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Wykroczenia w dziedzinie czystości należą chyba do najbardziej
dramatycznych, obok zabójstwa, form łamania Bożych przykazań. Człowiek
wszystkich czasów dopuszczał się w tej dziedzinie różnych przestępstw, wśród
których w naszych czasach jedne stały się niemal normą postępowania, inne zaś
odeszły trochę do lamusa historii. Niemniej warto poświęcić tym zagadnieniom
kilka chwil uwagi.
Poligamia
W naszej kulturze poligamia jest zupełnie obcym zjawiskiem, stąd wydaje się,
że nie ma porzeby szczegółowego omawiania tego problemu. Wystarczy zatem
tylko wspomnieć, że zgodnie z katechizmowym zapisem, człowiek, który
decyduje się na przyjęcie Ewangelii Jezusa Chrystusa, zobowiązany jest do
uregulowania kwestii wielożeństwa, jeśli takowe do tej pory wyznawał. Kościół w
swojej mądrości domaga się jednak, by neofita udzielił wszelkiego możliwego
wsparcia swoim byłym żonom oraz ich dzieciom, dając w ten sposób wyraz
swojej troski o ich dalszy los.
Kazirodztwo
Prawo kanoniczne Kościołą katolickiego bardzo szczegółowo określa
stopień pokrewieństwa, jaki jest dopuszczalny przy zawieraniu związku
małżeńskiego. W prawie bowiem czytamy: „Nie udziela się nigdy dyspensy od
przeszkody pokrewieństwa w linii prostej oraz w drugim stopniu linii bocznej”
(KPK 1078 § 3). W praktyce oznacza to, że nie zawiera się małżeństw (są one
nie ważne) z członkami najbliższej rodziny (dziadek-wnuczka) oraz z dalszymi
krewnymi w linii bocznej (kuzyni, siostry cioteczne, itd.) aż do 4 stopnia. W
wyjątkowych sytuacjach Kościół dopuszcza związki małżeńskie z krewnymi w
dalszych stopniach w linii bocznej. Uzasadnieniem tego rodzaju przepisu niech
będzie opis przeprowadzonego doświadczenia. Badanie przeprowadzone w tej
materii polegały na pobraniu krwi od 6 kobiet i jednego mężczyzny i
wyselekcjonowaniu z niej 6 podstawowych cech genetycznych. Panie w tym
czasie przez 48 godzin pozostawały w tych samych koszulkach, których nie
zdejmowały nawet na noc. Przesycone w ten sposób ich zapachem koszulki
zostały zamrożone, a następnie umieszczone w hermetycznych pojemnikach.
Mężczyzna wąchając każdą z nich po zapachu określał, która najbardziej
przypada mu go gustu. Okazało się, że wybrał dwie, których cechy genetyczne
właścicielek były najmniej zbieżne z jego genami. W praktyce badanie to
pokazuje, że natura człowieka zmierza do wyboru takiego partnera życiowego,
którego cechy są najmniej zbieżne z jego cechami genetycznymi (w przypadku
małżeństw w obrębie rodziny jest to niemożliwe), gdyż tylko w ten sposób
odporność immunologiczne potomstwa będzie najsilniejsza.

Kościół w swojej mądrości podążając za głosem natury, pragnie by nie
wyginął rodzaj ludzki na skutek braku odporności na różnego rodzaju choroby i
wady genetyczne.
3. Pedofilia
Prawodawca biblijny pośród wszystkich wykroczeń seksualnych, jakich
dopuszczali się ludzie tamtych czasów nie wymienia pedofilii. Stąd można
przypuszczać, że w czasach Starego Testamentu ta sprawa była nieznana.
Pedofilia we współczesnym rozumieniu jest aktualizowaną skłonnością do
podejmowania kontaktów seksualnych z dziećmi (w Polsce poniżej 15 roku
życia).
