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Zapewne powiedziano ci kiedyś, że seks jest zły. Ja też to
słyszałem. Gdy jednak pytasz dlaczego, w odpowiedzi słyszysz coś w rodzaju: „Po prostu jest zły, więc nie rób tego”
albo: „Złapiesz jakąś chorobę albo zajdziesz w ciążę!”. Jestem
pewien, że sam zdajesz sobie sprawę, iż z seksem są związane pewne konsekwencje, i jestem równie pewien, że tak
od niechcenia wypowiadane argumenty są dla ciebie mało
przekonujące.
Owszem, nasze pokolenie nauczono, jak unikać infekcji
wenerycznych, ale my tak naprawdę chcemy się dowiedzieć,
w jaki sposób znaleźć, zbudować i utrzymać związek zbudowany na prawdziwej miłości. Seks powinien być wspaniałym
darem, więc łatwo można się zmęczyć, słuchając o chorobach
i wskaźnikach niechcianych ciąż u nieletnich. Jeżeli jesteś gotowy na inne podejście i chcesz, aby ten dar był tak wspaniały,
jak powinien być, zapraszam do lektury.

Jak mam znaleźć miłość?

Każdy pragnie miłości. Każdy pragnie dać siebie drugiemu.
Jesteśmy stworzeni, aby kochać, i ta potrzeba jest w nas tak
głęboka, że wielu woli raczej zaryzykować zajściem w ciążę lub
zarażeniem się chorobą weneryczną, niż żyć bez miłości. Możemy być gotowi podjąć to ryzyko, ponieważ świat nam wmawia,
że seks równa się miłość. Potem widzimy związki, w których
seks zniszczył miłość, i zastanawiamy się, co poszło nie tak.
Jedynym rozwiązaniem zdolnym przebić się przez cierpienie
i dezorientację jest cnota czystości.

Czym jest czystość?

Czystość to cnota (podobnie jak odwaga lub uczciwość), która
odnosi się do ludzkiej seksualności. Oznacza uporządkowanie
seksualnych pragnień, zgodnie z wymaganiami prawdziwej
miłości. Kiedy na przykład kogoś kochasz, to robisz wszystko,
co konieczne, aby chronić tę osobę przed krzywdą, i będziesz
skłonny do heroicznych poświęceń dla jej dobra. Czystość oznacza przyjęcie takiej właśnie definicji miłości i zastosowanie jej
w sprawach seksu.
Niektórzy myślą, że czystość oznacza po prostu życie bez
seksu. Taki wybór należałoby nazwać raczej abstynencją: koncentrowaniem się na tym, czego nie należy robić i czego nie
wolno mieć. Czystość natomiast skupia się na tym, co można
robić i mieć teraz: na stylu życia, który przynosi wolność, szacunek, pokój, a nawet romans – bez żalu.
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Ponieważ z czystością wiąże się cnotliwość i samokontrola,
to niektórzy ludzie myślą, że oznacza ona seksualną represję.
Przeciwnie, ona uwalnia dwoje ludzi z samolubnej postawy
traktowania siebie przedmiotowo i dzięki temu czyni ich zdolnymi do prawdziwej miłości.

Skąd mam wiedzieć, że to jest miłość?

