Artykuł szósty
SZÓSTE PRZYKAZANIE
Nie będziesz cudzołożył (Wj 20,14; Pwt 5,17).
Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 27-28).
I. "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich"
2331 "Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej wspólnoty miłości.
Stwarzając człowieka na swój obraz... Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny
i kobiety powołanie, a więc zdolność do miłości i wspólnoty oraz odpowiedzialność za nie".
"Stworzył... Bóg człowieka na swój obraz... stworzył mężczyznę i niewiastę" (Rdz 1, 27);
"Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" (Rdz 1, 28); "Gdy Bóg stworzył człowieka, na
podobieństwo Boga stworzył go; stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im
nazwę <<ludzie>>, wtedy gdy ich stworzył" (Rdz 5,1-2).
2332 Płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała
i duszy. Dotyczy ona szczególnie uczuciowości, zdolności do miłości oraz prokreacji i w sposób ogólniejszy - umiejętności nawiązywania więzów komunii z drugim człowiekiem.
2333 Każdy człowiek,
mężczyzna i kobieta, powinien uznać i przyjąć
swoją tożsamość płciową. Zróżnicowanie i komplementarność fizyczna, moralna i duchowa są
ukierunkowane na dobro małżeństwa i rozwój życia rodzinnego. Harmonia małżeństwa
i społeczeństwa zależy częściowo od sposobu, w jaki mężczyzna i kobieta przeżywają swoją
komplementarność oraz wzajemną potrzebę i pomoc.
2334 "Stwarzając człowieka <<mężczyznę i niewiastę>>, Bóg obdarza godnością osobową
w równej mierze mężczyznę i kobietę". "Człowiek jest osobą, w równej mierze mężczyzna
i kobieta, oboje wszakże zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga osobowego".
2335 Każda z dwu płci z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy
i czułej miłości Boga. Jedność mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest sposobem
naśladowania w ciele wspaniałomyślności i płodności Stwórcy: "Mężczyzna opuszcza ojca
swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem"
(Rdz 2, 24). Z tej jedności wywodzą się wszystkie pokolenia ludzkie.
2336 Jezus przyszedł odnowić stworzenie w jego pierwotnej nieskazitelności. W Kazaniu na
Górze dokładnie wyjaśnia zamysł Boga: "Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja
wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił
z nią cudzołóstwa" (Mt 5, 27-28). Człowiek nie powinien rozdzielać tego, co Bóg złączył.

Tradycja Kościoła zawsze uważała, że szóste przykazanie obejmuje całość ludzkiej
płciowości.
II. Powołanie do czystości
2337 Czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji
wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Płciowość, w której
wyraża się przynależność człowieka do świata cielesnego i biologicznego, staje się osobowa
i prawdziwie ludzka, gdy zostaje włączona w relację osoby do osoby, we wzajemny dar
mężczyzny i kobiety, który jest całkowity i nieograniczony w czasie. Cnota czystości
obejmuje zatem integralność osoby i integralność daru.
Integralność osoby
2338 Osoba żyjąca w czystości zachowuje integralność obecnych w niej sił życia i miłości.
Integralność ta zapewnia jedność osoby i sprzeciwia się wszelkiemu raniącemu ją
postępowaniu. Nie toleruje ani podwójnego życia, ani podwójnej mowy.
2339 Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej
wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami
i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy. "Godność
człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od
wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub
też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się
od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz
zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce".
2340 Kto chce pozostać wierny przyrzeczeniom chrztu i przeciwstawić się pokusom,
podejmie w tym celu środki takie, jak: poznanie siebie, praktykowanie ascezy odpowiedniej
do spotykanych sytuacji, posłuszeństwo przykazaniom Bożym, ćwiczenie się w cnotach
moralnych i wierność modlitwie. "Czystość integruje nas na nowo i prowadzi do jedności,
którą utraciliśmy, rozpraszając się w wielości".