Wśród przyczyn tego zjawiska najczęściej wymienia się:
 zaburzenia psychiczne;
 patologie rodzinne;
 uzależnienie od alkoholu;
 zaburzenia identyfikacji płciowej;
 lęk wobec dorosłych partnerów;
 poszukiwanie relacji międzyludzkich z okresu dzieciństwa;
 szoki i urazy z okresu dzieciństwa;
 tęsknota do wyidealizowanego dzieciństwa;
 następstwa fantazji o treściach pedofilnych;
 zablokowana zdolność osiągania satysfakcji seksualnej z dorosłymi
partnerami;
 niedojrzałość psychoseksualna, co powoduje poszukiwanie kontaktów z
podobnymi sobie.
W dzisiejszych czasach zjawisko to jest już tak rozpowszechnione, iż należy
także zastanawiać się nad jego przyszłością. Stąd istnieją pewne analizy, które
pozwalają przypuszczać, w jakim kierunku pójdzie dalszy rozwój tego zjawiska.
Następuje bowiem niebywała eskalacje tego typu zachowań. W 1966 r. w USA
odsetek tego typu przypadków wynosił 10%, podczas gdy w latach 90. aż 55%.
Obawa przed AIDS powoduje, że poszukuje się dziewiczych obiektów
seksualnych właśnie wśród dzieci. W niektórych sektach występują przypadki
rytualnego wykorzystywania dzieci. Narkomania sprzyja prostytucji dzieci i
młodzieży, które w ten sposób zarabia na narkotyki.. W wielu przypadkach
wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie odbija się potem w dorosłym życiu
aktami pedofilnymi. Coraz częściej pedofile zrzeszają się w różnych
stowarzyszeniach i organizacjach: PAL – Paedophile Action for Libaration, PIE –
Paedophile Information Exchange. A ponadto pedofilia coraz bardziej jest
bagatelizowana, a nawet usprawiedliwiana. Zaś jej skutki w psychice ofiar
pozostają niezauważane.
Pedofilia narusza idealistyczny świat dziecka rujnując jego wątłą psychikę i
pozostawiając w niej otwartą ranę. Oprócz wykroczenia przeciw czystości,
narusza także wolność osoby ludzkiej, tym bardziej że jest to osoba bezbronna,
ufna i nieskażona jeszcze przez zło tego świata. Jeśli więc Kościół uważa
aborcję za szczególny rodzaj zabójstwa niewinnych istot, to w dziedzinie
seksualnej pedofilia należy do szczególnego rodzaju zamachu na czystość i

niewinność dziecka, która staje się w jego życiu balastem, często nie do
uniesienia.
„Wolne związki” i związki „na próbę”
„Wolne związki” są nie zalegalizowaną formą związku pomiędzy kobietą a
mężczyzną. Przyczyn tego typu sytuacji można dopatrywać się w:
 trudnej sytuacji ekonomicznej, kulturowej czy religijnej
 kontestacji wobec porządku społeczno-religijnego
 poszukiwaniu przyjemności z wyłączeniem odpowiedzialności
 braku świadomości i dojrzałości
„Wolne związki” są relacjami, gdzie partnerzy odrzucają Boga i liczą tylko na
własne siły w miłości i w szczęściu wspólnego życia.
Miłość między dwojgiem ludzi istnieje albo jej nie ma, stąd jeśli związek ma
istnieć musi być bezwarunkowy i nie ograniczony żadnymi ramami czasowymi.
Związki „na próbę” godzą w godność osoby ludzkiej oraz świętość związku
małżeńskiego.
Obie formy wspólnego życia stanowią pewną formę gry, gdzie partnerzy nie
powinni czuć żadnych zobowiązań, przywiązań czy uczuć, gdyż w każdej chwili
ich status może ulec zmianie (jak w grze). W związkach takich z góry zakłada
się, że oboje są wolni i w każdej chwili mogą odejść.
* * *
Ukazane powyżej wykroczenia moralne dotyczące szóstego przykazania
Dekalogu, pokazują, jak bardzo człowiek w swoim życiu zdolny jest, by odejść
od Boga i jego nauczania.
Nie wolno jednak zapominać, że Dekalog jest tylko
stróżem naszej łączności z Bogiem i Kościołem. Bóg w swoim zamyśle oczekuje
od człowieka, by „porzucił” prawo, a wszedł w orbitę Boga, gdzie nie ma już
norm i nakazów, lecz wszystko regulowane jest miłością, która nie potrzebuje
prawa, gdyż sama sobie jest najwyższym Prawem.

