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        Grzeszne jest współżycie, nawet w małżeństwie, jeśli nie wypływa z miłości. „Płciowość,
przez którą mężczyzna i kobieta oddają się sobie wzajemnie we właściwych i wyłącznych
aktach małżeńskich, nie jest bynajmniej zjawiskiem czysto biologicznym, lecz dotyczy samej
wewnętrznej istoty osoby ludzkiej jako takiej. Urzeczywistnia się ona w sposób prawdziwie
ludzki tylko wtedy, gdy stanowi integralną część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się z
sobą aż do śmierci” (Jan Paweł II, adhort. apost. Familiaris consortio, 11). (KKK 2361)
Wykroczeniem przeciwko miłości są wszystkie formy współżycia z drugą osobą, które nie liczą
się z jej dobrem, np. stosunki małżeńskie pozbawione szacunku do współmałżonka, poniżające
go, wywołujące w nim wyrzuty sumienia itp. Dzieje się tak wtedy, gdy jeden ze współmałżonków
dąży do własnej przyjemności nie mając na uwadze prawdziwego dobra drugiej osoby. Choć
samo doznawanie przyjemności nie jest grzechem, to jednak może skłaniać do zachowań
grzesznych, w celu jej doznawania. Modlitwa Tobiasza i Sary to świadectwo prawdziwej miłości
małżeńskiej, pełnej szacunku dla Boga i dla współmałżonka. Tobiasz podniósł się z posłania i
powiedział do Sary: „Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam
miłosierdzie i ocalił nas”. Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I
zaczęli tak mówić: Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych... Tyś stworzył Adama, i stworzyłeś
dla niego pomocną ostoję – Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: Nie
jest dobrze być człowiekowi samemu, uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie
dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej
miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości! I powiedzieli kolejno: Amen, amen! A potem spali
całą noc” (Tb 8,4-9). (Por. KKK 2361)
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