2341 Cnota czystości pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty umiarkowania, która
zmierza do przeniknięcia rozumem uczuć i popędów ludzkiej zmysłowości.
2342 Panowanie nad sobą jest zadaniem długotrwałym. Nigdy nie należy uważać, że zdobyło
się je raz na zawsze. Zakłada ono wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia.
Wymagany wysiłek powinien być bardziej intensywny w pewnych okresach - gdy kształtuje
się osobowość, w dzieciństwie i w młodości.
2343 W dziedzinie czystości znane są prawa wzrostu, który dokonuje się etapami
naznaczonymi niedoskonałością i dość często grzechem. "Człowiek cnotliwy i czysty formuje

się dzień po dniu, podejmując liczne i dobrowolne decyzje; dlatego poznaje, miłuje i czyni
dobro moralne odpowiednio do etapów swojego rozwoju".
2344 Czystość jest zadaniem wyjątkowo osobistym; zakłada również wysiłek kulturowy, gdyż
istnieje "wzajemna zależność między postępem osoby ludzkiej i rozwojem społeczeństwa".
Czystość zakłada poszanowanie praw osoby, szczególnie prawa do otrzymywania informacji
i wychowania, które szanują moralne i duchowe wymiary życia ludzkiego.
2345 Czystość jest cnotą moralną. Jest ona również darem Bożym, łaską, owocem działania
Ducha. Duch Święty uzdalnia odnowionego wodą chrztu do naśladowania czystości
Chrystusa.
Integralność daru z siebie
2346 Miłość jest formą wszystkich cnót. Pod jej wpływem czystość jawi się jako szkoła daru
z własnej osoby. Panowanie nad sobą jest podporządkowane darowi z siebie. Czystość
prowadzi tego, kto ją praktykuje, do stawania się wobec bliźniego świadkiem wierności
i czułości Boga.
2347 Cnota czystości rozwija się w przyjaźni. Wskazuje ona uczniowi, jak iść za Chrystusem
i jak Go naśladować, ponieważ wybrał nas na swoich przyjaciół oddał się nam całkowicie
i uczynił nas uczestnikami swojej Boskiej natury. Czystość jest obietnicą nieśmiertelności.
Czystość przejawia się szczególnie w przyjaźni wobec bliźniego. Przyjaźń rozwijana między
osobami tej samej płci bądź różnych płci stanowi wielkie dobro dla wszystkich. Prowadzi do
wspólnoty duchowej.
Różne formy czystości
2348 Każdy ochrzczony jest powołany do czystości. Chrześcijanin "przyoblekł się
w Chrystusa" (Ga 3, 27), wzór wszelkiej czystości. Wszyscy wierzący w Chrystusa są
powołani do życia w czystości zgodnie z różnymi stanami życia. W chwili chrztu
chrześcijanin zobowiązał się do czystego przeżywania swojej uczuciowości.
2349 "Wszyscy ludzie powinni odznaczać się cnotą czystości stosownie do różnych stanów
swego życia; jedni, przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty celibat, w ten sposób mogąc
łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem Bogu; inni natomiast prowadząc życie w taki
sposób, jaki prawo moralne określa dla wszystkich, zależnie od tego, czy są związani
małżeństwem, czy nie". Osoby związane małżeństwem są wezwane do życia w czystości
małżeńskiej; pozostali praktykują czystość we wstrzemięźliwości:
Istnieją trzy formy cnoty czystości: jedna dotyczy stanu małżeńskiego, druga - wdowieństwa,
trzecia - dziewictwa. Nie pochwalamy jednej z nich z wyłączeniem pozostałych... Dyscyplina
Kościoła pod tym względem jest bogata.

2350 Narzeczeni są powołani do życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości.
Poddani w ten sposób próbie, odkryją wzajemny szacunek, będą uczyć się wierności i nadziei
na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwe miłości małżeńskiej
powinni zachować na czas małżeństwa. Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu
w czystości.
