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Rozdział pierwszy

Zwiastowanie

Seksualna amoralność

Piękna dziewczyna zostaje nawiedzona przez
Ducha Świętego i mówi po prostu: tak. W tym
momencie poczyna się Bóg-człowiek. To ekstatyczne, dające początek życiu spotkanie między
błogosławioną Dziewicą Maryją i Duchem
Świętym odzwierciedla moment poczęcia
każdej ludzkiej istoty. W miłosnym zjednoczeniu mężczyzny i kobiety poczyna się dziecko.
Poprzez to czułe i piękne zjednoczenie w sakramentalnym związku małżeńskim mąż i żona
współdziałają z Bogiem w tworzeniu nowego
życia. Ten radosny miłosny akt stworzenia
jest jednym z najcenniejszych i najczystszych,
które Bóg kiedykolwiek ofiarował rodzajowi
ludzkiemu.
(por. Łk 1,26–38)

Mroczne wypaczenia
W ogrodzie Eden Szatan od samego początku widział, że mąż
i żona się kochają, i żywił z tego powodu do nich nienawiść.
Chciał zniszczyć ich miłość. Atak na prostą, szczęśliwą i czystą
miłość między mężem i żoną wciąż jest jedną z ulubionych
zbrodni Szatana. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, by dzielili
życie i miłość, jednak Szatan niszczy ten dar, zastawiając na
nich pułapkę seksualnej amoralności i nieczystości.
Lista grzechów związanych z seksualnością jest długa: seks
pozamałżeński, wolne związki, cudzołóstwo, pornografia,
masturbacja, prostytucja, promiskuityzm, sodomia i wszelkie rodzaje egoistycznej nieczystości. Te zachowania są złe
nie dlatego, że tak arbitralnie zadecydował Kościół katolicki.
Grzechy związane z seksualną amoralnością są złem, ponieważ wypaczają i niszczą piękny, dający życie akt małżeński.
Akt seksualny z samej swej natury ma być intymnym dzieleniem się sobą z małżonkiem. To ludzki wyraz Bożej miłości,
której każdy z nas pragnie, ale zawsze szukamy drogi na skróty.
Pragniemy natychmiastowej przyjemności zamiast trwałej,
nieprzemijającej rozkoszy, którą daje małżeństwo. Seksualne grzechy wypaczają coś, co powinno być aktem wiernego
oddania, i przekształcają to w działanie mające na celu egoistyczne zaspokojenie. Kochające się, wierne sobie małżeństwo to jedna z najlepszych możliwości, jaką mają mężczyzna
i kobieta, by osiągnąć w życiu szczęście. Ale to, że moglibyśmy
być szczęśliwi, nie podoba się Szatanowi, więc ciężko i długo
pracuje nad zniszczeniem jednego z najwspanialszych danych
od Boga sposobów, by wieść szczęśliwe i bogate życie.
Świadectwo z pola walki
Michael był przystojnym dwudziestolatkiem. Przyszedł do
mnie, by porozmawiać o tym, że nie może znaleźć odpo-
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wiedniej kandydatki na żonę. Jego związki trwały krótko
i podczas gdy jedna część jego osobowości chciała się żenić, druga się przed tym wzdragała. Owa mroczna strona
wciąż obwiniała kobietę, z którą się spotykał, o wszystkie
niepowodzenia.
Wkrótce Michael opowiedział mi o swoich problemach
z pornografią i o tym, że miewa przypadkowe kontakty
seksualne, co stało w kontrze do tego, że pragnął znaleźć
dobrą kandydatkę na żonę. Szatan może mieć silną władzę
nad człowiekiem za sprawą jego skłonności do popełniania
grzechów związanych ze sferą seksualną. Grzech sprawia,
że taka osoba jest zdezorientowana w sprawach miłości
i seksu. Jeśli wielu ludzi w populacji jest uzależnionych od
seksu, wówczas całe społeczeństwo staje się egoistyczne,
chore i bezpłodne.
Za sprawą pornografii i rozwiązłego życia mężczyzna lub
