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PEDAGOGIKA MIŁOŚCI.
OD ANALFABETYZMU I ROZCZAROWANIA DO DOJRZAŁOŚCI
T r e ś ć: — I. Miłość to kwestia z ycia lub śmierci. — II. Analfabetyzm w odniesieniu do miłości.
— III. 3. Rozczarowanie imitacjami miłości. — IV. Przezwyciez yć analfabetyzm i sceptycyzm wobec
miłości. — V. Owoce ewangelicznej miłości. — VI. Miłość pozostaje. Bibliografia. — Zusammenfassung.

 YCIA LUB ŚMIERCI
I. MIŁOŚĆ TO KWESTIA Z
Przyjmowanie miłości i obdarowywanie miłościa lub istnienie poza miłościa to
dla człowieka wybór miedzy z yciem a śmiercia. Dosłownie. Przed kilku laty
w czasie spotkania w jednej z radomskich szkół średnich pewien szesnastolatek
podszedł do mikrofonu i w obecności swoich nauczycieli oraz sześciuset kolegów
obojetnym głosem wyznał, z e od roku pije piwo i inne napoje alkoholowe oraz z e
wie, iz w ten sposób wchodzi na droge alkoholizmu. Zdaje sobie tez sprawe, z e
takie postepowanie prawdopodobnie doprowadzi go do śmierci. Zrozumiałe, z e po
tego typu wyznaniu zapanowała zupełna cisza i konsternacja w sali gimnastycznej,
wypełnionej po brzegi pedagogami i młodziez a. Nastepnie zebrani usłyszeli bardzo
konkretne pytanie: Prosze ksiedza, dlaczego miałbym sobie nie szkodzić, skoro nikt
mnie nie kocha? Mama wyjechała rok temu do Włoch i dotad nie napisała nawet
jednego listu. Nie zalezy jej na moim losie. Tata jest alkoholikiem. On nie potrafi
kochać nawet samego siebie. Ja tez juz siebie nie kocham i zupełnie jest mi obojetne
to, co sie ze mna stanie. Ów szesnastolatek miał po prostu racje. Jeśli człowiek nie
jest kochany i sam nie kocha, to jego z ycie nie ma sensu. Wcześniej czy później
kaz dy człowiek z yjacy poza miłościa popadnie w rozpacz, w zupełna obojetność na
swój los i zacznie wyrzadzać sobie krzywde. Czasem az do samobójstwa włacznie.
 yjemy w czasach, w których na naszym kontynencie kazdego roku zabija sie
Z
miliony ludzi tak, jakby trwała tu jakaś okrutna wojna. Lecz ci zabici nie sa
ofiarami wojny. Sa ofiarami braku miłości. Umieraja, gdyz nie sa kochani.
Dramatycznym przykładem jest zabijanie niemowlat w łonie matki. Te niemowleta
nie sa chronione ani miłościa rodziców, ani miłościa lekarzy czy polityków. Na
naszych oczach pojawił sie nowy dramat, zupełnie dotad niewyobraz alny i nie
majacy precedensu w historii ludzkości. Oto w Europie sa juz takie miejsca, gdzie
legalnie moz na zabić nie tylko nie narodzone niemowleta, ale takz e niewinnych,
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dorosłych ludzi. W jezyku poprawności politycznej nazywa sie to eutanazja.
Zabijanie ludzi chorych i starszych odsłania do końca fakt, z e poza miłościa
człowiek nie ma szans na z ycie i na przez ycie. Oto ludzie, którzy nie kochaja
— konkretni politycy, socjolodzy i ekonomiści — obliczyli, z e w obliczu niz u
demograficznego za kilkanaście lat państwa naszego kontynentu beda musiały
przeznaczać ogromna cześć swoich budz etów na emerytury i opieke medyczna dla
ludzi starszych. W tej sytuacji wpadli na pomysł, by juz teraz doprowadzić spora
grupe ludzi w starszym wieku do takiej desperacji, by sami poprosili o śmierć.