Nigdy nie możesz patrzeć na wartość związku przez pryzmat
intensywności uczuć, ponieważ te przychodzą i odchodzą. Uczucia, które odczuwamy, kiedy się zakochamy, są ekscytujące,
ale emocje nigdy nie powinny być mylone z miłością. Młody
mężczyzna może na przykład żywić autentyczne uczucie do
dziewczyny, ale to nie jest równoznaczne z tym, że ją kocha.
Prawdziwą miarą miłości jest rozpoznanie, czy robimy to, co
jest najlepsze dla ukochanego. Z pewnością jest to wymagające.
Dlatego prawdziwa miłość jest tak rzadka, ale też to właśnie
czyni ją tak piękną i wartościową.
Przeciwieństwem miłości jest używanie. Faceci na przykład
często używają dziewczyn do zaspokojenia fizycznego, a dziewczyny mogą używać facetów do zaspokojenia społecznego lub
emocjonalnego. Ale nigdy nie są tak naprawdę zaspokojeni. Rozmawiałem z ponad milionem uczniów szkół średnich, a także ze
studentami, i nigdy nie spotkałem dziewczyny, która pragnęłaby
Skąd mam wiedzieć, że to jest miłość?
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serii związków fizycznych. Spotkałem za to wiele zniechęconych,
młodych kobiet, które próbowały znaleźć prawdziwą miłość,
wchodząc w tego typu związki. Być może myliły czułość fizyczną
z miłością lub szukały potwierdzenia swojej wartości. Wartości,
której ich ojcowie nigdy im nie przekazali. Tak czy inaczej, te
dziewczyny nie znajdywały tego, czego pragnęły.
Ponadto spotkałem „zawodników”, którzy mówili, że chcieliby
wiedzieć, jak kochać kobiety, zamiast je niszczyć. Oni nie mieli
wcale intencji wyrządzania swoim dziewczynom krzywdy, ale
nikt im nigdy nie pokazał lub też nie oczekiwał od nich, że zaczną traktować je z szacunkiem. Niezadowoleni ze stylu życia
opartego na „zaliczaniu”, zdali sobie sprawę z faktu, że w byciu
mężczyzną nie chodzi o to, aby zdobyć kobietę seksualnie.
Chodzi o to, aby odnaleźć siebie w całkowitym ofiarowaniu
siebie, w autentycznej miłości.
Jeżeli jesteś aktywny seksualnie i zastanawiasz się, czy to jest
miłość, zastosuj w tej sytuacji test na miłość. Przestań współżyć i żyj cnotą czystości. Jeżeli usuniesz ze swojego związku
zmysłowość, to wtedy będziesz w stanie dostrzec, czy w ogóle
kiedykolwiek była w nim miłość. Nie obawiaj się tego zrobić,
prawdziwą wartość miłości – jak uczył papież Jan Paweł II
w Miłości i odpowiedzialności – można bowiem zobaczyć tylko
wtedy, gdy jest ona poddana próbie.

A jeśli naprawdę się kochamy?

Jeśli naprawdę się kochacie, to zrobicie to, co jest najlepsze dla
waszego związku. Jednak w osiemdziesięciu procentach przypadków fizyczna intymność pierwszych związków seksualnych
wśród nastolatków nie przetrwa dłużej niż sześć miesięcy1.
Para może myśleć, że te statystyki ich dwojga nie dotyczą,
ponieważ oni tak bardzo troszczą się o siebie. Ale jeżeli facet
sypia z kobietą, która nie jest jego żoną, to czy naprawdę robi
dla niej to, co najlepsze? Jeżeli tak jest, to dlaczego wyskoczyłby z okna jej sypialni, gdyby usłyszał kroki jej taty dochodzące
z korytarza? Robi to, ponieważ wie, że ich wzajemne uczucia
podziwu i pożądania nie sprawiają, że ich aktywność seksualna
jest aktem miłości.

1

Zob. S. Ryan i in., The First Time: Characteristics of Teens’ First Sexual
Relationships, Child Trends, Washington 2003, s. 5.
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Z chwilą gdy w związku pojawia się seks, staje się on jego
centrum, usuwając wszystko inne na drugi plan. Wtedy kobieta
i mężczyzna, zamiast być osobami przeznaczonymi do miłości,
stają się przedmiotami do wzajemnego użycia, nawet jeśli nie
było to ich zamiarem i nawet jeśli rzadko się przyznają do postrzegania siebie w ten sposób. Pewna studentka powiedziała:
„Myślałam, że seks zbliży nas jako parę. Ale wkrótce on już
nie chciał więcej spędzać ze mną czasu – chciał spędzać czas
z moim ciałem. Teraz, patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że go
nie kochałam. Kochałam uczucie bycia przez kogoś pożądaną”.
Twoje ciało jest darem, a podczas aktu seksualnego para
oddaje się sobie wzajemnie. Umniejszając ten dar niejako do
„pożyczki”, doświadczysz mniej szacunku, niż na to zasługujesz.
Dlatego też całkowity dar ze swojego ciała i serca powinien być
ofiarowany w trwałym i wiernym związku, jakim jest małżeństwo. Możemy mieć poczucie, że „kochamy” się bardziej niż
niektóre małżeństwa, ale to nie uczucia tworzą małżeństwo i to
nie one sprawiają, że jest trwałe.
Ponadto nie możesz się prawdziwie ofiarować, jeżeli nie
zdajesz sobie sprawy z wartości i wielkości daru, którym się
wymieniasz. Prawdziwa miłość mówi: „Jesteś dla mnie wszystkim. Oddaję się Tobie całkowicie i na zawsze”. Jest to prawdziwe
zaangażowanie, które wypływa z serca każdej szczerze kochającej osoby. Ono domaga się stałości, a nie współżycia bez
zobowiązań. Nie obstaje przy swoim, gdy pożądanie jest silne,
ale potrafi poświęcić chwilowe pożądanie dla czegoś trwałego.
W końcu, jeśli nie możesz powiedzieć „nie” dla seksu, to ile
jest warte twoje „tak”?

