Radość czystej miłości
Czy dziewictwo to przeżytek? Odnosząc się do lektury autorstwa Jana Bilewicza pod
tytułem „Radość czystej miłości”, współżycie seksualne przed ślubem niszczy miłość,
ponieważ nie zachodzi w takim związku przedmałżeńskim oddanie się sobie całkowicie.
Autor definiuje czym jest miłość prawdziwa: „Miłość to nie tylko uczucie, sympatia czy
zakochanie. Dopiero przerodzić się one mogą w prawdziwą miłość. Miłość jest przede
wszystkim darem z siebie samego dla drugiej osoby. W naszej mocy leży danie go lub nie.
Zakochanie się w kimś nie jest wolnym wyborem. Czy można obiecać komuś, że się w nim
zakocha? Nie, ponieważ leży ono w sferze emocji, emocje zaś nie są wolne. Nie możemy
obiecać, że zareagujemy emocjonalnie w określony sposób. Możemy jednak obiecać miłość
(...) Miłość jest zobowiązaniem do troski o dobro drugiej osoby, a więc czymś więcej niż
uczucie, a nawet czymś niezależnym od istniejących uczuć”. Miłość jest więc darem z
siebie, i zobowiązaniem, a to jest możliwe tylko w małżeństwie. Według autora seks bez
miłości, jest zwykłym kłamstwem i zaprzeczeniem prawdziwej miłości.
Kobieta jest pełnowartościowa. Nie jest zabawką, której używa się kiedy chce. Miłość
to nie przyjemność. Podejmowanie życia płciowego nie pomoże w wyborze męża.
Przedmałżeńskie doświadczenia seksualne są przeszkodą do udanego małżeństwa,
ponieważ narzeczeni nie są jeszcze darem dla siebie nawzajem. Oni są jeszcze bez
zobowiązań i mogą rozstać się w każdej chwili. Przedmałżeńskie doświadczenia są
przenoszone później na sytuacje małżeńską, dlatego że człowiek warunkuje się także w tej
dziedzinie. Narzeczeństwo to czas uczenia się, troski o drugą osobę i chronienie jej.
Małżeństwo może przetrwać tylko w oparciu o odpowiedzialność, szacunek, troskę, ofiarną
służbę, przebaczenie i cierpliwość. Powinniśmy starać się odkrywać piękno i wartość
czystości. Pierwszy akt małżeński jest podniosłym, uroczystym wyrażeniem. To, jak widzimy
świat, zależy od własnych doświadczeń, przemyśleń, środowiska rodzinnego czy
rówieśniczego. Dziewictwo to bardzo cenny dar.
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