Wykroczenia przeciw czystości
2351 Rozwiązłość jest nieuporządkowanym pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem
z przyjemności cielesnych. Przyjemność seksualna jest moralnie nieuporządkowana, gdy
szuka się jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie.
2352 Przez masturbację należy rozumieć dobrowolne pobudzanie narządów płciowych
w celu uzyskania przyjemności cielesnej. "Zarówno Urząd Nauczycielski Kościoła wraz
z niezmienną tradycją, jak i zmysł moralny chrześcijan stanowczo stwierdzają, że masturbacja
jest aktem wewnętrznie i poważnie nieuporządkowanym". "Bez względu na świadomy
i dobrowolny motyw użycie narządów płciowych poza prawidłowym współżyciem
małżeńskim w sposób istotny sprzeciwia się ich celowości". Poszukuje się w niej
przyjemności płciowej poza "relacją płciową, wymaganą przez porządek moralny, która
urzeczywistnia <<w kontekście prawdziwej miłości pełny sens wzajemnego oddawania się
sobie i przekazywania życia ludzkiego>>".
W celu sformułowania wyważonej oceny odpowiedzialności moralnej konkretnych osób
i ukierunkowania działań duszpasterskich należy wziąć pod uwagę niedojrzałość uczuciową,
nabyte nawyki, stany lękowe lub inne czynniki psychiczne czy społeczne, które mogą
zmniejszyć, a nawet zredukować do minimum winę moralną.
2353 Nierząd jest zjednoczeniem cielesnym między wolnym mężczyzną i wolną kobietą poza
małżeństwem. Jest on w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej i jej płciowości
w sposób naturalny podporządkowanej dobru małżonków, jak również przekazywaniu życia
i wychowaniu dzieci. Poza tym nierząd jest poważnym wykroczeniem, gdy powoduje
deprawację młodzieży.
2354 Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych,
z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona
czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru
małżonków. Narusza poważnie godność tych, którzy jej się oddają (aktorzy, sprzedawcy,
publiczność), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemności
i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia jest
ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materiałów
pornograficznych.
2355 Prostytucja narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, stając się przedmiotem
przyjemności cielesnej kogoś drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy ciężko przeciw sobie samemu;
niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest, i znieważa swoje ciało, świątynię Ducha

Świętego. Prostytucja stanowi plagę społeczną. Dotyka na ogół kobiety, lecz także mężczyzn,
dzieci i młodzież (w dwóch ostatnich przypadkach grzech jest jednocześnie zgorszeniem).
Oddawanie się prostytucji jest zawsze grzechem ciężkim, jednak nędza, szantaż i presja
społeczna mogą zmniejszyć odpowiedzialność za winę.
2356 Gwałt oznacza wtargnięcie przemocą w intymność płciową osoby. Jest naruszeniem
sprawiedliwości i miłości. Rani on głęboko prawo każdego człowieka do szacunku, wolności
oraz integralności fizycznej i moralnej. Wyrządza poważną krzywdę ofierze i może wywrzeć
piętno na całym jej życiu. Jest zawsze czynem wewnętrznie złym. Jeszcze poważniejszy jest
gwałt popełniony przez rodziców (por. kazirodztwo) lub wychowawców na dzieciach, które
są im powierzone.
Czystość i homoseksualizm
2357 Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi
pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo
zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i w różnych kulturach. Jego psychiczna geneza
pozostaje w dużej części nie wyjaśniona. Tradycja, opierając się na Piśmie świętym,
przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że "akty
homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane". Są one
sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają
z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły
zostać zaaprobowane.
2358 Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności
homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich
stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem,
współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak
niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu
i - jeśli są chrześcijanami - do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać
z powodu swojej kondycji.
2359 Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą,
które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez
modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one - stopniowo
i zdecydowanie - do doskonałości chrześcijańskiej.
