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A TISZTASÁG KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI
2348 Minden megkeresztelt ember a tisztaságra kapott meghívást. A keresztény Krisztust, minden
tisztaság példaképét öltötte magára. Az összes Krisztus-hívő arra hivatott, hogy sajátos
életállapotának megfelelően tiszta életet éljen. A keresztény keresztsége pillanatában elkötelezte
magát arra, hogy érzelmi életét tisztaságban fogja uralni.
2349 A tisztaság erényének "különböző életállapotuk szerint kell ékesítenie az embereket:
egyeseket a szüzességben vagy az Istennek szentelt cölibátusban, hogy könnyebben és osztatlan
szívvel szentelhessék magukat egyedül Istennek; másokat az erkölcsi törvények által meghatározott
módon aszerint, hogy házasok vagy egyedülállók-e". A házas emberek arra kaptak meghívást, hogy
a házastársi tisztaságot éljék; a többiek a tisztaságot az önmegtartóztatásban gyakorolják:
"Megtanuljuk tehát, hogy a tisztaság hármas erény: házastársi, özvegyi, szűzi; ugyanis nem úgy
hirdetjük az egyiket, hogy kizárjuk a másik kettőt. (...) Ennyiben az Egyház fegyelme gazdag."
2350 A jegyesek arra hivatottak, hogy a tisztaságot az önmegtartóztatásban éljék meg. E próbának
alávetettségben fedezzék föl a kölcsönös tiszteletet, a hűség és a remény -- Istentől megkapják
egymást -- begyakorlását. Tartsák fönn a házasság idejére a gyengédségnek azokat a
megnyilvánulásait, melyek a házastársi szeretet sajátosságai. Segítsék egymást kölcsönösen abban,
hogy növekedjenek a tisztaságban.
A TISZTASÁG ELLENI BŰNÖK
2351 A tisztátalanság (lat. luxuria) a nemi gyönyör rendetlen vágya vagy féktelen élvezete. A
szexuális gyönyör erkölcsileg akkor rendetlen, amikor önmagáért, az élet továbbadására és a
szeretetre rendeltségén kívül keresik.
2352 Az önfertőzés (lat. masturbatio) a nemi szervek szándékos izgatása nemi öröm szerzése
céljából. "Mind az egyházi Tanítóhivatal -- a hagyomány állandó folyamatában --, mind a hívők
erkölcsi érzéke bizonytalankodások nélkül állítja, hogy az önfertőzés önmagában és súlyosan
rendetlen cselekedet." "Bármi legyen is a motívuma, a szexuális képesség szándékos használata a
normális házastársi kapcsolaton kívül lényegében mond ellent rendeltetésének." Ilyen esetben a
szexuális élvezetet, melynek "az erkölcsi rend szerint az igazi szerelem, a teljes, kölcsönös odaadás
és az emberi élet továbbadása összefüggésében kell megvalósulnia, az e rend által megkövetelt
szexuális kapcsolaton kívül keresik".
Ahhoz, hogy a személyek erkölcsi felelősségéről helyes ítéletet alkothassunk és a
lelkipásztorkodásnak irányt mutathassunk, figyelembe kell venni az érzelmi éretlenséget, a szerzett
szokások erejét, a szorongásos állapotot és egyéb pszichikai vagy társadalmi tényezőt, amelyek
enyhíthetik, talán a minimumra is csökkenthetik az erkölcsi bűnösséget.
2353 A paráználkodás (lat. fornicatio) egy szabad állapotú férfi és nő házasságon kívüli testi
egyesülése. Súlyosan ellenkezik a személyek méltóságával és az emberi szexualitással, amely
természete szerint a házastársak javára, valamint gyermekek nemzésére és nevelésére rendeltetett.
Ezenkívül súlyos botrány, amikor fiatalokat ront meg.

2354 A pornográfia kivonja a tényleges vagy tettetett szexuális aktust a partnerek bizalmas
szférájából, hogy azt szándékosan harmadik személy(ek)nek bemutassa. Sérti a tisztaságot, mert
eltorzítja a házastársi aktust, mely a házastársak egymásnak nyújtott intim ajándéka. Súlyosan
károsítja mindazok méltóságát, akik részt vesznek benne (színészek, kereskedők, nézők), mert
egymás számára primitív élvezet cikké és a meg nem engedett profit forrásává válnak. A pornográfia
mindnyájukat egy nem létező világ illúziójába ringatja. Súlyos bűn. A polgári hatóságoknak meg
kell akadályozniuk pornográf anyagok előállítását és terjesztését.
2355 A prostitúció a prostituált személy méltóságát támadja, melyet a tőle nyert nemi gyönyörre
redukálnak. Aki ezért fizet, súlyosan vétkezik önmaga ellen: megsérti a tisztaságot, melyre kötelezi
a keresztség, és beszennyezi testét, a Szentlélek templomát. A prostitúció a társadalom fekélye.
Rendes körülmények között a nőket sújtja, de nem kíméli a férfiakat, a gyermekeket és a
fiatalkorúakat sem (ez utóbbi két esetben a bűn a botránnyal is súlyosbodik). Az embernek önmagát
prostituálnia mindig súlyos bűn, de a bűn beszámíthatóságát csökkentheti a nyomor, a zsarolás és
a társadalmi nyomás.
2356 A nemi erőszak a személy szexuális intimszférájába való erőszakos behatolás. Sérti az
igazságosságot és a szeretetet. A nemi erőszak súlyosan megsérti a másik tisztelethez,
szabadsághoz, testi és erkölcsi épséghez való jogát. Súlyos kárt okoz, mely az áldozatban egész
életére kiható nyomot hagyhat. Mindig önmagában rossz cselekedet. Még súlyosabb, ha rokonok
(vö. vérfertőzés) vagy nevelők követik el a rájuk bízott gyermekeken.