Oczywiście prawdziwym rozwiazaniem problemu gwałtownego starzenia sie społeczeństw byłoby obdarowanie z yciem wiekszej ilości dzieci. Ale takie rozwiazanie
wymaga znalezienia ludzi zdolnych do tego, by kochać. I to kochać miłościa
małz eńska i rodzicielska, a z taka miłościa europejska cywilizacja walczy juz
w zupełnie otwarty sposób. Ponadto eutanazja to nie tylko wynik braku miłości
w wymiarze społecznym i politycznym. To takz e konsekwencja braku miłości
w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. To sytuacja, w której nie ma miejsca
w naszych sercach i naszych domach dla starzejacych sie rodziców i dziadków.
Jednak pieniadze „zaoszczedzone” w tak okrutny sposób nikogo nie uszcześliwia.
Zostana zwykle wydane na alkohol, narkotyk, na zaspokojenie sztucznych potrzeb,
czy na toksyczna pogoń za dobrobytem materialnym kosztem dobrobytu duchowego i moralnego.
Wszedzie tam, gdzie brakuje miłości lub gdzie ona zamiera, przychodzi śmierć
pod róz nymi postaciami: od wojen do samobójstw, od dzieciobójstwa do eutanazji.
Takz e śmierć zamaskowana, śmierć na raty, np. w postaci alkoholizmu czy
narkomanii. Kaz da cywilizacja, która nie opiera sie na miłości i która nie uczy
miłości, buduje królestwo przemocy i rozpaczy. Jest skazana na to, by stać sie
cywilizacja śmierci.

II. ANALFABETYZM W ODNIESIENIU DO MIŁOŚCI
Skoro miłość jest dla człowieka dosłownie kwestia z ycia lub śmierci, to
dlaczego wielu ludzi nie wierzy w nia? Dlaczego wielu boi sie kochać i być
kochanym? Dlaczego wielu jest przekonanych, z e miłość rani i z e nie jest potrzebna
do szcześcia? Sadze, z e sa dwa główne powody takiej sytuacji. Powód pierwszy to
analfabetyzm w odniesieniu do miłości, czyli sytuacja, w której znaczna cześć
społeczeństwa po prostu nie wie, czym jest miłość. Powód drugi to rozczarowanie
imitacjami i karykaturami miłości, promowanymi w dominujacej obecnie kulturze oraz w modnych mass-mediach. Przypatrzmy sie bliz ej obu tym zjawiskom.
Pierwszym powodem nieufności i sceptycyzmu w odniesieniu do miłości jest
zjawisko, które moz na nazwać analfabetyzmem w miłości. Niemal wszyscy ludzie
w naszej cywilizacji umieja czytać i pisać, maja spora wiedze i potrafia zrozumieć
wiele aspektów świata, który ich otacza. Czesto jednak nie potrafia zrozumieć
samych siebie ani natury miłości, za która tesknia i której szukaja. Rozmiary
owego analfabetyzmu w odniesieniu do miłości sa obecnie niemal niewyobraz alne.
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Trudno jest przeciez wyobrazić sobie, z e na progu trzeciego tysiaclecia ktoś moz e
mylić miłość z ukrytym egoizmem, z zakochaniem czy z uleganiem popedowi
seksualnemu. A dokładnie tak właśnie dzieje sie w naszym społeczeństwie. Czesto
zdarza sie nawet tak, z e ci, którzy powinni być specjalistami w dziedzinie miłości
(rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy), myla miłość z uczuciem, z potrzebami psychoseksualnymi czy z pozytywnym obrazem samego siebie i innych
ludzi.
Analfabetyzm zagraz ajacy miłości ma jeszcze inne oblicza. Jednym z nich jest
fakt, z e wielu ludzi — młodych i dorosłych — zupełnie nie potrafi uświadomić
sobie i zdemaskować tych wszystkich czynników, doświadczeń i przez yć, które
osłabiaja miłość czy wrecz zabijaja nasza zdolność do tego, by kochać. Wiele osób
nie zdaje sobie sprawy, z e określone filmy, na które patrza, pewne ksiaz ki
i czasopisma, które czytaja, dominujaca mentalność, której ulegaja, substancje
psychotropowe, po które siegaja, pewnego typu wiezi, które tworza, z e to wszystko
niszczy w ich z yciu szanse na to, by nauczyć sie kochać i by pozwolić sie pokochać.