III. Miłość małżonków
2360 Płciowość jest podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety.
W małżeństwie cielesna intymność małżonków staje się znakiem i rękojmią komunii
duchowej. Między ochrzczonymi więzy małżeńskie są uświęcone przez sakrament.
2361 "Płciowość, przez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych

i wyłącznych aktach małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz
dotyczy samej wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia się ona w
sposób prawdziwie ludzki tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą
mężczyzna i kobieta wiążą się z sobą aż do śmierci".
Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do Sary: "Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy
Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas". Wstała i ona i zaczęli się modlić
i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić:
Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych...
Tyś stworzył Adama,
i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję - Ewę, jego żonę,
i z obojga powstał rodzaj ludzki.
I Ty rzekłeś:
Nie jest dobrze być człowiekowi samemu,
uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego.
A teraz nie dla rozpusty
biorę tę siostrę moją za żonę,
ale dla związku prawego.
Okaż mnie i jej miłosierdzie
i pozwól razem dożyć starości!
I powiedzieli kolejno: Amen, amen! A potem spali całą noc (Tb 8, 4-9).
2362 "Akty... przez które małżonkowie jednoczą się z sobą w sposób intymny i czysty, są
uczciwe i godne; a jeśli spełniane są prawdziwie po ludzku, są oznaką i podtrzymaniem
wzajemnego oddania się, przez które małżonkowie ubogacają się sercem radosnym
i wdzięcznym". Płciowość jest źródłem radości i przyjemności:
Sam Stwórca sprawił... że małżonkowie we wspólnym, całkowitym oddaniu się fizycznym
doznają przyjemności i szczęścia cielesnego i duchowego. Gdy więc małżonkowie szukają
i używają tej przyjemności, nie czynią niczego złego, korzystają tylko z tego, czego udzielił
im Stwórca. I w tym jednak powinni małżonkowie umieć pozostawać w granicach słusznego
umiarkowania.
2363 Przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro
samych małżonków i przekazywanie życia. Nie można rozdzielać tych dwóch znaczeń, czyli
wartości małżeństwa, bez naruszenia życia duchowego małżonków i narażenia dobra
małżeństwa oraz przyszłości rodziny.
Miłość małżeńska mężczyzny i kobiety powinna więc spełniać podwójne wymaganie:
wierności i płodności.
Wierność małżeńska
2364 "Wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego
prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołalną osobistą
zgodę". Małżonkowie oddają się sobie wzajemnie w sposób ostateczny i całkowity. Już nie są
dwoje, ale stanowią odtąd jedno ciało. Przymierze dobrowolnie zawarte przez małżonków

nakłada na nich obowiązek podtrzymywania jego jedności i nierozerwalności. "Co... Bóg
złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10, 9).
2365 Wierność oznacza stałość w dochowywaniu danego słowa. Bóg jest wierny. Sakrament
małżeństwa wprowadza mężczyznę i kobietę w wierność Chrystusa wobec Jego Kościoła.
Przez czystość małżeńską świadczą oni wobec świata o tej tajemnicy:
Święty Jan Chryzostom proponuje młodym małżonkom skierowanie takich słów do swoich
małżonek: "Wziąłem cię w swoje ramiona i kocham cię bardziej niż moje życie. Albowiem
życie obecne jest niczym, a moim najgorętszym pragnieniem jest przeżyć je z tobą w taki
sposób, abyśmy mieli pewność, że nie będziemy rozdzieleni i w tym życiu, które jest dla nas
przygotowane... Miłość do ciebie przedkładam ponad wszystko i nic nie byłoby dla mnie
boleśniejsze od niezgadzania się z tobą".
