
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” 	

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).	

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.	

II. Powołanie do czystości	

 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	

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.	

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 . 	

Wykroczenia	przeciw	czystości	



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.	

Przez	masturbację należy rozumieć dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania 

przyjemności cielesnej. 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	

	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.	

	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.	

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.	

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.	

III. Miłość małżonków	



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.	

Wierność małżeńska 	

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:	

Płodność małżeńska	

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. 	

 

IV. Wykroczenia przeciw godności małżeństwa	

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 . 	

Inne wykroczenia przeciw godności małżeństwa 

Kazirodztwo oznacza intymne relacje między krewnymi lub powinowatymi stopnia zakazującego pomiędzy 

nimi małżeństwa. 	

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.	

Wolny	 związek ma miejsce wówczas, gdy mężczyzna i kobieta odmawiają nadania formy prawnej i 

publicznej współżyciu zakładającemu intymność płciową.	

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. 

 

Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego 