Wielu ludzi nie rozumie tej elementarnej prawdy, z e uleganie lenistwu, podporzadkowanie sie emocjom i popedom, szukanie łatwego szcześcia, koncentrowanie sie
głównie na własnych potrzebach, szukanie doraźnej przyjemności, kierowanie sie
subiektywnymi przekonaniami moralnymi, sieganie po środki uzalez niajace, z e
wszystkie te postawy zabijaja miłość, a przez to oddalaja od z ycia i trwałego
szcześcia.
Współczesny analfabetyzm w odniesieniu do miłości siega jeszcze głebiej.
Przejawia sie on w tym, z e coraz wiecej jest osób, które nie potrafia odczytywać
sensu kultury i cywilizacji, która uznaja za swoja, nie potrafia zrozumieć
konsekwencji promowanych ideologii, na które sie zgadzaja czy politycznie
„poprawnych” sposobów myślenia, z którymi sie identyfikuja. Konsekwencja tego
dramatycznego analfabetyzmu — spotykanego nawet u ludzi z wyz szym wykształceniem humanistycznym! — jest postawienie tolerancji ponad miłościa, demokracji ponad moralnościa, ekonomii ponad sprawiedliwościa, subiektywizmu
ponad prawda, wolności ponad dobrem człowieka, spontaniczności ponad
zdrowym rozsadkiem i dyscyplina. Sto lat temu S. Freud przekonywał, z e
dojrzałość człowieka polega na tym, iz umie on kochać i pracować oraz, z e kieruje
sie w z yciu zasada realizmu, a nie zasada przyjemności. Kierowanie sie w z yciu
zasada przyjemności (Lustprinzip) jest bowiem postawa typowa jedynie dla dzieci
oraz dla ludzi zaburzonych psychicznie. Gdyby Freud mógł dzisiaj obserwować
cywilizacje europejska, stwierdziłby prawdopodobnie, z e promuje ona zupełnie
chora filozofie z ycia, która niszczy nie tylko miłość, ale takz e zdrowie psychiczne.
Jednak obecnie niewielu ludzi potrafi w logiczny sposób odczytywać dzisiejsza
rzeczywistość i przewidywać jej oczywiste skutki. Niewielu daz y do tego, by być
prorokami, czyli patrzeć w głab własnego z ycia oraz w głab tego, co nas otacza, po
to, by wyciagać wnioski i budować dojrzalsza przyszłość. Okazuje sie, z e znaczna
cześć współczesnego społeczeństwa woli pozostać analfabetami logicznego myślenia na temat prawdy o człowieku i o jego postepowaniu.
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III. ROZCZAROWANIE IMITACJAMI MIŁOŚCI
Konsekwencja szerzacego sie — czasem świadomie i cynicznie promowanego
— analfabetyzmu w odniesieniu do miłości jest mylenie miłości z jej imitacjami
czy karykaturami. Musi to prowadzić do głebokich rozczarowań i zranień w wieziach miedzyludzkich, poczawszy od środowiska rodzinnego. Mało jednak ludzi
zdaje sobie sprawe z tego, z e ich poranienia i rozgoryczenia nie maja nic
wspólnego z miłościa, lecz z e sa skutkiem zastapienia miłości jej pozorami, np.
w postaci ukrytego egoizmu, naiwnie rozumianego partnerstwa, uzalez nienia
emocjonalnego czy egoistycznej manipulacji pod pozorem — szczerym lub
udawanym — szukania dobra drugiej osoby. Wiele dzieci, młodziez y i dorosłych
jest rozczarowanych miłościa, gdyz sa otoczeni przez ludzi, którzy nie umieja
kochać i którzy okazuja sie analfabetami miłości.
W tej sytuacji coraz wiecej ludzi nie wierzy, z e miłość w ogóle ma sens i z e oni
sami potrafia kogokolwiek pokochać. W konsekwencji coraz wiecej z nich,
zwłaszcza młodych, przez ywa dramatyczne nieraz trudności, by zdecydować sie na
takie formy z ycia, które opieraja sie na miłości wiernej i nieodwołalnej. Stad coraz
wiecej ludzi odkłada decyzje o zawarciu małz eństwa, o przyjeciu świeceń kapłańskich czy o złoz eniu ślubów zakonnych. Na naszym kontynencie szczególnym
kryzysem dotkniete jest zwłaszcza małz eństwo jako sposób na z ycie i na wieź
kobiety z mez czyzna. Wielu ludzi wmawia sobie, z e równie dobra alternatywa sa
tzw. wolne zwiazki. To eufemistyczne i wewnetrznie sprzeczne wyraz enie ma
ukryć fakt, z e w rzeczywistości chodzi o zwiazki nietrwałe, niewierne, niepłodne,
o zwiazki do pierwszej trudności, o zwiazki miedzy ludźmi, którzy nie wierza, z e
ktoś potrafi ich pokochać i z e ich samych stać na wierna miłość.

IV. PRZEZWYCIEZ YĆ ANALFABETYZM
I SCEPTYCYZM WOBEC MIŁOŚCI
Zadaniem ludzi wierzacych, zwłaszcza wszystkich wychowawców chrześcijańskich, a zatem rodziców, kapłanów, sióstr zakonnych, katechetów, nauczycieli,
pedagogów i psychologów jest przezwyciez anie analfabetyzmu i sceptycyzmu
w odniesieniu do miłości. Przezwyciez anie analfabetyzmu jest moz liwe wtedy, gdy
odsłaniamy współczesnemu człowiekowi podstawowe prawdy o naturze dojrzałej
miłości. Przezwyciez anie sceptycyzmu dokonuje sie natomiast wtedy, gdy potrafimy kochać otaczajacych nas ludzi Boz a miłościa, która ich przemienia,
fascynuje i sprawia, z e oni sami pragna nauczyć sie kochać. Popatrzmy bliz ej na te
obydwa zadania.
Przyczyniamy sie do przezwyciez ania analfabetyzmu w odniesieniu do
miłości wtedy, gdy potrafimy ukazać dojrzała miłość w sposób prosty i konkretny, posługujac sie przy tym jezykiem precyzyjnym i czytelnym dla
współczesnego słuchacza. Wbrew pozorom jest moz liwe opisanie dojrzałej miłości
z uwzglednieniem powyz szych kryteriów. Przezwyciez ać analfabetyzm w odniesieniu do miłości to najpierw wyjaśniać, z e miłość to coś znacznie wiecej niz
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uczucie. Gdyby miłość była uczuciem, nie moz na by jej było ślubować! Nie
moz emy przeciez nikomu przysiegać, z e bedziemy go ciagle lubili czy z e bedziemy
przez ywali określone stany emocjonalne. Pierwszym błedem jest zatem redukowanie miłości do uczuć. Błedem drugim jest redukowanie bogactwa uczuć, które
zawsze towarzysza miłości, do przyjemnych jedynie stanów emocjonalnych.
Tymczasem człowiek, który kocha, przez ywa róz norodne stany emocjonalne: od
radości i entuzjazmu do leku, rozgoryczenia i gniewu. Wyobraźmy sobie np.
rodziców, których dorastajacy syn lub córka zaczyna siegać po narkotyk czy
wchodzić na droge przestepstwa. Kochajacy rodzice beda wtedy przez ywali
niepokój, z al, lek, gniew, rozczarowanie i wiele innych bolesnych uczuć — właśnie
dlatego, z e kochaja.
