O MIŁOŚCI
Za kilka dni obchodzić będziemy Walentynki.

Walentynki (ang. Valentine’s Day) - coroczne święto zakochanych
przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego
wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również
tego dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania
miłosne (często pisane wierszem).
Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych.
Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi
upominkami.
Walentynki - Wikipedia, wolna encyklopedia
Zbliżające się święto jest świetną okazją do krótkiej refleksji
na temat miłości.
Miłość.
Czy jest potrzebna?

Jak ludzkość długo istnieje, tak długo towarzyszy nam temat tego
uczucia.
Właśnie.
Najpierw spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to
jest miłość?
Jak możemy przeczytać w Wikipedii:
Miłość - uczucie, typ relacji międzyludzkich, zachowań,
postaw. Często jest inspiracją dla dzieł literackich lub malarstwa.
Stanowi ważny aspekt psychologii, filozofii i religii.
Definicja według mnie prawidłowa, ale niepełna. Brak tu istotnej
cechy. Miłość jest bowiem uczuciem konstruktywnym i pozytywnym
w odróżnieniu od nienawiści.
Powróćmy teraz do pytania zasadniczego.
Czy miłość jest potrzebna?
Tak.
Powiem więcej. Ona jest niezbędna. Bez miłości nie było by nas.
Miłość, biorąc pod uwagę jej różne rodzaje, jest bowiem warunkiem
istnienia małżeństwa, rodziny, narodu, państwa, w końcu ludzkości.
Bez miłości nie można tworzyć niczego.
To dla miłości właśnie do ludzkości Chrystus poświęcił swoje życie na
krzyżu.
To dla miłości do bliźniego Kolbe

pozwolił się zagłodzić na śmierć

w niemieckim obozie zagłady w Oświęcimiu.
To dla miłości wzajemnej zabijają się Romeo i Julia.
To dla miłości do ojczyzny swoje życie poświęcił Witold Pilecki
zamordowany przez komunistów w 1948 r.
Takich przykładów można mnożyć setki. Miłość doskonała jest więc
uczuciem związanym z poświeceniem.
Jeżeli z miłości do naszego partnera czy partnerki jesteśmy w stanie
oddać np. nerkę - możemy mówić o miłości idealnej, która nie ogranicza
się tylko do namiętności.

A co na temat miłości powie nam Wasz kolega Szymon D.?
„Czy miłość jest potrzebna w życiu?
Na 100 % tak. Miłość w rodzinie jest bardzo potrzebna do
wychowania.

Samo

określenie

miłość

wywołuje

pozytywne

reakcje,

choć nie powiem - potrafi też zranić. Jeśli chodzi o miłość między
dziewczyną, a chłopakiem są wzloty i upadki, trzeba być na to gotowym.
Jednak jeśli się znajdzie tę drugą połówkę i będzie się ją kochało tak
bezgranicznie, bez względu na wszystko z odwzajemnieniem, to jest to
największe szczęście, które może zaznać człowiek.
Moim zdaniem jest bardzo potrzebna”.
Szymon D.
Wojciech Karaszewski