Płodność małżeńska
2366 Płodność jest darem, celem małżeństwa, ponieważ miłość małżeńska ze swojej natury
zmierza do tego, by być płodną. Dziecko nie przychodzi z zewnątrz jako dodane do
wzajemnej miłości małżonków; wyłania się w samym centrum tego wzajemnego daru,
którego jest owocem i wypełnieniem. Dlatego Kościół, który "opowiada się za życiem",
naucza, że "każdy akt małżeński powinien pozostać sam przez się otwarty na przekazywanie
życia ludzkiego". "Nauka ta, wielokrotnie podawana przez Urząd Nauczycielski Kościoła, ma
swoją podstawę w ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku, którego
człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać, między podwójnym znaczeniem aktu
małżeńskiego: znaczeniem jednoczącym i prokreacyjnym".
2367 Małżonkowie, powołani do dawania życia, uczestniczą w stwórczej mocy i w ojcostwie
Boga. "W spełnianiu obowiązku, jakim jest przekazywanie życia i wychowywanie,
obowiązku, który trzeba uważać za główną ich misję, są współpracownikami miłości BogaStwórcy i jakby jej wyrazicielami. Przeto mają wypełniać zadanie swoje w poczuciu ludzkiej
i chrześcijańskiej odpowiedzialności".
2368 Szczególny aspekt tej odpowiedzialności dotyczy regulacji poczęć. Z uzasadnionych
powodów małżonkowie mogą chcieć odsunąć w czasie przyjście na świat swoich dzieci.
Powinni więc troszczyć się, by ich pragnienie nie wypływało z egoizmu, lecz było zgodne ze
słuszną wielkodusznością odpowiedzialnego rodzicielstwa. Poza tym, dostosują swoje
postępowanie do obiektywnych kryteriów moralności:
Kiedy... chodzi o pogodzenie miłości małżeńskiej z odpowiedzialnym przekazywaniem życia,
wówczas moralny charakter sposobu postępowania nie zależy wyłącznie od samej szczerej
intencji i oceny motywów, lecz musi być określony w świetle obiektywnych kryteriów,
uwzględniających naturę osoby ludzkiej i jej czynów, które to kryteria w kontekście
prawdziwej miłości strzegą pełnego sensu wzajemnego oddawania się sobie i człowieczego
przekazywania życia; a to jest niemożliwe bez kultywowania szczerym sercem cnoty
czystości małżeńskiej.

2369 "Jeżeli zatem zostaną zachowane te dwa istotne aspekty stosunku małżeńskiego,
jednoczący i prokreacyjny, to wtedy zachowuje on w pełni swoje znaczenie wzajemnej
i prawdziwej miłości oraz swoje odniesienie do bardzo wzniosłego powołania do
rodzicielstwa".
2370 Okresowa wstrzemięźliwość, metody regulacji poczęć oparte na samoobserwacji
i odwoływaniu się do okresów niepłodnych są zgodne z obiektywnymi kryteriami moralności.
Metody te szanują ciało małżonków, zachęcają do wzajemnej czułości i sprzyjają
wychowaniu do autentycznej wolności. Jest natomiast wewnętrznie złe "wszelkie
działanie, które - czy to w przewidywaniu aktu małżeńskiego, podczas jego spełniania, czy
w rozwoju jego naturalnych skutków - miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub
prowadziłoby do tego".
Naturalnej "mowie", która wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, antykoncepcja
narzuca "mowę" obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się
drugiemu; stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również
sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego
osobowego daru... Różnica antropologiczna, a zarazem moralna, jaka istnieje pomiędzy
środkami antykoncepcyjnymi a odwołaniem się do rytmów okresowych... w ostatecznej
analizie dotyczy dwóch, nie dających się z sobą pogodzić, koncepcji osoby i płciowości
ludzkiej.
2371 "Niech zaś wszyscy wiedzą, że życie ludzkie i zadanie przekazywania go nie
ograniczają się tylko do perspektyw doczesności i nie mogą tylko w niej samej znajdować
swego wymiaru i zrozumienia, lecz mają zawsze odniesienie do wiecznego przeznaczenia
ludzkiego".