Dojrzała miłość jest kwestia woli i wolności. Jest decyzja. Jest najwaz niejsza decyzja z ycia. Kochać to podjać decyzje, z e bede troszczył sie o dobro
drugiego człowieka. To pomagać mu, by stał sie najpiekniejsza, Boz a wersja
samego siebie. Dojrzała miłość wyraz a sie głównie przez określone słowa
i czyny, a nie nastroje. Kochać to w taki sposób rozmawiać z drugim człowiekiem
i tak wobec niego postepować, by słuz yło to jego rozwojowi, by wprowadzało go
w świat dobra, prawdy i piekna. Miłość wyraz a sie przez wysiłek i aktywność.
Prawdziwa miłość jest widzialna! Wprawdzie rodzi sie ona w tajemnicy ludzkiego serca, lecz prowadzi do słów i do czynów, które moz na dosłownie sfilmować
i sfotografować. Jeśli miłość ogranicza sie jedynie do emocjonalnych poruszeń,
jeśli nie wyraz a sie przez fizyczny wysiłek, przez obdarzanie drugiej osoby nasza
obecnościa, naszym uśmiechem i praca, naszym zdrowiem i czasem, nasza siła
i wytrwałościa, to taka miłość jest złudzeniem.
Dojrzała miłość to konkretne słowa i czyny. Jednak nie wszystkie słowa i czyny
sa wyrazem miłości. Istnieja takie słowa i czyny, które okazuja sie niedostosowane
do sytuacji i zachowania drugiej osoby. Z tego właśnie powodu miłość wymaga
poznania drugiej osoby. Kochać to najpierw stworzyć warunki, w których drugi
człowiek bedzie skłonny otworzyć sie przed nami i zaprosi nas do poznania swego
wnetrza. Mój sposób odnoszenia sie do drugiej osoby, sposób rozmawiania z nia
i traktowania jej, powinien być tak przejrzysty, przyjazny i z yczliwy, by druga
osoba mogła poczuć sie zupełnie bezpieczna, by mogła upewnić sie, z e jest dla
mnie cenna i z e wszystko, czego sie o niej dowiem, wykorzystam jedynie dla jej
dobra.
Najtrudniej jest kochać kogoś, kto z jakiegoś wzgledu nie potrafi lub nie
chce kochać innych ludzi, ani nawet samego siebie. Tak dzieje sie np. wtedy, gdy
uczymy sie kochać ludzi niedojrzałych, egoistów, ludzi uzalez nionych, cynicznych,
załamanych, bładzacych. Nasza miłość jest wtedy wystawiana na najwieksza próbe.
Ryzykujemy bowiem, z e w takiej sytuacji ulegniemy emocjom, z e staniemy sie
naiwni lub okrutni, w zalez ności od tego, jakie uczucia w nas zwyciez a. Tymczasem Bóg uczy nas takz e w tych skrajnych sytuacjach miłości dojrzałej
i wychowujacej. A zatem takiej, która jest nieodwołalna, ale która nie przeszkadza, by kochany przez nas człowiek cierpiał tak długo, jak długo bładzi
i jak długo ulega swoim słabościom. Cierpienie stwarza bowiem szanse na
odróz nienie dobra od zła i na zmiane z ycia (por. ewangeliczna przypowieść
o marnotrawnym synu i madrze kochajacym ojcu).
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Aby przezwyciez ać współczesny sceptycyzm wobec miłości, nie wystarczy
w precyzyjny sposób wyjaśniać nature dojrzałej miłości. Nie wystarczy tez
apelować o to, by drugi człowiek podjał wysiłek uczenia sie miłości. W dziedzinie
miłości nie wystarczy zatem mieć racje. Trzeba kochać. Trzeba naśladować
metode Jezusa, który najpierw dobrze czynił tym wszystkim, których spotykał:
uzdrawiał, przebaczał, pocieszał. Kochał i milczał. Dopiero później wyjaśniał
tajemnice miłości. Wtedy, gdy jego słuchacze byli juz zafascynowani Jego dobrocia
i gdy zapragneli naśladować madra miłość Mistrza. Chrześcijańscy wychowawcy
powinni zatem najpierw kochać i milczeć. Inaczej byliby jedynie ideologami,
którzy nikogo nie przekonaja i nikogo nie zafascynuja miłościa. Sadze, z e milczaca
a jednocześnie stanowcza miłość jest najwaz niejsza metoda ponownej ewangelizacji na progu trzeciego tysiaclecia. Nie przezwyciez ymy szerzacego sie
sceptycyzmu wobec miłości, dopóki nie staniemy sie jej czytelnymi świadkami,
a nie tylko jej kompetentnymi nauczycielami.

