciela zostaje nam udzielone w tylu różnorodnych postaciach, ile istnieje dusz, to 

powszechnym środkiem naszego zbawienia jest miłość; ona wszystko przepaja i bez niej nic nie jest 

zbawienne (…). Z tego powodu Jezus, który nas odkupił krwią swoją, nieskończenie pragnie, 

byśmy Go kochali i przez to byli na wieki zbawieni - pragnie naszego zbawienia, abyśmy Go 
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wiecznie kochali. Miłość Jego zmierza do zbawienia nas, zbawienie zaś nasze do Jego miłowania. 

(…) O, prawdziwy Boże, z jaką miłością to Boskie Serce pożąda naszej miłości!”. 

 

 Miłowanie Boga, do którego jesteśmy także wezwani przykazaniem Bożym, nie przerasta 

naszych możliwości. Każdy człowiek ma wpisane w serce pragnienie Boga. Zanim zaczniemy 

cokolwiek rozumieć, Bóg już pociąga nas ku sobie i pozostawi nasze serce wciąż spragnione, 

nienasycone dopóki ono Nim się nie napełni. To jest nasze fundamentalne powołanie, którym jest 

stać się człowiekiem stworzonym na wzór i podobieństwo Boże.  

 

 W jednym z dokumentów Soboru Watykańskiego II odnajdujemy znamienne stwierdzenie, 

ujawniające drogę, na której osiągamy godność ludzką według Bożej miary: „Szczególny charakter 

godności ludzkiej polega na powołaniu człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony 

do rozmowy z Bogiem już od chwili narodzin: istnieje on bowiem tylko dlatego, że stworzony 

przez Boga  z miłości jest zawsze z miłości zachowywany, i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, 

jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi” (Gaudium et spes, 19). 

 

 W kontekście oficjalnego nauczania Kościoła katolickiego łatwiej zrozumieć dlaczego Pan 

Jezus, objawiając się wielu świętym i świątobliwym osobom, apelował przez nich o miłość do 

Boga, i o wynagradzanie za jej brak w ludzkich sercach. „Pociesz Mnie, Józefo, - prosił Jezus 

współczesną hiszpańską mistyczkę s. Józefę Menedez - bo dusze krzyżują Mnie na nowo! Serce 

moje staje się przepaścią boleści. Grzesznicy pogardzają Mną i depczą Mnie stopami. Traktują 

mnie - Swego Stwórcę - jak coś niegodnego miłości. (…) Ale dusze, które Mnie miłują, oddając się 

i wyniszczając jako ofiary wynagrodzenia, upraszają dla świata Boże miłosierdzie. To właśnie 

ratuje świat”.  

 

 

Znany jest fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak 

szybko  odchodzą”. Można go nieco sparafrazować, wydobywając z tych słów prawdę o wiele 

ważniejszą: „Śpieszmy się kochać Boga, bo tak szybko przychodzi”. Szybko, a często nawet nagle     
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i niespodziewanie, Miłość przyzywa miłość - Bóg upomina się o swoje stworzenie, dla którego 

przygotował dom nie ręką ludzką zbudowany, ale wiecznie trwały w niebie (por. 2Kor 5,1). 

 

Życie doczesne, ile by nie trwało, zawsze okazuje się za krótkie…, szczególnie za krótkie, aby 

przygotować się na przyjście Pana, aby dojrzeć do pełni miłości, której On dla nas pragnie i od nas 

oczekuje. Tylko nielicznym udaje się wytęsknić zjednoczenie z Miłością już tu - na ziemi; udaję się 

otworzyć i rozszerzyć serce tak, aby zmieściło się w nim Niebo zanim ciało obumrze i spocznie      

w grobie. Tęsknota poprzedzająca mistyczne zjednoczenie jest tak bolesna, że można ją śmiało 

nazwać czyśćcem na ziemi.  

 

Doświadczyła tego Sługa Boża siostra Leonia Nastał. W jej Dzienniku czytamy:  

 

„Cierpienie wewnętrzne ustawicznie się wzmaga. Nawet po Komunii św. nie odczuwam ani na 

chwilę - nawet promyka radości. Każda chwila wiekiem się staje. Wszystko Jezus zabrał. Zostawił 

tylko poczucie win, niegodności i podłości mojej. Czasem zdaje mi się, że cierpię więcej niż dusze 

czyśćcowe, bo one mają nadzieję, że cierpienia ich się skończą, a mnie i ta nadzieja odpłynęła         

z duszy. Pali mnie ogień tęsknoty za Bogiem i ogień wstydu na widok tego plugastwa, jakie 

odkrywam w moich grzechach. Zdaje mi się, że jestem przedmiotem odrzucenia i wstrętu Boga. 