2372 Państwo jest odpowiedzialne za dobrobyt obywateli. Z tej racji jest więc rzeczą
uzasadnioną, by wpływało ono na ukierunkowanie demografii ludności. Może to robić przez
obiektywną i pełną szacunku informację, ale nigdy nie autorytatywnie i stosując przymus. Nie
może ono w sposób uzasadniony zastępować inicjatywy małżonków, którzy pierwsi są
odpowiedzialni za wydawanie na świat i wychowywanie swoich dzieci. W tej dziedzinie nie
jest ono upoważnione do interweniowania za pomocą środków przeciwnych prawu
moralnemu.
Dziecko jako dar
2373 Pismo święte oraz tradycyjna praktyka Kościoła widzą w rodzinach wielodzietnych znak
Bożego błogosławieństwa i wielkoduszności rodziców.
2374 Bezpłodność sprawia małżonkom wiele cierpienia. Cóż zechcesz mi dać - pytał Abram
Boga - "skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka...?" (Rdz 15, 2). "Spraw,
abym miała dzieci; bo inaczej przyjdzie mi umrzeć!" - wołała Rachela do swego męża Jakuba
(Rdz 30, 1).

2375 Badania naukowe, które zmierzają do zmniejszenia ludzkiej bezpłodności, zasługują na
poparcie pod warunkiem, że będą "służyć osobie ludzkiej, jej niezbywalnym prawom oraz jej
prawdziwemu i integralnemu dobru, zgodnie z zamysłem i wolą Boga".
2376 Techniki, które powodują oddzielenie rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza
małżeństwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyństwo zastępcze), są głęboko niegodziwe.
Techniki te (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie heterologiczne) naruszają prawo
dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy połączeni są węzłem
małżeńskim. Techniki te pozostają w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków do
"stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie".
2377 Techniki te praktykowane w ramach małżeństwa (sztuczna inseminacja i sztuczne
zapłodnienie homologiczne) są być może mniej szkodliwe, jednakże pozostają one moralnie
niedopuszczalne. Powodują oddzielenie aktu płciowego od aktu prokreacyjnego. Akt
zapoczątkowujący istnienie dziecka przestaje być aktem, w którym dwie osoby oddają się
sobie nawzajem. "Oddaje (on) życie i tożsamość embrionów w ręce lekarzy i biologów,
wprowadza panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego
rodzaju panowanie samo w sobie sprzeciwia się godności i równości, które winny być
uznawane zarówno w rodzicach, jak i w dzieciach" "przekazywanie życia jest jednak
pozbawione z moralnego punktu widzenia właściwej sobie doskonałości, jeśli nie jest chciane
jako owoc aktu małżeńskiego, to jest specyficznego aktu zjednoczenia małżonków... Tylko
poszanowanie związku, który istnieje między znaczeniami aktu małżeńskiego, i szacunek dla
jedności istoty ludzkiej umożliwia rodzicielstwo zgodne z godnością osoby ludzkiej".
2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa"
jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego
prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". W tej dziedzinie jedynie dziecko
posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej
rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku".
2379 Ewangelia ukazuje, że bezpłodność fizyczna nie jest absolutnym złem. Małżonkowie,
którzy po wyczerpaniu dozwolonych środków medycznych cierpią na bezpłodność, złączą się
z krzyżem Pana, źródłem wszelkiej duchowej płodności. Mogą oni dać dowód swej
wielkoduszności, adoptując opuszczone dzieci lub pełniąc ważne posługi na rzecz bliźniego.
IV. Wykroczenia przeciw godności małżeństwa
2380 Cudzołóstwo. Słowo to oznacza niewierność małżeńską. Gdy dwoje partnerów,
z których przynajmniej jeden jest w związku małżeńskim, nawiązuje stosunki płciowe, nawet
przelotne, popełniają oni cudzołóstwo. Chrystus potępia cudzołóstwo nawet w postaci
zwykłego pożądania. Szóste przykazanie i Nowy Testament bezwzględnie zakazują
cudzołóstwa. Prorocy ukazują jego ciężar. Widzą w cudzołóstwie figurę grzechu
bałwochwalstwa.