kobieta zastępują prawdziwy związek światem fantazji i przypadkowych relacji seksualnych. Takie życie sprawia, że mają
poczucie pustki, czują się winni i niezadowoleni. Pragną
miłości, ale nie są w stanie stworzyć prawdziwego, czystego
i trwałego związku. Ich zdeformowane i destrukcyjne zachowania seksualne paraliżują ich zdolność do stworzenia
zdrowego związku prowadzącego do zawarcia małżeństwa.
Michael postanowił uporządkować swoje życie. Częścią
terapii było codzienne odmawianie Różańca, przy czym
skupiał się na tajemnicach radosnych. Ponieważ dotyczą
one rodzinnego życia Jezusa, Duch Święty może głęboko
uzdrowić naszą zepsutą i zdeformowaną seksualność. Zrozumiawszy, jak wielkie dobro kryje się w Bożym darze miłości
seksualnej, Michael był w stanie skończyć ze swoim przepełnionym żądzą zdeformowanym życiem i tworzyć trwały,
czysty i prowadzący do małżeństwa związek.
Zwiastowanie
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Rozważanie o zwycięstwie
Gdy w zwiastowaniu rozważamy doskonałe poczęcie Jezusa,
możemy zobaczyć całkowitą czystość i radość błogosławionej Dziewicy Maryi. Jest ona piękną młodą dziewczyną, tak
naturalną i zachwycającą jak majowy dzień. Otrzymuje dar
w postaci dziecka w chwili uniesienia i pełnego oddania.
To czysty i wielki dar ofiarowany rodzajowi ludzkiemu przez
Boga, ponieważ mamy udział w Jego życiu, miłości i świetle.
Wyobraźcie sobie tę niewinność, tę obfitość i radość jako
potężną siłę w świecie. To są właśnie czystość i siła Maryi –
wciąż żywe poprzez odkupieńcze dzieło jej Syna. Wyobraźcie
sobie tę potężną czystość promieniującą na świat jako działanie miłości i twórczości. To piękno i siła małżeństwa między kobietą i mężczyzną, pobłogosławionego i wzrastającego
w sakramentalnej miłości Boga.
Widzicie teraz, jak mroczna, wypaczająca i destrukcyjna
jest seksualna amoralność. Grzechy związane ze sferą seksualną są niskie, egoistyczne, niebezpieczne i beznadziejne
w porównaniu z czystością, dobrocią i radością szczęśliwego
i wiernego małżeństwa. Wyobraźcie sobie dobroć i siłę, które
otaczają i wspierają działających na rzecz wzmacniania i promowania czystości i małżeństwa.
Wskazówki do walki
Na każdym paciorku różańca módl się w jednej z tych dobrych intencji:
za tych, którzy prowadzą programy czystości,
za tych, którzy uczą „teologii ciała”,
za tych, którzy pomagają innym wyjść z seksualnych uzależnień,
za księży, którzy udzielają rad osobom wyznającym na
spowiedzi grzechy związane z seksem,

**
**
**
**
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** za tych, którzy starają się żyć w czystości,
** za osoby stanu wolnego i celibatariuszy,
** za uwikłanych w niezdrowe i grzeszne związki,
** za kapłanów walczących z pornografią,
** za kapłanów, którzy wyciągają mężczyzn i kobiety z prze**

mysłu pornograficznego,
za tych, którzy ratują mężczyzn i kobiety z pułapki prostytucji i wykorzystywania seksualnego.

Po modlitwie fatimskiej
Ojcze Niebieski, przelej swoją Bożą miłość na nasz biedny,
zepsuty rodzaj ludzki. Przekaż nam swoje wyobrażenie czystości i siły. Rozświetl mroki amoralności światłem Twojej
wiecznej miłości. Napełnij nasze serca czystą miłością, abyśmy
nie szukali jej w destrukcyjny sposób. Prosimy Cię o to za
sprawą Króla miłości, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.
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