Ach Boże mój (…) niech ogień cierpienia pali, aż zniszczy wszystko, co się Tobie nie podoba, by 

została tylko miłość ofiarna. (…) Cierpienia duchowe, tęsknota za Panem Jezusem wyrwały mi        

z duszy strumienie łez i skargę bolesną. Powiedziałam Panu Jezusowi, że jeżeli ten stan dłużej 

potrwa, zabije mnie tęsknota za Nim. Jezus raczył odezwać się. 

 

 (…) Ja ci łaskę wyświadczam, przeprowadzając cię przez czyściec cierpienia. (…) Miłość jest 

bardzo wymagająca, muszę na ziemi wyniszczyć w tobie wszystko, co mogłoby stanowić materiał 

ognia czyśćcowego. Wiem, że cierpisz, ale nierównie więcej cierpiałabyś w czyśćcu. Patrz, moje 

dziecię, Ja sam chłodzę ogień wkoło ciebie - w sercu go tylko rozpalam, bo chcę przez ciebie być 

kochany miłością płomienną. (…) Kto wzbudził w twoim sercu tę tęsknotę za Bogiem? Kto ci dał te 

łzy obfite? Niech ci to będzie promykiem nadziei, że myślę o tobie i o przeprowadzeniu cię do Ojca. 

W tęsknocie twej do Boga kryje się głównie cierpienie czyśćca. Dusze cierpiące w czyśćcu trawi 

ogień poczucia ich niegodności, by stanąć przed obliczem Bożym, i ogień tęsknoty za swoim 

Stwórcą”. 

 

Do każdego człowieka Pan Bóg kieruje zaproszenie do tej niezwykłej zażyłości, udzielając 

zarazem wszelkich łask, dzięki którym może on Boga coraz bardziej poznawać, miłować i kroczyć 

Jego śladami, oczyszczając i przygotowując serce na spotkanie z Miłością Ojca, o której autor 

Pieśni nad pieśniami mówi, że jest potężna jak śmierć, a jej zazdrość nieprzejednana jak Szeol; żar 

jej to żar ognia, płomień Pański, którego nawet wielkie wody nie są w stanie ugasić i nie zatopią jej 

rzeki (por. Pnp 8,6) 

 

Człowiek może jednak zapomnieć o tej życiodajnej i uszczęśliwiającej więzi z Bogiem, nie 

dostrzegać jej, a nawet odrzucać, poszukując innych dróg wiodących do szczęścia, łudząc się, że 

takie istnieją.  

 

Może nawet chwilami będzie czuł się szczęśliwy, gdy dostanie się na wymarzoną uczelnię, gdy 

zdobędzie dobrą pracę, gdy pokocha drugiego człowieka. Zapewne są to jakieś przejawy szczęścia, 
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ale jak ono jest kruche - na jak słabym fundamencie zbudowane - okazuje się wtedy, gdy przyjdą  

niepowodzenia…  

 

Wystarczy, że np. ciężko zachoruje współmałżonek albo w wypadku zginie ktoś bliski, albo 

upragnione i wyczekiwane przez długie lata dziecko urodzi się niepełnosprawne… Wówczas,        

w jednej chwili, wali się cały świat… Już nie ma nic na czym można się oprzeć,  nie liczą się inne 

rzeczywistości - to jedno wydarzenie przesłania wszystko…  

 

Człowiek mocno zakotwiczony w miłości Boga, mimo doświadczanego rozczarowania czy 

bólu, odnajdzie jednak grunt pod nogami, dostrzeże inne dobra, nie straci nadziei i potrafi odnaleźć 

sens cierpienia… Probierzem prawdziwości doświadczanego szczęścia jest właśnie cierpienie, bo     

i prawdziwą miłość „mierzy się” tą samą miarą… Przecież Chrystus z miłości do swojego Ojca        

i z miłości do człowieka cierpiał za każdego z nas, zostawiając nam wzór, abyśmy i my w taki 

sposób realizowali wezwanie do miłości (por. 2P 2,21). 

  

 

 

Człowiek jest i zawsze będzie w swoim najgłębszym jestestwie poszukujący. 

Tęsknota za utraconym rajem jest wpisana w jego serce.  

Ludzie szukają jakiegoś zbawczego portu, 

stołu z chlebem i winem, serca i życzliwej dłoni.  

Cichej obecności kogoś, która trwa nawet wtedy, gdy zamilkną słowa. 

 

Życie jednak uczy nas,  

że ludzie są dla innych tylko przejściowym portem.  

Tylko czasową przystanią ,  

obojętnie jaka by była piękna i pociągająca.  

Poszukujemy wszyscy, świadomie albo też i nieświadomie.  

Szukamy tego wielkiego prądu,  

który by nas przeniósł na inny brzeg, do ostatecznego portu.  

Tam, gdzie już na zawsze będziemy bezpieczni.  

Do przystani pełnej światła i miłości, którą nazywam Bogiem.  

P. Bosmans & F. Werner   
   


