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Popęd seksualny nie powinien prowadzić do czynów sprzecznych z miłością do Boga, do
drugiego człowieka i do siebie samego. Miłość powinna więc pobudzać do panowania nad
sobą, aby człowiek mógł się stawać pełnym darem dla innych (por. KKK 2346). Potrzeba pracy
nad opanowaniem popędu seksualnego nie wynika z pogardy dla ludzkiego ciała, lecz jest
wymogiem miłości. „Czystość prowadzi tego, kto ją praktykuje, do stawania się wobec bliźniego
świadkiem wierności i czułości Boga.” (KKK 2346) Od najmłodszych lat konieczna jest paca nad
sobą i stosowanie środków, dzięki którym sfera seksualna nie będzie w człowieku czymś
autonomicznym, nie związanym z prawdziwą miłością do Boga i do człowieka. „Kto chce
pozostać wierny przyrzeczeniom chrztu i przeciwstawić się pokusom, podejmie w tym celu
środki takie, jak: poznanie siebie, praktykowanie ascezy odpowiedniej do spotykanych sytuacji,
posłuszeństwo przykazaniom Bożym, ćwiczenie się w cnotach moralnych i wierność modlitwie.”
(KKK 2340) Dążenie do pełnej czystości wymaga wielkiej wytrwałości i cierpliwości. W tej pracy
nie należy się zniechęcać, gdyż trwa ona przez całe życie. „Panowanie nad sobą jest zadaniem
długotrwałym. Nigdy nie należy uważać, że zdobyło się je raz na zawsze. Zakłada ono wysiłek
podejmowany we wszystkich okresach życia (por. Tt 2,1-6.). Wymagany wysiłek powinien być
bardziej intensywny w pewnych okresach – gdy kształtuje się osobowość, w dzieciństwie i w
młodości. (KKK 2342) „Człowiek cnotliwy i czysty formuje się dzień po dniu, podejmując liczne i
dobrowolne decyzje; dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro moralne odpowiednio do etapów
swojego rozwoju” (Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 34; KKK 2343) Nie należy
się też zrażać niepowodzeniami w pracy nad sobą i popełnianymi grzechami. W pracy nad sobą
nie powinny nikogo zniechęcać pojawiające się trudności i ewentualne upadki. „W dziedzinie
czystości znane są prawa wzrostu, który dokonuje się etapami naznaczonymi niedoskonałością
i dość często grzechem.” (KKK 2343)
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