Dlaczego to jest złe, skoro nikomu nie
dzieje się krzywda?

Być może trudno to będzie teraz dostrzec, jednak jest oczywiste,
że seks pozamałżeński krzywdzi oboje ludzi. Poza oczywistym
ryzykiem choroby i niechcianej ciąży, rani także emocjonalnie.
Pewien mąż przyznał: „Zrobiłbym wszystko – wszystko – żeby
zapomnieć o doświadczeniach seksualnych, które miałem, zanim
poznałem swoją żonę... Obrazy innych kobiet z przeszłości przechodzą przez moją głowę i to zabija wszelką intymność. Jestem
mężem tej wspaniałej kobiety od ośmiu lat i tak naprawdę nigdy
nie byłem z nią sam w sypialni”1. Jeśli kiedyś zawrzesz związek
małżeński, doświadczenie seksualne, jakie miałeś z innymi,
może ciążyć na sercu twojego przyszłego współmałżonka, nie
wspominając o współmałżonku osoby, z którą obecnie chodzisz
na randki. To ewidentnie nie jest dobre dla żadnego małżeństwa.

1

J. McDowell, D. Day, Why Wait: What You Need to Know about the
Teen Sexuality Crisis, Here’s Life Publishers, San Bernardino 1987.
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Nawet jeżeli dwoje ludzi myśli, że nikomu nie dzieje się krzywda, to mogą oni traktować seks jako sposób na zatuszowanie
problemów, co tylko pogorszy sprawę. Jeden z ginekologów
powiedział: „Wielu nastolatków czuje, że coś jest nie tak – nie
z samym seksem, ale z nimi samymi. Więc starają się mocniej, aby seks działał, tzn. aby dostarczał wszystkiego, czego ich
zdaniem powinien: intymności, miłości, zaufania, akceptacji,
uznania dla ich męstwa czy kobiecości, ulgi w ich samotności. Gdy to nie działa, miliony nastolatków uwewnętrzniają
swój gniew i cierpienie, w wyniku czego chorują na depresję.
(…) Wielokrotnie wracamy do pewnych zachowań, takich jak
seks, narkotyki czy alkohol, aby otrzymać coś, co ciągle nam
umyka”2.
Seks pozamałżeński zazwyczaj niszczy także nasze relacje
z rodzicami, ponieważ takiemu stylowi życia często towarzyszą
kłamstwa. W szkole pojawiają się plotki, a trwałe przyjaźnie nierzadko są poświęcane w imię randkowania, które nie
przetrwa próby czasu. Pewna licealistka napisała mi w mailu:
„Straciłam przyjaciół, ale przede wszystkim zatraciłam siebie.
Czuję się nieakceptowana (w miłości); w związku z tym jedynym rodzajem miłości, który mogę otrzymać, jest sztuczna
miłość seksualna. Wszyscy wokół mnie mogą myśleć, że jestem
normalną i szczęśliwą nastolatką, ale jeżeli wszystko jest takie
wspaniałe, to dlaczego płaczę po nocach?”.
Ale jeszcze głębszą od tego wszystkiego jest szkoda duchowa,
ponieważ grzech oddziela nas od Boga. W grzechu pożądania
zyskana przyjemność jest niczym w porównaniu z tym, co
tracimy. Może powinniśmy zadać takie pytanie: „Kto nie został

2

M. Meeker, Epidemic: How Teen Sex Is Killing Our Kids, Lifeline Press,
Washington 2002, s. 78.
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zraniony przez przedmałżeński seks?”. To może być w tej chwili
trudne do zrozumienia, ponieważ ciężko jest spojrzeć poza
krąg swoich przyjaciół i poza szkolne mury. Pamiętaj jednak,
by nie podejmować decyzji zmieniających całe życie w oparciu
o opinie kolegów z klasy, których w większości po ukończeniu
szkoły nigdy więcej nie zobaczysz.
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