2381 Cudzołóstwo jest niesprawiedliwością. Ten, kto je popełnia, nie dotrzymuje podjętych
zobowiązań. Rani znak przymierza, jakim jest węzeł małżeński, narusza prawo
współmałżonka i godzi w instytucję małżeństwa, nie dotrzymując umowy znajdującej się
u jego podstaw. Naraża na niebezpieczeństwo dobro rodzicielstwa ludzkiego oraz dzieci,
które potrzebują trwałego związku rodziców.
Rozwód
2382 Pan Jezus podkreślił pierwotny plan Stwórcy, który chciał nierozerwalności
małżeństwa.
Znosi
pobłażliwość,
która
przeniknęła
do
Starego
Prawa.
Między ochrzczonymi "małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną
ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci".
2383 Separacja małżonków z utrzymaniem węzła małżeńskiego może być uzasadniona
w pewnych przypadkach przewidzianych przez prawo kanoniczne.
Jeśli rozwód cywilny pozostaje jedynym możliwym sposobem zabezpieczenia pewnych
słusznych praw, opieki nad dziećmi czy obrony majątku, może być tolerowany, nie stanowiąc
przewinienia moralnego.
2384 Rozwód jest poważnym wykroczeniem przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do
zerwania dobrowolnie zawartej przez małżonków umowy, by żyć razem aż do śmierci.
Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne.
Fakt zawarcia nowego związku, choćby był uznany przez prawo cywilne, powiększa jeszcze
bardziej ciężar rozbicia; stawia bowiem współmałżonka żyjącego w nowym związku
w sytuacji publicznego i trwałego cudzołóstwa:
Jeśli mąż, odłączywszy się od swej żony, łączy się z inną kobietą, sam jest cudzołożnikiem,
ponieważ każe popełnić cudzołóstwo tej kobiecie; także kobieta, która mieszka z nim, jest
cudzołożnicą, ponieważ pociągnęła do siebie męża innej kobiety.
2385 Niemoralny charakter rozwodu wynika z nieporządku, jaki wprowadza on w komórkę
rodzinną i w społeczeństwo. Nieporządek ten pociąga za sobą poważne szkody: dla
porzuconego współmałżonka, dla dzieci, które doznały wstrząsu z powodu rozejścia się
rodziców, często starających się pozyskać ich względy, oraz z uwagi na zły przykład, który
czyni z niego prawdziwą plagę społeczną.
2386 Może zdarzyć się, że jeden ze współmałżonków jest niewinną ofiarą rozwodu
orzeczonego przez prawo cywilne; nie wykracza on wówczas przeciw przepisowi moralnemu.
Istnieje znaczna różnica między współmałżonkiem, który szczerze usiłował być wierny
sakramentowi małżeństwa i uważa się za niesłusznie porzuconego, a tym, który wskutek
poważnej winy ze swej strony niszczy ważne kanonicznie małżeństwo.

Inne wykroczenia przeciw godności małżeństwa
2387 Zrozumiały jest dramat tego, kto pragnąc wrócić do życia zgodnego z Ewangelią,
zmuszony jest oddalić jedną lub wiele kobiet, z którymi dzielił przez lata życie małżeńskie.
Jednak poligamia nie jest zgodna z prawem moralnym: "Zaprzecza ona radykalnie komunii
małżeńskiej, przekreśla bowiem wprost zamysł Boży, który został objawiony nam na
początku, gdyż jest przeciwna równej godności osobowej mężczyzny i kobiety, oddających
się sobie w miłości całkowitej, a przez to samo jedynej i wyłącznej". Chrześcijanin, uprzednio
żyjący w poligamii, jest odpowiedzialny ze sprawiedliwości za wypełnienie z całą powagą
zobowiązań podjętych wobec swoich dawnych żon i swoich dzieci.
