
25. Nie cudzołóż 
 

Sytuacja egzystencjalna 

 

Zadanie – Wpisz na kolejne stopnie „schodów” kolejne etapy rozwoju ludzkich znajomości. Możesz wybierać 

wśród następujących stopni: narzeczeństwo, znajomość, małżeństwo, przyjaźń, koleżeństwo. 

 

 
Nasze zachowanie wobec drugiego człowieka zależy od rodzaju relacji. 

Inaczej zachowujemy się wobec znajomych, kolegów i koleżanek, a 

inaczej wobec przyjaciół. Ważne jest, żeby zawsze zachować to 

rozróżnienie. Jeśli go zabraknie, często relacje kończą się bardzo źle. 

 

 

 

 

 

 

 

Cudzołóstwo najczęściej jest kojarzone ze zdradą małżeńską. Dochodzi do niej wówczas, gdy małżonek łamie 

przysięgę wierności złożoną żonie lub mężowi i wiąże się z inną osobą. Zdradzony człowiek zostaje wówczas 

mocno zraniony. Rana jest tym większa, że została zadana przez osobę najbliższą. W takich sytuacjach bardzo 

często małżeństwo się rozpada, choć istnieją także piękne przykłady przebaczenia. Przed zdradą małżeńską 

zdecydowanie przestrzega przykazanie „Nie cudzołóż!”. 

 

 

Imię i nazwisko 

 

„Słyszeliście, że powiedziano: »Nie 

cudzołóż!« A ja wam powiadam: 

Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu 

dopuścił cudzołóstwa”. 

https://www.youtube.com/embed/PgGTqXJC8yI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-7EUPrj83cY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/dlyBszF8A6g?feature=oembed


 



 

 
 

 

Modlitwa 

Matko Boża, 

Tak wielu młodych ludzi spotykałaś na ulicach Nazaretu. 

Marzyli oni o miłości jak większość z nas. 

Ty wiesz jednak, jak często namiętność przysłania nam jej prawdziwy sens. 

Niepokalane Serce Maryi, uchowaj nas przed utratą czystości. 

Pomóż zwalczać egoizm, który tak łatwo wkrada się w nasze uczucia. 

Matko Pięknej Miłości, niech nasza miłość, tak jak Twoja, będzie wielka i ofiarna. Amen. 
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Zapamiętaj! 

Szóste przykazanie należy jednak rozumieć szerzej – jako wezwanie do czystości. Chrystus wyjaśniał 

to w następujący sposób: „Słyszeliście, że powiedziano: »Nie cudzołóż!« A ja wam powiadam: Każdy, kto 

pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa” (Mt 5, 27–28). Dlatego, oprócz 

cudzołóstwa, do grzechów przeciwko czystości należą m.in.: – masturbacja, która jest używaniem własnej 

płciowości tylko dla uzyskania przyjemności; powoduje ona skupienie się na sobie i własnych doznaniach. 

Może prowadzić do rozwoju egoizmu; – pornografia, której tworzenie i oglądanie poniża człowieka, 

sprowadzając go do roli przedmiotu. Może ona prowadzić także do poważnych zaburzeń, które uniemożliwiają 

stworzenie pogłębionych relacji z drugim człowiekiem; – współżycie pozamałżeńskie, które zaprzecza istocie 

seksualności; powinna być ona bowiem wyrazem jedynej, najgłębszej i trwającej do końca życia miłości 

pomiędzy mężem i żoną; współżycie poza małżeństwem prowadzi także często do życiowych dramatów; – 

myśli, pragnienia i rozmowy nieczyste, które rozbudzają wyobraźnię i często prowadzą do innych grzechów 

przeciwko szóstemu przykazaniu. 

 

 
 


