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Oblicze zdrady
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Z pewnością każdy w swoim życiu poznał smak zdrady, zawiedzionych
nadziei i odrzucenia. Tego typu wspomnienia nie należą do najbardziej
pożądanych i przyjemnych doznań. Jednak zdrada i odrzucenie w życiu
małżeńskim, staja się powoli normą postępowania wielu ludzi, dla których miłość
jest wyłącznie chwilowym doznaniem emocjonalnym, które po wygasnięciu, daje
prawo do poszukiwania nowego partnera.
Pojęcie zdrady
Tymczasem prawdziwa miłość małżeńska, oparta na raz dokonanym wyborze
i bezinteresownym darze z siebie, domaga się wierności i wyłączności (por. HV,
9), stąd też zdrada w każdej postaci jest poważnym nieporządkiem moralnym,
uderzającym w dobro jedności małżeńskiej.
W dzisiejszych czasach rozróżnia się dwa typy zdrady małżeńskiej:
psychiczną (faktyczną), która przejawia się świadomym i chcianym uczuciem
skierowanym ku innej osobie, często połączonym z kontaktami seksualnymi oraz
zdradę w sensie fizycznym, której w potocznym rozumieniu nie uznaje się za
zdradę faktyczną, ponieważ nie nastąpiła zdrada psychiczna (kontakty z
prostytutkami, przygodne kontakty seksualne, seks koleżeński). Współmałżonek
nadal kocha członków swojej rodziny, a jednostkowe wypadki nie decydują o
braku faktycznej miłości.
Oba przypadki trzeba w świetle nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie
uznać za nieporządek moralny, gdyż obie postawy działają destrukcyjnie na
jedność małżeństwa i rodziny.
Destrukcyjne działanie zdrady
Zagrożenia płynące z pozamałżeńskich kontaktów seksualnych występują w
trzech dziedzinach:
 Zdrowie indywidualne i społeczne, gdzie występują następujące typy
zagrożeń:
1. Pierwszym
i
najważniejszym
jest
choroba
AIDS
(Acquired
Immunodeficiency Syndrome), który we wszystkich przypadkach kończy
się śmiercią. Przeprowadzone w tej dziedzinie badania przez prof.
Izdebskiego szacują, że chorych i nosicieli wirusa HIV jest w Polsce
kilkadziesiąt tysięcy. Obecny poziom wiedzy medycznej z całą pewnością
pozwala stwierdzić, że pory lateksu, z którego wytwarza się prezerwatywy,
nie są w stanie zatrzymać wirusa przenoszącego tę zabójczą chorobę;
2. Drugim czynnikiem zagrażającym zdrowiu jednostek i społeczeństwa są
przenoszone drogą płciową choroby weneryczne (Veneral Diseases). Na
terenie Polski odnotowuje się najwięcej zachorowań na rzeżączkę
(gonorrhoea, tryper);
3. Trzecią grupą zagrożeń chorobowych, przenoszonych drogą płciową
(Sexually Transmitted Diseases) są m.in. wirusowe zapalenie wątroby
typu C (hepatitis C), wywoływane przez wirus HCV;.

 Życie rodzinne. Dla żony wiadomość o zdradzie męża jest zburzeniem
wiary i ufności, jaką w nim pokładała. W przypadku zdrady ze strony żony,
kompletnie wali się świat wiernego małżonka, co w efekcie kończy się
trwałym rozbiciem małżeństwa. Zdrada nie pozostaje obojętna na
psychikę dzieci – nagle ideał człowieka, którym był ojciec czy matka, uległ
zawaleniu. W dziecku następuje blokada wiary w stosunku do starszych,
których zaczyna traktować sceptycznie, co może źle odbić się na jego
dalszym życiu.
 Wartości duchowe i religijne. Małżeństwo jest świątynią i nie ma w nim
miejsca na działania, które sprzeciwiają się jego istocie. Rodzina – mały
Kościół; – przez zdradę zostaje kompletnie rozbita. Stałe życie w grzechu
powoduje degradację duchową i stopniowe zobojętnienie człowieka na
wartości religijne i duchowe.
Zdrada małżeńska niesie zniszczenie na wszystkich trzech płaszczyznach
i nigdy nie może być moralnie usprawiedliwiona.
* * *
Każda zdrada rodzi ból i łzy. Zdrada małżeńska uderza także w całą strukturę
małżeństwa i osoby, które znajdują się w jego orbicie. Rodzina, która jest
podporą dla żyjących w niej członków oraz małym, aczkolwiek ważnym,
trybikiem w społeczności świeckiej i religijnej, przestaje funkcjonować i spełniać
swoe zadanie. Cierpi zatem także Kościół i społeczeństwo.

