
Nie cudzołóż

Ku mojej mądrości zwróć się, mój synu, ku mojej rozwadze nakłoń swe ucho, 2 abyś zachował roztropność, twe usta niech
strzegą rozsądku! 3 Bo miód wycieka z warg obcej, podniebienie jej gładkie jak olej, 4 lecz w końcu będzie gorzka niby
piołun i ostra jak miecz obosieczny.  5 Jej nogi zstępują ku śmierci, do Szeolu zmierzają jej kroki, 6 byś nie ujrzał drogi
życia, jej ścieżki wiją się niedostrzegalnie. 7 Więc teraz, mój synu, posłuchaj: nie odstępuj od moich pouczeń; 8 idź drogą
swą od niej daleko, pod drzwi jej domu nie podchodź, 9 byś obcym swej sławy nie oddał, a lat swych okrutnikowi, 10 by z
pracy twej  inni  nie tyli,  by mienie twe nie szło w dom obcy.  11 Na końcu przyjdzie ci  wzdychać,  gdy ciało i  siły
wyczerpiesz. 12 Powiesz: «Nie cierpiałem upomnień - nauką wzgardziło moje serce, 13 nie dbałem na głos wychowawców,
nie dawałem posłuchu nauczającym mnie; 14 o włos, a popadłbym w wielkie nieszczęście pośród rady i zgromadzenia». 15

Pij wodę z własnej cysterny, tę, która płynie z twej studni.  16 Na zewnątrz mają bić twoje źródła? Tworzyć na placach
strumienie?  17 Niech służy dla ciebie samego, a nie innym wraz z tobą;  18 niech źródło twe świętym zostanie, znajduj
radość w żonie młodości.  19 Przemiła to łania i wdzięczna kozica, jej piersią upajaj się zawsze, w miłości jej stale czuj
rozkosz! 20 Po cóż, mój synu, upajać się obcą i obejmować piersi nieznanej? 21 Bo drogi ludzkie - przed oczyma Pana, On
widzi wszystkie ich ścieżki. 22 Gdy grzesznym nieprawość owładnie, trzymają go więzy występku. 23 Umrze on z braku
nauki, pobłądzi z ogromu głupoty (Prz 5, 1-23).

Synu, przestrzegaj słów moich, moje nakazy przechowuj u siebie! 2 Strzeż mych nakazów, byś żył, jak źrenicy oka - mych
uwag. 3 Do palca je swego przymocuj, na tablicy serca je zapisz. 4 Mów do mądrości: «Ma siostro!», przyjaciółką nazywaj
roztropność, 5 abyś się ustrzegł przed cudzą żoną, przed obcą, co mowę ma gładką.  6 Przez okno bowiem swego domu,
przez  kratę  się  przyglądałem,  7 ujrzałem  wśród  nieświadomych,  poznałem  pomiędzy  chłopcami  młodzieńca
lekkomyślnego.  8 Przechodził ulicą obok narożnika, na drogę do domu jej wstąpił,  9 o zmroku, o późnej godzinie, pod
osłoną  nocnych  ciemności.  10 Oto  kobieta  wychodzi  naprzeciw  -  strój  nierządnicy,  a  zamiar  ukryty,  11 wzburzona,
nieopanowana, nie ustoi w domu jej noga: 12 to na ulicy, to na placu, na każdym rogu czatuje. 13 Chwyciła go i obejmuje, z
bezczelną  miną  doń  rzekła:  14 «Miałam  złożyć  ofiarę  biesiadną,  dziś  dopełniłam  swych  ślubów,  15 wyszłam  tobie
naprzeciw, zaczęłam cię szukać,  znalazłam.  16 Kilimem swe łoże wysłałam, kobiercem wzorzystym z Egiptu,  17 swą
pościel mirrą skropiłam, aloesem i cynamonem.  18 Chodź, pijmy rozkosz do rana, miłością się cieszmy,  19 bo mąż poza
domem przebywa, udał się w drogę daleką: 20 wór pieniędzy zabrał ze sobą, ma wrócić na pełnię księżyca». 21 Omamiła go
długą namową, pochlebstwem swych warg go uwiodła; 22 podążył tuż za nią niezwłocznie, jak wół, co idzie na rzeź, jak
jeleń związany powrozem, 23 aż strzała przeszyje wątrobę; jak wróbel, co wpada w sidło, nieświadom, że idzie o życie. 24

Teraz, synowie, słuchajcie mnie, zważajcie na słowa ust moich; 25 niechaj twe serce w jej stronę nie zbacza, po ścieżkach
jej się nie błąkaj; 26 bo wielu raniła, strąciła ich wielu - a wszystkich zabiła. 27 Dom jej drogą jest do Szeolu: co w podwoje
śmierci prowadzi (Prz 7, 1-27).

Nie  zaprzedawaj  kobiecie  swej  duszy,  by się  nie  wyniosła  nad  twoją  władzę.  3 Nie  wychodź  na  spotkanie  kobiety
rozpustnej, byś nie wpadł w jej sidła. 4 Nie wchodź w zażyłość ze śpiewaczką, by jej zamiary cię nie usidliły. 5 Nie wpatruj
się w dziewicę, abyś przypadkiem nie wpadł w sidła kar z jej powodu. 6 Nie oddawaj się nierządnicom, abyś nie stracił
swego dziedzictwa. 7 Nie rozglądaj się po ulicach miasta ani nie wałęsaj się po jego pustych zaułkach. 8 Odwróć oko od
pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności: przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem
miłość namiętna rozpala się jak ogień.  9 Z kobietą zamężną nigdy razem nie siadaj ani nie ucztuj z nią przy winie, aby
przypadkiem twa dusza nie skłoniła się ku niej, byś przez swą namiętność nie potknął się aż do zagłady (Syr 9, 2-9).

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w
swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od
siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone
do piekła.  30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla
ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła (Mt 5, 27-30).

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. 13

Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla
Pana, a Pan dla ciała. 14 Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. 15 Czyż nie wiecie, że ciała
wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!  16

Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane -
dwoje jednym ciałem.  17 Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.  18 Strzeżcie się rozpusty; wszelki
grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. 19

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie
należycie do samych siebie? 20 Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! (1 Kor 6,
12-20).

Polecenia:
1. Wymień i oceń praktyczne przestrogi przed cudzołóstwem zawarte w powyższych fragmentach.
2. Omów opisane w powyższych fragmentach duchowe konsekwencje cudzołóstwa.
3. Rozwiń przesłanie moralne wynikające z wyrażenia „ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego”.
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