V. OWOCE EWANGELICZNEJ MIŁOŚCI
Przezwyciez anie analfabetyzmu i sceptycyzmu w odniesieniu do miłości
stwarza szanse, z e my sami oraz ludzie wokół nas beda coraz bardziej zdumieni
i zafascynowani owocami dojrzałej, ewangelicznej miłości. Popatrzmy na niektóre
z tych owoców.
Pierwszym owocem miłości jest przekazywanie i ochrona z ycia. Człowiek,
który uczy sie kochać Boz a miłościa, zaczyna uczestniczyć w Boz ej mocy
stwarzania i podtrzymywania z ycia. Najbardziej chyba czytelnym przykładem
takiej sytuacji jest miłość macierzyńska, która sprawia, z e ciaz a nie jest nieszcześciem, „pomyłka”, „problemem”, lecz poczatkiem historii miłości wobec poczetego
dziecka. Miłość nie tylko stwarza z ycie. Ona takz e jest jedyna siła, która
podtrzymuje i rozwija z ycie człowieka. Dziecko, a nastepnie dorosły, moz e cieszyć
sie z yciem i stawać najpiekniejsza wersja samego siebie jedynie wtedy, gdy
doświadcza miłości i gdy sam uczy sie kochać w sposób coraz bardziej dojrzały
i wierny.
Dojrzała miłość jest nie tylko miłościa stwarzajaca z ycie. Jest tez zawsze
miłościa wychowujaca. Być człowiekiem to być kimś nieustannie zagroz onym. Po
grzechu pierworodnym wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu zagroz eni grzechem,
naiwnościa, krzywda doznana od innych ludzi czy wyrzadzona samemu sobie.
Miłość wierna, a jednocześnie madra, czyli taka, która umie dobierać słowa
i zachowania do niepowtarzalnej sytuacji i postawy drugiego człowieka, staje sie
dla tego człowieka optymalna forma ochrony przed złem i oraz najlepsza pomoca
w odkrywaniu i realizowaniu powołania do z ycia w miłości i prawdzie, które jest
wspólne wszystkim ludziom. Miłość wychowujaca okazuje sie najskuteczniejsza
forma profilaktyki w kaz dej dziedzinie z ycia. To właśnie miłość najskuteczniej
chroni ludzka wolność i ludzka madrość. To właśnie miłość najlepiej zapobiega
alkoholizmowi, narkomanii, agresywności, przestepczości, wyuzdaniu i rozpaczy.
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345

Dojrzała miłość okazuje sie tez najlepszym lekarstwem wtedy, gdy czyjeś z ycie
zostało juz poranione czy skrzywdzone. Miłość ma bowiem niezwykła moc
odradzajaca i leczaca. Terapia miłości okazuje sie skuteczna wszedzie tam, gdzie
człowiek nie radzi sobie z samym soba, z własnym z yciem czy z wieziami
miedzyludzkimi. Miłościa moz na leczyć choroby psychiczne, uzalez nienia, okrucieństwo, rozpacz.

VI. MIŁOŚĆ POZOSTAJE
Człowiek ma wiele potrzeb fizycznych, psychicznych, społecznych, moralnych,
ekonomicznych. Miłość przyjmowana od innych osób oraz ofiarowana innym
ludziom jest najwaz niejsza potrzeba, której nie da sie niczym zastapić.
