Zanim powiesz kocham
Miłość, zakochanie, rodzina, małżeństwo... to istotne nurty życia każdego człowieka.
Co to jest miłość? Skąd wiadomo, czy to właśnie "ten jedyny, ta jedyna"? Jak odróżnić miłość
od zakochania? Jak poradzić sobie z "delikatnymi" problemami? Książka ta jest dyskusją
właśnie na te tematy. Ma ona pomóc w rozwiązaniu problemów młodym ludziom, którzy są
jeszcze zagubieni i nie znają do końca swego powołania. Autor czyni to oczywiście w
kontekście katolickim.
„Zanim powiesz kocham” to pozycja dla każdego człowieka. Każdego, który kocha
i chce być kochanym. Ks. Mieczysław Maliński porusza w swej książce problemy,
z jakimi borykają się nie tylko dzieci czy dorastająca młodzież, ale również starsi ludzie.
Każdy przeżywa inną miłość i nie sposób jej jednoznacznie opisać. To coś, co nas wciąż
zaskakuje, dzięki niej stajemy się innymi osobami, odkrywamy w sobie nieznane... Jednak
dzięki tej książce zrozumiemy więcej niż nam się wydaje, spojrzymy na świat z innej
perspektywy, być może też zmienimy podejście do otaczającego nas świata. Ks. Maliński
pokazuje nam rożne etapy miłości. Etap miłości zielonej, pełnej fascynacji, zauroczenia,
„motyli w brzuchu”, etap poznawania się.

„Najbardziej intensywna, emocjonalna, angażująca całego człowieka, gwałtowna,
ale i najbardziej niedojrzała”- etap miłości czerwonej, gdzie partnerstwo zajęło miejsce
fascynacji, a trzymanie za rączkę i przynoszenie sobie kwiatków ustąpiło miejsca dla
zaufania, szacunku i miłości dojrzałej, gdzie bez słów dogadujemy się z bliską osobą.
Nie trzeba już wyrazów uznania, komplementów, prezentów, gadżetów, by udowodnić
miłość, uczucie jest w nas i swoimi czynami, słowami ukazujemy to swej drugiej połowie.
„Jest to zjednoczenie się. Posiadanie siebie bez reszty. To jest pragnienie przebywania ze
sobą bez końca, wypełnienie osobą ukochanego człowieka całego swojego czasu,
wypełnienie czasu ukochanego człowieka swoją osobą”.
Ostatnim etapem miłości jest okres złoty- „To czas tworzenia. To budowanie domu,

pragnienie dziecka, okres intensywnej twórczości zawodowej. Najtrudniej o nim mówić. To
jest czas pokoju, ciepła, wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa, oparcia w każdej
sytuacji. Miłość dojrzała. Występują w niej wszystkie trzy poprzednie elementy:
jest i podziw i zachwyt, jest pragnienie bycia razem w sensie zjednoczenia, ale przede
wszystkim jest tu twórczość-budowanie. Jest dziecko, dzieci chciane, oczekiwane. W tym
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okresie nie przeszkadzają miłości nawet słabości odkrywane czy odczuwane u partnera. Jest
tylko troska, by go przed nimi uratować, by one nie zagroziły mu, by go nie zniszczyły. To
miłość dojrzała-prawdziwa miłość”. Autor książki chce nam przekazać cenną naukę
umiejętność patrzenia głębiej, słuchania swego serca, chce byśmy byli otwartymi na nowe
doznania. Miłość jest darem, więc podzielmy się nim...
Co to jest miłość i czym się charakteryzuje? Ks. Mieczysław Maliński przedstawia to
w poniższych cytatach:

„Bez miłości człowiek nie jest człowiekem. Obowiązuje to każdego niezależnie od
wieku i sytuacji życiowej. Bez miłości człowiek marnieje, więdnie, niszczeje. Staje w miejscu,
cofa, gaśnie, umiera, usycha. Oczywiście mając tu na myśli miłość w najogólniejszym tego
słowa znaczeniu. A więc np. miłość do pracy zawodowej (powołanie), do świata, do ludzi
(rodzina, przyjaciele...) Aż po tę jedyną wielką miłość do tej jedynej wybranej osoby..”
„..cechą istotną miłości jest zachwyt, podziw, oczarowanie. Pięknem-dobrem, które ujrzy się
w tym czymś, w tym kimś. To może być ruch ręki, kolor włosów, głos, oczy, usta, to może
być twarz, postać, zachowanie się, sposób życia, formułowania myśli, budowa zdań, dobór
słów. Ale za tym co na zewnątrz kryje się to co w głębi. Każdy z tych szczegółów jest
symbolem czegoś głębszego, wartości człowieczych, jedynych, niepowtarzalnych, które tak
zauroczyły. Chce się za tym kimś iść, wpatrywać się w niego, słuchać go, uczestniczyć w
jego życiu. Bo zachwyt ma to właśnie do siebie, że czyni podobnym.. do drugiej osoby,
człowieka, który nagle stanął na drodze. Aby ten człowiek uwielbiany nie musiał odwrócić
głowy, ale żeby przynajmniej spojrzał z akceptacją, z uznaniem...”
„Miłość to jest zauroczenie, zafascynowanie, oczarowanie-wszystkie te słowa nie
oddają istoty rzeczy, ale posługuje się nimi, ponieważ nie znajduje się lepszych. Jest się pod
czyimś czarem, jest się kimś oczarowanym, ale nie bez powodu: ten obiekt jest piękny dla
kogoś, kto go podziwia, jest po prostu wartością. To zauroczenie sprawia, że się wszystko
daje, wszystko co się ma i całego siebie. Miłość zmienia, człowiek otwiera się, wychodzi ze
swej małości, egoizmu, pięknieje się-zmienia się na korzyść pod wpływem miłości ku
tamtemu człowiekowi. To nie jest tylko „granie roli”, „maska” przywidziana na okres
„zdobywania”. To jest rzeczywiste przeobrażenie pod wpływem prawdziwej wartości
tamtego człowieka. To już jest coś więcej niż stawanie się na wzór tego człowieka: obiektu
miłości. To jest stawanie się na wzór Dobra, które przez tego człowieka ukazało...”
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Drogi czytelniku poszukujący, niepewny, niedowierzający, strapiony, niepocieszony,
wątpiący, spragniony, szczęśliwy, zawiedziony, zakochany oraz młody, starszy i seniorze,
jeżeli chcesz zaspokoić swoją duszę, natchnąć swoje zmysły
i pobudzić swoją rozkosz sięgnij po książkę księdza Mieczysława Malińskiego "Zanim
powiesz kocham". Otwórz oczy, otwórz serce, znajdziesz wreszcie w życiu szczęście, obok
ciebie jest. Zachęcam do lektury na mroźne i pogodne dni.
Gorąco polecam nie tylko narzeczonym, ale przede wszystkim osobom głęboko
poranionym, które w swojej rodzinie czy otoczeniu takiego normalnego, zdrowego wzorca
nie znalazły. Myślę, że ta książka może przynieść im nadzieję. Zresztą może być pomocą dla
nas wszystkich, żyjących w świecie, w którym norma została poddana w wątpliwość.
Dominika Gołaszewska, 1 ET
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