Droga, którą idę…
…czyli moja walka o czystość
Mam 26 lat. Od kąt pamiętam mam problemy z czystością. Dopiero w gimnazjum na
religii ksiądz poruszył temat masturbacji w kontekście wiary i był to dla mnie szok. Dlaczego
coś takiego przyjemnego miało by być grzechem ciężkim? Nie rozumiałam, ale moje życie
było już życiem dla Jezusa więc od tamtego czasu już podejmowałam walkę z tym, co
okazało się silnym nałogiem. Znalazłam źródło tego nałogu. Przecież dzieci wyrastają
z zabawy swoimi miejscami intymnymi więc musiało się w moim życiu wydarzyć coś, co
rozbudziło na zawsze, o dużo za wcześnie, te sfery. Było to jak miałam około 4 czy 5 lat.
W wieku 13 lat miało miejsce kolejne wydarzenie pobudzające moją sferę seksualną, a jako
14 latka podjęłam się trudnej walki o wyciszenie grzesznych myśli i pragnień.
Kiedy sama masturbacja przestala mi wystarczać sięgałam do Internetu
w poszukiwaniu wrażeń i zaspokojenia. Oczywiście tam je znajdowałam. I żyłam sobie raz
szczęśliwa w czystości, to znowu w bagnie daleko od Boga. Moja walka przeważnie trwałą
do czasu kolejnego silnego bodźca, kiedy to mówiłam Bogu – „Teraz nie patrz, to będzie
jeden jedyny raz, ostatni.” I planowałam już wtedy, kiedy pójdę do spowiedzi.
Nadszedł też czas kiedy to pomimo masturbacji i oglądania coraz mocniejszych
filmów w Sieci, przyjmowałam Komunię Św. bo „przecież ja nie chcę się masturbować, a że
się zdarza, to trudno!” Spowiednicy mieli różne pomysły jak mi pomóc, chętnie ich słuchałam
i przyznawałam im rację. Jednak trudno było mi wprowadzić ich rady w życie i kończyła się
moja „świętość”. Masturbacja była dla mnie odskocznią od stresu, problemów, zmęczenia…
Stała się jakby stylem życia. Życia, które mi się nie podobało, bo było sprzeczne z wiarą.
Jezus tak mocno zakorzenił mi się w sercu, że nie mogłam trwać w grzechu, ale w czystości
tez nie umiałam wytrzymać długo. Koszmar – takie rozdwojenie. Błogosławiony był czas,
kiedy nie miałam czasu – kiedy miałam dużo do zrobienia i na masturbację i pornografię nie
było czasu albo warunków, ale ten czas się kiedyś skończył.
Poznałam fantastycznego chłopaka. I nie zliczę ile to razy żałowałam, że z mojej
inicjatywy nasza znajomość, nasze „chodzenie ze sobą” nabrało także erotycznego
charakteru. Co prawda wyznaczyliśmy sobie granice nie do przejścia, ale jednak
onanizowaliśmy się wzajemnie. Jeszcze jeden grzech, który wstyd wyznać przed księdzem.
Nasze igraszki mi nie wystarczały, nauczona samo-zadowalania się – upadałam, podnosiłam
się i upadałam. Mój chłopak stał się moim narzeczonym. Z czasem pozwoliliśmy sobie na
więcej, na zabawy bez bielizny. Było nam ciężko nie posunąć się do samego współżycia, tym
bardziej, że nasz okres narzeczeństwa się wydłużył z powodu wyjazdu narzeczonego do pracy
na drugi koniec Polski. Kiedy wrócił na stałe, musieliśmy zamieszkać razem, sami. Takie
mieliśmy ekonomiczne warunki. Ciągle walczyłam o czystość. Zaczęliśmy od ustalenia
najszybszej realnej daty ślubu. Nie raz podejmowaliśmy wstrzemięźliwość. Robiliśmy
wszystko co się dało, żeby zająć sobie czas i unikać okazji. Często jednak mój własny upadek
prowadził do upadku naszych postanowień. Wracaliśmy stopniowo do erotycznych
przyzwyczajeń. Kiedy nadszedł dzień ślubu miałam wielkie postanowienie, że teraz już

koniec z moją masturbacją, mam męża i on każde moje napięcie seksualne rozładuje jak Bóg
przykazał. Koniec z moją katorgą i walką o czystość. Teraz już można, naturalnie, pięknie!
Tak, to było naiwne. Oprócz tego, że się masturbowałam nadal i że ciągle szukałam
wrażeń w Internecie to w czasie moich płodnych dni sięgaliśmy po prezerwatywy, bo nie
byliśmy gotowi na dzieci. Tabletek antykoncepcyjnych nigdy nie chciałam i nie zamierzam
brać. Chyba, że z jakichś powodów, innych niż antykoncepcja, będę zmuszona. Jednak na
prezerwatywy się zgodziłam… Chyba dlatego właśnie, że nie są do końca skuteczne
i potraktowałam je jako znak dla Boga – „teraz nie chcemy dzieci, ale jeśli chcesz je nam dać,
to niech ta guma strzeli”.
