
KONSPEKT „SŁOWO BOŻE WZYWA DO CZYSTOŚCI”

1. Ewangelia wg Mateusza 5,27-28
Jezus zatroszczył się o nas w tym Słowie. Myślę, że zatroszczył się, żeby nasze oczy nie 
wędrowały pożądliwie w stronę kobiet. 

2. Mądrość Syracha 23,16-21 
Przeczytać to Słowo. Moje małe świadectwo związane z tym Słowem.

3. Mądrość Syracha 18,30-31; 19,2-3
Sięgnięcie do tego Słowa nieraz pomaga mi się opanować, gdy przychodzi pokusa.

4. Mądrość Syracha 9,1-9, szczególnie wers 8.
„Odwróć oko od pięknej kobiety i nie wpatruj się w cudzą piękność. Przez piękność kobiety 
wielu pobłądziło, przez nią miłość rozpala się jak ogień” 
„nie rozglądaj się po ulicach miasta”
W gruncie rzeczy autorzy „Bitwy każdego mężczyzny” nie napisali aż tak dużo nowych rzeczy 
– w podobny sposób wypowiadał się  kilka tysięcy wcześniej mędrzec Syrach!

5. 1 List do Tesaloniczan 4,3-8
Słowo to bardzo zachęca do powstrzymywania się od popędów naszego ciała. Mówi, do 
czego powołuje nas Bóg. Pan nasz powołuje nas do świętości, Św. Paweł przeciwstawia 
nieczystosć świętości. Słowo to zachęca do powstrzymywania się, moim zdaniem jesteśmy 
tu rozumiani jako ludzie pożądliwi i Słowo to nie potępia nas za pożądliwość, zachęca 
nas do powstrzymywania się od tego, do czego nas często ciągnie. Powstrzymywanie się, 
powściągliowść w tej sferze uświęca nas: „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: 
powstrzymywanie się od rozpusty”.

6. Gal 5,13-26, 6,7-8
„A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli”. Św. 
Paweł ma chyba m.in. na myśli tak mocne pożądanie kobiety przez mężczyznę, że można je 
nazwać męską chęcią „zjedzenia” kobiety.  Autorzy „Bitwy każdego mężczyzny” nazywają to 
samczą męskością, przeciwstawiając je byciu prawdziwym mężczyzną. Jak się nim stać?
„Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem 
do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi 
zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie 
znajdziecie się w niewoli Prawa.”
Żeby żyć wg ducha,czyli w czystości, warto modlić się do Ducha Św. i przez to pozwalać się 
Jemu prowadzić! Dopuszczając się nierządu, nieczystości, wyuzdania nie odziedziczymy 
królestwa Bożego. Owocem Ducha jest wiernosć, opanowanie. Przyjemności seksualne poza 
małżeństwem to sianie w ciele, które implikuje zagładę.

7. Jakub 1,2-4,12-16
Po pierwsze – przyjmujmy z radością doświadczenia pokus – one uczą nas wytrwałości.
Słowo to zachęca do wytrwałości w walce o czystość, pokazuje, że naprawdę warto 
uczestniczyć w tym zmaganiu, że warto się opierać , a także objaśnia skąd się często bierze 
pokusa seksualna. Często bierze się ona z naszej własnej pożądliwości.

8. Pieśń nad pieśniami – seksualność jako piękny dar.

Inne ważne fragmenty Słowa na temat czystości: Mt 5,8, 1 J 2,16-17, Syr 25,21, Syr 26,11, 1 Tm 5,23a, 
1 Kor 3,16-17, Ef 5,3, 1 Kor 6,17-20, Syr 23,6, Kol 3,5, 1 Kor 9,26-27, Hbr 13,4, 1 P 3,7, 1 Kor 12,22-24, 
Ef 4,19-20, 1 P 3,21



O czystych myślach: Rz 12,2, Flp 4,7-8, Ef 4,17-24, Mt 23,27-28, Kol 3,9-10, Syr 21,11

Więcej o Bożych normach czystości seksualnej znajdziecie także na s. 65 – 66 książki „Bitwa każdego 
meżczyzny”.