2388 Kazirodztwo oznacza intymne relacje między krewnymi lub powinowatymi stopnia
zakazującego pomiędzy nimi małżeństwa. Św. Paweł piętnuje ten szczególnie ciężki grzech:
"Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście... że ktoś żyje
z żoną swego ojca... W imię Pana naszego Jezusa... wydajcie takiego szatanowi na zatracenie
ciała..." Kazirodztwo niszczy związki rodzinne i jest oznaką cofnięcia się do zwierzęcości.
2389 Do kazirodztwa zbliżone są nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na
dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece. Grzech ten jest jednocześnie gorszącym
zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez
całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej.
2390 Wolny związek ma miejsce wówczas, gdy mężczyzna i kobieta odmawiają nadania
formy prawnej i publicznej współżyciu zakładającemu intymność płciową.
Określenie to jest zwodnicze: Co może oznaczać związek, w którym osoby nie podejmują
zobowiązań wobec siebie i dają w ten sposób wyraz brakowi zaufania w odniesieniu do
drugiej osoby, do samej siebie lub do przyszłości?
Określenie "wolny związek" odnosi się do różnych sytuacji, takich jak: konkubinat, odmowa
małżeństwa jako takiego, niezdolność do podjęcia trwałych i ostatecznych zobowiązań.
Wszystkie te sytuacje znieważają godność małżeństwa; niszczą samo pojęcie rodziny;
osłabiają znaczenie wierności. Są one sprzeczne z prawem moralnym. Akt płciowy powinien
mieć miejsce wyłącznie w małżeństwie; poza nim stanowi zawsze grzech ciężki i wyklucza
z Komunii sakramentalnej.
2391 Wiele osób zamierzających zawrzeć małżeństwo domaga się dzisiaj swoistego prawa
do próby. Bez względu na powagę tego zamiaru ci, którzy podejmują przedmałżeńskie
stosunki płciowe, "nie są w stanie zabezpieczyć szczerości i wierności relacji
międzyosobowej mężczyzny i kobiety, a zwłaszcza nie mogą ustrzec tego związku przed
niestałością pożądania i samowoli". Zjednoczenie cielesne jest moralnie godziwe jedynie
wtedy, gdy wytworzyła się ostateczna wspólnota życia między mężczyzną i kobietą. Miłość
ludzka nie toleruje "próby". Domaga się całkowitego i ostatecznego wzajemnego daru
z siebie.

W skrócie
2392 "Miłość jest... podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej".
2393 Bóg, stwarzając człowieka jako "mężczyznę i niewiastę", obdarzył ich taką samą
godnością osobową. Każdy człowiek, mężczyzna i kobieta, powinien uznać i przyjąć swoją
tożsamość płciową.
2394 Chrystus jest wzorem czystości. Każdy ochrzczony jest powołany do życia w czystości
zgodnie ze swoim stanem życia.
2395 Czystość oznacza integrację płciowości w osobie. Domaga się osiągnięcia panowania
nad sobą.
2396 Wśród grzechów pozostających w głębokiej sprzeczności z czystością należy wymienić
masturbację, nierząd, pornografię i czyny homoseksualne.
2397 Przymierze dobrowolnie zawarte przez małżonków zakłada wierną miłość. Zobowiązuje
ich do zachowania nierozerwalności małżeństwa.
2398 Płodność jest dobrem, darem i celem małżeństwa. Małżonkowie przekazując życie,
uczestniczą w ojcostwie Boga.
2399 Regulacja poczęć ukazuje jeden z aspektów odpowiedzialnego ojcostwa
i macierzyństwa. Prawość intencji małżonków nie usprawiedliwia odwoływania się do
środków moralnie niedopuszczalnych (np. sterylizacji bezpośredniej lub antykoncepcji).
2400 Cudzołóstwo i rozwód, poligamia i wolny związek są poważnymi wykroczeniami
przeciw godności małżeństwa.

