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Kościół wobec antykoncepcji

Miłość wcielona

Modny jest mit, który głosi, że Kościół zajmuje wrogą postawę wobec ludzkiej seksualności i dlatego
sprzeciwia się antykoncepcji. Prawda jest zupełnie inna. Kościół widzi w seksualności niezwykły
dar od Boga (Bądźcie płodni i rozmnażajcie się Rdz 1, 28)
, który w
płaszczyźnie fizycznej stanowi najgłębszy wyraz miłości oraz więzi małżeńskiej. Miłość głoszona przez
chrześcijan to nie miłość jedynie duchowa. To miłość wcielona.
W małżeństwie jednym z najbardziej istotnych przejawów cielesnego wyrażania miłości jest
właśnie współżycie seksualne. Jest to tak istotny przejaw miłości małżeńskiej, że Kościół nie
może uznać za ważne te związki, w których małżonkowie z góry wykluczają współżycie lub
posiadanie potomstwa.

Kościół patrzy w sposób pozytywny nie tylko na ludzką seksualność, ale także na zdolność
człowieka, by kierować tą sferą życia własną mocą. Człowiek ma szansę być na tyle silny, na tyle wolny
wobec popędów i instynktów, na tyle świadomy swych działań i swojej płodności, że potrafi sam
kierować sferą seksualną. Nie potrzebuje do tego żadnych pomocy w postaci środków fizycznych czy
substancji chemicznych. Dokładnie tak, jak jest w stanie kierować swymi emocjami, bez odwoływania się
do alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych czy tabletek nasennych. To właśnie z tej pozytywnej
wizji człowieka i jego zdolności do panowania nad własną seksualnością wynika sprzeciw Kościoła
wobec środków antykoncepcyjnych. Sięganie po takie środki jest zawsze porażką człowieka.
Oznacza przecież rezygnację ze zdolności do panowania nad sobą, nad własnym ciałem i popędem
seksualnym. Porażka w odniesieniu do własnej seksualności prowadzi zwykle do porażek i słabości w
innych sferach życia.

Drugim mitem jest przekonanie, że sprzeciwiając się antykoncepcji, Kościół przynajmniej pośrednio
przymusza do nieodpowiedzialnego rodzicielstwa lub do rezygnacji ze współżycia seksualnego nawet w
małżeństwie. Nic bardziej błędnego. Kościół podkreśla, że odpowiedzialne rodzicielstwo jest
koniecznym warunkiem dojrzałej miłości małżeńskiej.

Uczciwi ludzie mogą nabrać jeszcze mocniejszego przekonania o tym, jak bardzo uzasadniona jest
nauka, którą Kościół w tej dziedzinie głosi, jeśli zwrócą uwagę na następstwa, do jakich prowadzi
przyjęcie środków i metod sztucznego ograniczania urodzeń. Niech uprzytomnia sobie przede
wszystkim, jak bardzo tego rodzaju postępowanie otwiera szeroką i łatwą drogę zarówno niewierności
małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów. (...). Należy również obawiać się tego, że
mężczyźni, przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek
dla kobiet i lekceważąc ich psychofizyczną równowagę, sprowadzą je do roli narzędzia,
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służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej żądzy, a w konsekwencji przestaną je uważać za
godne szacunku towarzyszki życia.

Paweł VI, encyklika Humanae vitae 17
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W razie problemów z kontaktem ze mną w moim profilu nachodzimy na ikonkę domku i tam
macie gadu-gadu do mnie 304230

Naturalnie Posługujemy w 100% darmowo, a nasze Charyzmaty nie należą do nas, a do KK.
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