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Dzieci 
kochają najlepiej
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Mi-

łość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie 
unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szu-
ka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta 
złego; nie cieszy się z nierawiedliwości, le 
wółweseli się z prawdą. Wszystko znosi, 
wszystkiemu wiey, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko petyma.” Te słowa 
z Listu do Koryntian są mottem wielu książek, 
utworów literackich, piosenek, filmów… Była 
tez mottem kilku rozważań z dziećmi o miło-
ści, na niedzielnych szkółkach w Jasienicy. 

Uwielbiam takie rozmowy! I mimo że le-
piej znam świat, bo dłużej żyję, uważam, że 
od dzieci można się wiele nauyć. Miłości ni-
ym nieskażonej, prawdziwej, prostolinijnej… 
pozytywnych pymiotników można by tutaj 
mnożyć w nieskońoność. Na szkółce mówili-
śmy o miłości Bożej do nas i naszej względem 
Boga, o miłości dorosłych ludzi, bezwarunko-
wej miłości rodzicielskiej, małżeńskiej, miłości 
względem rodzeństwa i generalnie o zakocha-
niu w każdym wieku. Py okazji nie ominęły 
nas tematy o smutku, rozstaniu, bólu związa-
nym z rozłąką z ukochana osobą, tęsknocie. 
Naprawdę fajne i poważne osteżenia mają 
dzieci. Dopóki ich nie ytamy, nie mamy po-
jęcia, jak wiele widzą i co widzą! „Jeśli chcesz 
być kochany pez kogoś, kto nie jest z twojej 
rodziny, to bycie pięknym nie jest takie trud-
ne” – te słowa całą niedzielę pobmiewały 
w mojej głowie! 

Generalnie małe dzieci najbardziej kochają 
rodziców! Miłość do rodziców pechodzi jed-

nak różne fazy. Prędzej y później od każdego 
malucha można usłyszeć, że już nas nie kocha. 
Nie ignorujmy tych słów. Dziecko powinno 
wiedzieć, że nie można mówić ich bez konse-
kwencji. Należy jednak odpowiedzieć „szko-
da... ale ja cię nadal bardzo kocham”. Dziecko 
po pemyśleniu na pewno pytuli się i wy-
zna, że jednak nas kocha.  

Pejawy miłości rodziców są największym 
darem, który daje dziecku siłę na resztę życia. 
Są dzieci, które na pozór sobie nie żyą kon-
taktu fizynego, ale one też go potebują. 
Takim dzieciom możemy okazać w ten osób 
miłość w szególnych momentach: gdy się 
śmieją, gdy są chore lub smutne. Każde dziec-
ko pechodzi też pez różne fazy rozwoju, 
w których pejawia różną tolerancję na do-
tyk.

Każdy łowiek ma określone poteby 
emocjonalne. Kiedyś pewien uony określił 
je - zbiornikiem emocjonalnym. Żeby dziecko 
mogło rozwijać się normalnie, musi mieć peł-
ny zbiornik emocjonalny - wypełniony bez-
warunkową miłością rodziców. Jest to miłość 
bez względu na cokolwiek - bez względu na 
wygląd dziecka, jego zdrowie, zachowanie y 
osiągnięcia. Innymi słowy rodzice powinni 
kochać dziecko po prostu dlatego, że istnieje. 
Miłość warunkowa - za coś - jest dla dziecka 
bardzo szkodliwa. 

Takie zdeenie się z opinią dzieci na te-
mat miłości, której obecność w naszym życiu 
jest niezbędna i była oywista już w asach 
ostoła Pawła „teraz więc pozostaje wiara, 
nadzieja  miłość, te ty; le z nich największa 
jest miłość” pypomina, abyśmy w codzien-
nej zabieganej, eywistości nie zapomnieli 
o sobie nawzajem, umieli kochać i okazywać tę 

miłość. Jak to gremialnie dzieci okre-
śliły, „gdy kogoś kochamy, to chcemy 
go pytulać”. Kochajmy i tulmy więc 
codziennie nasze dzieci i siebie na-
wzajem! Dbajmy, by na-
sze zbiorniki emocjonalne 
zawsze były wypełnione 
szerą miłością. 
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