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Temat: Nie cudzołóż. Czystość drogą do dojrzałej miłości. 

Nie będziesz cudzołożył. (…) Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. (Wj 20, 14;17) 

Przykazanie VI – Nie cudzołóż. Przykazanie IX – Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

1. Co utrudnia nam zachowanie czystości serca? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5, 27-28). 

2. Dlaczego Pan Jezus przestrzega przed pożądliwością? Co jest skutkiem pożądliwego patrzenia? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Co to jest cudzołóstwo? Słowo to oznacza niewierność małżeńską i jest nieraz określane mianem zdrady małżeńskiej. 

Grzech ten rozbija rodziny, osłabia więzy łączące małżonków, odbija się też zawsze niekorzystnie na dzieciach.  

Pan Bóg w szóstym przykazaniu nakazuje, abyśmy byli skromni i czyści w myślach, słowach i uczynkach. Szóste 

przykazanie zakazuje wszelkich czynów, które sprzeciwiają się miłości czystej, wiernej i otwartej na powołanie do 

istnienia nowego życia. Dzięki czystości pojawia w człowieku pełna wolność, panowanie nad sobą, pokój. Czystość 

umożliwia głęboką, opartą na miłości i zaufaniu przyjaźń. Dzięki czystości serca staje się możliwe pełne zjednoczenie z 

Bogiem. Powinniśmy pilnie strzec czystości ponieważ daje ona człowiekowi szczególną godność i piękno.  

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. (KKK 2339) 

Przeciwko szóstemu przykazaniu grzeszy ten, kto zachowuje się nieskromnie, mówi i czyni rzeczy nieskromne. 

Sprzeczne z miłością czystą są gwałt, prostytucja, czyny homoseksualne, pornografia, masturbacja a także słuchanie, 

mówienie, myślenie, pragnienia, które nie wyrażają szacunku do drugiej osoby ani do Stwórcy człowieka i poniżają 

człowieka do roli narzędzia dostarczającego przyjemności. Poważnymi wykroczeniami przeciw godności małżeństwa są:  

rozwód, poligamia i wolny związek. 

3. Kim jest człowiek naprawdę i na czym polega jego godność? 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
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