Jednocześnie miłość stawia najwieksze wymaganie: by stać sie bezinteresownym darem dla innych. Z tego właśnie powodu kolejne pokolenia próbuja
zadowolić sie jakimiś imitacjami czy karykaturami miłości. Za kaz dym razem
przychodzi wtedy cierpienie i rozczarowanie, które sprawia, z e uwalniamy sie od
namiastek miłości. Najwiekszym cudem, najbardziej czytelnym znakiem Boz ej
obecności na tej ziemi jest sytuacja, w której my, ludzie, poranieni grzechem
pierworodnym, grzechami i naiwnościa kolejnych pokoleń oraz naszymi osobistymi grzechami i słabościami — przezwyciez amy analfabetyzm i sceptycyzm
wobec miłości oraz uczymy sie kochać. Na progu trzeciego tysiaclecia chrześcijaństwa przekonujemy sie raz jeszcze, z e nie ocali nas ani demokracja, ani
tolerancja, ani postep techniczny, ani wolny rynek, ani poprawność polityczna, ani
oddzielenie państwa od Kościoła, ani dobrobyt materialny, ani prawa obywatelskie,
ani nic innego poza miłościa. Pod warunkiem, z e bedzie to ta sama miłość, która
Chrystus jako pierwszy pokochał kaz dego z nas.
 ycze Czytelnikom, by w ich z yciu pozostała miłość. Jeśli bowiem miłość nie
Z
pojawia sie lub zamiera, to pozostaje nam jedynie zniechecenie, lek, rozpacz. Dla
człowieka nie ma bowiem przyszłości bez miłości. A miłość jest, umacnia sie
i pozostaje w naszym z yciu tylko wtedy, gdy trwamy w wiezi z Bogiem, gdyz On
jest miłościa i w Chrystusie uczy nas kochać w sposób konkretny i odpowiedzialny.
Nie moz e kochać człowiek, który nie trwa w Bogu lub który oddala sie od Boga,
gdyz my, ludzie, nie potrafimy kochać, jeśli nie trwamy w Miłości.
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PÄDAGOGIK DER LIEBE
VOM ANALPHABETENTUM UND DER ENTTÄUSCHUNG BIS HIN ZUR REIFE
ZUSAMMENFASSUNG

Bande, die sich auf eine reife Liebe stützen, sind das Grundbedürfnis des Menschen und
eine unerlässliche Bedingung seiner harmonischen Entwicklung. Die gegenwärtige europäische Zivilisation zeichnet sich durch Analphabetentum und Skepsis in Sachen Liebe aus.
Analphabetentum bedeutet, dass der gegebene Mensch die Natur der Liebe nicht versteht,
und in der Konsequenz reduziert er sie zu Gefühlen, zur Verliebtheit, ja, sogar zum sexuellen
Zusammenleben. Die Skepsis wiederum ist die Konsequenz der Erfahrung einer unreifen, ja,
sogar toxischen Liebe und bedeutet, dass der gegebene Mensch daran nicht glaubt, dass
jemand ihn lieben könnte, bzw. dass er selbst jemandem seine reife und treue Liebe schenken
könnte.
In dieser Situation liegt es bei den Eltern und anderen Erziehern gegenüber den
Erzogenen, solch eine Haltung anzunehmen, die eine vorbehaltlose und zugleich erzieherische, also der unwiederholbaren Situation und dem Verhalten der gegebenen Person
angepasste Liebe ausdrückt. Die zweite Aufgabe beruht auf der Entlarvung fehlerhafter
Liebeskonzeptionen und ein präzises Aufzeigen der Natur der reifen Liebe. Zu den
Grundfehlern gehört die Reduktion der Liebe zu Gefühlen. Inzwischen ist die Liebe etwas
mehr als nur Gefühl. Liebe ist die Entscheidung zur Sorge um das Gute des anderen. Dies ist
erkennbar in konkreten Worten und Taten, die so gewählt werden sollten, dass sie der
geliebten Person eine allseitige Entwicklung und das Heranwachsen zur Liebe erleichtern.
Die vollste Chance der Überwindung des Analphabetentums und der Skepsis gegenüber der
Liebe erscheint dann, wenn der gegebene Mensch oder die gesellschaftliche Gruppe auf diese
Art und Weise zu lieben lernt, wie uns Christus als erster geliebt hat.

