»Dobro,« boš morda vprašal, »in kako naj v današnjem svetu na zmenkih živim resnično ljubezen?«
Dobro vprašanje. Kako boš s svojim telesom v vsakdanjem življenju pričal za Kristusa v svetu, ki se pogosto
posmehuje zavezanosti k neki vrlini? Kako nehati »izrabljati« v kulturi, ki je do izkoriščevalcev tako
prijazna? Kako ustvariti okolje, ki ti bo pomagalo živeti v vsakdanjem življenju in te branilo pred tem, da bi
izrabljal in bil izrabljen? Kaj lahko narediš?
Tu je pet predlogov:
1.

Svojo zvezo izroči Bogu.
Bog je ljubezen. Če hočeš, da je središče tvojih prijateljskih in partnerskih razmerij ljubezen, potem
si želiš, da je središče teh razmerij Bog. Zato vsak večer, ki ga preživiš s prijatelji ali na zmenku, od
začetka posveti Njemu. Namesto da ga izločiš iz družbe, ga povabi v središče.

2.

»Kristjan, spoznaj samega sebe.«
Ta starodavni duhovni nasvet je ključen, če se želiš izogniti nepotrebnim skušnjavam. Pomeni, da
moramo spoznati svoje darove in moč, pa tudi svojo šibkost in omejitve. Fant in dekle na zreli
stopnji čistosti bi morala biti na primer sposobna ne grešiti. Nismo živali, ki nimajo nadzora nad
sabo. Dobro poznavanje sebe in urjenje samodiscipline na tem področju te gotovo ne bosta
razočarala.

3.

Bodi bolj družaben.
Najdi skupino prijateljev, s katerimi se boste lahko družili, namesto da bi se ves čas obremenjeval,
da potrebuješ punco/fanta. Navsezadnje je pomembno ohranjati prijateljstvo s čim večjim številom
ljudi, še posebej v obdobju mladostništva.

4.

»Najprej obraz«.
Druge glej v oči. To ti bo pomagalo, da se boš zavedel duše človeka, s katerim govoriš, namesto da
zijaš v njegovo telo, s čimer ga reduciraš na zgolj telesne dele. Če človeka resnično gledaš v oči in
spoštuješ njegovo dostojanstvo, na koncu z lahkoto opišeš njegov obraz.

5.

Bodi pristen.
Naslednjič, ko se boš pogovarjal s pripadnikom nasprotnega spola, se pogovarjaj o stvareh, ki so v
življenju resnično pomembne. Vprašaj ga o tem, kako razmišlja o življenju, o njegovih sanjah in
najglobljih željah, pa tudi o trenutkih, ki so ga najbolj spravili v zadrego. Ne le zato, da boš zbral čim
več informacij. Na tak način boš dobil vpogled v dušo, ki se skriva pod kožo—v božjega otroka v
podobi druge osebe, ki je ustvarjena za precej več kot zgolj za spolnost.

Tu lahko zapišeš svoje razmišljanje:

