VI. prikázanie
Človek je stvorený na Boží obraz. V deň, keď Boh stvoril človeka na svoju podobu, keď ho
stvoril ako muža a ženu, požehnal ho a povedal mu: „Ploďte a množte sa, naplňte zem a podmaňte si
ju“ (porov. Gn 1,27-28).
Zasadiť strom a nezalievať ho je nezmysel. Počať človeka, dať mu život a nenaučiť ho mať rád
druhých, je zrada proti nemu a hriech proti Bohu. Nový človek má byť preto počatý v manželstve,
v ktorom sa muž a žena zaviazali spolupracovať s Bohom na obetavej a vernej vzájomnej láske. Aby
právo človeka narodiť sa do svojej rodiny ostalo neporušené, Boh daroval človekovi čnosť čistoty.
Čistota vyžaduje, aby sa človek naučil ovládať: Buď človek dokáže svojim vášňam rozkázať a dosiahne
pokoj, alebo sa nimi dá zotročiť a stane sa nešťastným.
Čistota sa zvlášť prejavuje v priateľstve k blížnemu. Priateľstvo je veľké dobro pre všetkých, nech
je pestované medzi osobami rovnakého alebo rozdielneho pohlavia. Vedie k duchovnému
spoločenstvu.
Čistotou sa majú vyznačovať podľa svojho stavu všetci kresťania: slobodný stav, panenstvo,
celibát, manželstvo i vdovstvo. Každému, vo akomkoľvek životnom stave, hrozí pokušenie k spáchaniu
hriechu proti čistote. Preto Boh dáva človeku príkaz: Nezosmilníš!
V období dospievania môže začínať pokušenie k chlipnosti, čo je nezriadená túžba alebo
bezuzdné vyžívanie sa v zmyselnej rozkoši. Používanie dvojzmyselných slov, vtipov, pozeranie
obrazov a videí zobrazujúcich intímne časti ľudského tela, či špehovanie iných osôb. S týmto hriechom
súvisí hriech sebaukájania, ktorý sa zvykne nazývať onániou, masturbáciou. Najväčším
nebezpečenstvom na ňom je, že si človek na neho zvykne, že sa pre človeka stane určitou formou
závislosti. Pri ňom človek podporuje svoje sebectvo, starosť o seba a nie o druhých.
Ďalším hriechom je pornografia, ktorá priamo uráža čistotu. V nej sa hrubo odhaľujú intímne
úkony partnerov, aby sa zámerne mohli ukázať tretím osobám.
Mladistvým často lekári a psychológovia odporúčajú viesť pohlavný život, ale majú pri ňom
užívať antikoncepciu, vraj ako ochranu pred nakazením sa pohlavnými chorobami. Toto odporúčanie
však nevychádza zo skutočného záujmu o človeka, o jeho dobro, ale zo záujmu silných
farmakologických skupín, ktoré dané produkty vyrábajú alebo distribuujú. Antikoncepcia nie je
riešením v boji proti AIDS. Je to podobné, ako keby sme chceli vyriešiť problémy s ochranou ľudí pred
skazeným vzduchom rozdávaním masiek a pred skazenou vodou rozdávaním filtrov. Možno to na
chvíľu pomôže, ale rozhodne inteligentnejšie je odstrániť to, čo vzduch a vodu kazí. Uvažujme
inteligentnejšie a nenaleťme na reklamné frázy a na názor davu. Boh chce, aby sme bojovali proti zlu,
a teda aj proti AIDS, kvalitou svojho správania. Najväčším bohatstvom pre muža a ženu nie je sex, ale
vzájomné porozumenie a ochota sa navzájom podporiť. Mladí ľudia, ak chcú byť šťastní, musia sa
nechať viesť láskou, ktorá hľadí na dobro druhého i na dobro detí, ktoré Boh môže darovať. Ak vo
vzťahu hľadí človek na seba, na to, že sa mne to páči, že si ja chcem užiť, že na deti a záväzok
v manželstve má človek ešte čas, toto nie je láska, ale obyčajné sebectvo. Tento hriech nazývame
smilstvom.
Kedysi na náboženstve som urobil takú aktivitu. Poprosil som dievčatá, aby veľmi dobre počúvali
a vyzval som chlapcov, aby mi povedali, koľko žien – frajeriek by chceli mať predtým, ako sa oženia.
Tí najväčší frajeri v triede začali hádzať rôzne čísla. Potom som sa ich spýtal, koľko partnerov pred
nimi by akceptovali u svojej manželky, ak sa raz oženia. Odpoveď bola, ideálne ani jedného,
maximálne 1 – 2. Tu by som chcel povedať, že naozaj každý máme svoju dôstojnosť. Je to Boh, ktorý

ma chcel mať na tomto svete a je to Boh, ktorý človeka povoláva k manželstvu. Preto sa nemusím báť,
že ak nebudem pohlavne žiť so svojim chlapcom alebo dievčaťom, že ho stratím. Ak ma ten druhý
partner má naozaj rád, bude rešpektovať moje rozhodnutie pre čistotu až do manželstva. Ako ho
rešpektovať nevie, je na zamyslenie, či má v srdci lásku, alebo len sebeckú túžbu po mojom tele. Ak
môj partner vystriedal predo mnou viacerých, kto mi môže dať záruku, že sa nerozíde sa aj so mnou?
A ako by som sa mohol pozrieť do očí toho predchádzajúceho partnera, ktorý to dievča alebo chlapca
tak intímne pozná...
Dôležitá vec, ktorú by som mal povedať rodičom, ktorých deti žijú s partnermi pred sobášom.
Tieto vaše deti sú dospelé. Majú rozum a slobodnú vôľu. Stačí raz vyjadriť nespokojnosť so spôsobom
života, ktorý vedú, aby poznali váš názor. Netreba im to stále pripomínať, skôr sa s láskou o nich
starajte. Aj samotný Ježiš sa s láskou staral o mýtnikov a hriešnikov, navštevoval ich a jedával s nimi.
Modlite za svoje deti a buďte im príkladom, aby nie od vás počuli, ale aby na vás videli, že viera
v Ježiša má zmysel. A hlavne nenúťte ich k sobášu. Ak sa mladí ľudia sami rozhodnú pre sobáš, je
omnoho väčšia nádej, že si budú verní, ako keď im sobáš zorganizujú ich rodičia, pretože vtedy sa
necítia až tak viazaní.
Ďalším hriechom proti 6. prikázaniu je prostitúcia, ktorá uráža dôstojnosť osoby, pretože sa
znižuje na pohlavnú rozkoš, pre ktorú je využívaná. Ľudské telo, ktoré je príbytkom nesmrteľnej duše
a chrámom Ducha Svätého je zneužívané na obchod. Za zmienku tiež stojí pojem homosexualita,
ktorou sa označuje intímny vzťah medzi rovnakým pohlavím. Môže byť vrodená alebo získaná.
Sv. písmo označuje intímny homosexuálny vzťah ako zvrátenosť. Takýto vzťah odporuje prirodzenému
zákonu, preto nemôže byť v žiadnom prípade schvaľovaný. Podotýkam, že hovoríme o intímnom
vzťahu, nie o samotnej orientácii, ktorá hriechom nie je. Preto ľudia s homosexuálnou orientáciou sú
povolaní k čistote a často nesením tohto kríža môžu vyprosiť veľké milosti sebe i iným.
Na záver treba spomenúť, že rôzne sexuálne úchylky a deviácie, ktoré pokiaľ človek koná vedome
a dobrovoľne, sú ťažkým hriechom. Avšak treba ich odlíšiť od rôznych foriem psychických diagnóz,
ktoré môžu závažnosť takéhoto hriechu zmenšiť. Medzi nimi vážnym previnením proti láske je
znásilnenie. Ide o násilné vniknutie do intimity nejakej osoby. Je potupením spravodlivosti a lásky.
Znásilnenie hrubo porušuje právo každého človeka na úctu, na slobodu, na telesnú a mravnú
neporušenosť. Spôsobuje ťažkú škodu.
Bratia a sestry, čistota je naozaj veľkým darom. Keď pozrieme do cirkevného kalendára, nájdeme
v ňom mnoho dôkazov. Koľko svätcov má Cirkev, pri ktorých je uvedené: panna a mučenica. Koľkí
ľudia sa rozhodli radšej obetovať svoj vlastný život, ako prísť o svoju čistotu! A v dnešnej dobe s akou
ľahkosťou ju mnohí odhadzujú ako niečo nepotrebné... Čo však, ak človek spadne, urobí chybu? Čo ak
človek takýto skutok ľutuje? Dokáže niekto človeku vrátiť jeho čistotu? Je to Boh, ktorý nielen hriechy
odpúšťa, ale aj zabúda. Spomínali sme, že je veľkou chybou zo strany rodičov nútiť dcéru alebo syna,
ktorí splodili dieťa do manželstva. Človek má stále právo na slobodnú voľbu svojho životného stavu.
Nesmieme odsudzovať žiadneho človeka, nech by spáchal akýkoľvek hriech proti čistote, pretože sa
ľahko môže stať, že niekto zhreší proti inému prikázaniu omnoho horšie.
Ak ste si všimli, tieto myšlienky sa týkali viac-menej slobodných ľudí, hoci s niektorými skutkami
môžu mať ľudia problém aj v manželstve. Manželskú čistotu upravuje 9. Božie prikázanie, ktorému sa
budeme venovať v ďalších častiach.
Bratia a sestry, v tomto týždni viac premýšľajme nad tým veľkým Božím darom, ktorým je
čistota. Veď každý kresťan je povolaný k čistote, pretože každý z nás sa pri krste dostal biely odev –
čistú dušu a obliekol sa v Krista.
Amen.