Zajęliśmy się „uwijaniem sobie gniazdka” – remontowaliśmy mieszkanie, które mąż
dostał od babci. Gdy kończyliśmy remontować, zrobiłam test ciążowy – wyszedł pozytywny.
Jaka była moja radość! Nie byliśmy przygotowani na dziecko. Ja kończyłam właśnie studia,
byłam bez pracy. Mąż pracował w małej firmie i nie zarabiał wiele, ale byłam spokojna, bo
wierzę, że jak Bóg da dzieci to da i na dzieci. Cieszyłam się więc ogromnie i już kochałam
nasze maleństwo. Po pierwszej wizycie u ginekologa biegłam prosto do kościoła ze łzami
w oczach. Nie były to łzy radości. Lekarz powiedział, że płód nie rozwija się prawidłowo
i jeśli pojawi się krwawienie mam jechać prosto do szpitala. Straciliśmy „nasze” Dziecko.
Nikt nie potrafił podać przyczyny. Pomimo moich gorących modłów, Pan Bóg zabrał mi
ukochane pierwsze Dziecko… Miałam do Niego żal. Czy to jakaś kara za moją nieczystość?
Dlaczego Bóg mnie nie wysłuchał, opuścił? Pewnego dnia, kiedy tak rozpamiętywałam mój
pobyt w szpitalu, uświadomiłam sobie, że przeciwnie – Bóg mnie nie opuścił. On był przy
mnie przez cały ten mój trudny czas. Przyjmowałam wtedy każdego dnia Komunię Świętą. Ta
myśl była balsamem dla mojego zranionego serca. Cierpienie jest wpisane nierozłącznie
w miłość, a w moim cierpieniu był obecny Chrystus.
Życie potoczyło się dalej, tą samą ścieżką moich wzlotów i upadków w czystości. Mąż
znalazł lepszą pracę. Ja znalazłam pracę w szkole, na zastępstwo, na rok. Zaczęłam
zastanawiać się nad powiększeniem rodziny i obliczać, kiedy byłoby najlepiej zajść w ciążę.
Żeby zrobić staż, nie mogłam być dłużej niż miesiąc na L4. W ciąży, nigdy nie wiadomo
czego się spodziewać. Zbierałam się powoli w sobie, na poważną rozmowę z mężem, aby od
listopada starać się o dziecko. Do tej rozmowy jednak nigdy nie doszło. W listopadzie
pokazałam mu płytki dwóch różnych testów ciążowych z pozytywnym wynikiem. Oprócz
radości, którą ta wiadomość wywołała było wiele obaw – czy nie stracimy także tego
Dziecka; czy damy radę utrzymać się finansowo, czy podołamy obowiązkom… Ciąża mijała
spokojnie, bez problemów. Byłam pochłonięta pracą więc na nieczystość nie było czasu, ale
w końcu wdarła się w moje życie zawodowe rutyna i czas na pornografię znalazłam. Jak tak
można – nosić pod sercem nowe życie, a oglądać takie rzeczy?! Masturbować się?! Nie
pojmuję, a jednak tak żyłam. Dalego od Boga. Źle, źle, źle, totalnie źle! Chodziłam do
spowiedzi i upadałam. Standardowo.
Powiedziałam sobie „dość”, kiedy zaczął zbliżać się powoli termin porodu. Poszłam
do spowiedzi, powierzyłam jeszcze raz siebie i Dziecko Jezusowi. Prosiłam, aby Bóg je
zachował od takich grzechów, jakich jest „świadkiem”. Poprosiłam też, aby mój synek był dla
mnie ratunkiem w drodze do świętości. Abym dla niego nigdy więcej nie upadła, nie popadła
w nieczystość. Urodził się siłami natury, jest zdrowy i silny. Wprowadził do naszego domu
samą radość i szczęście. Tak, dzieci to Boże błogosławieństwo! Patrząc na dziecko, na to jak

się rozwija, porusza, jakie jest nieporadne i zależne… po prostu dziękuję Bogu za ten
ogromny dar. Przyszło do nas wielkie szczęście na małych stópkach. Nie chcę tego szczęścia
zaprzepaścić upadkami i babraniem się w nieczystości. Ilekroć nachodzą mnie brudne myśli –
patrzę na synka, widzę Boże dzieło i proszę o moją czystość dla dobra mojej rodziny. Mój
malutki synek jest moją wielką siłą w walce. Takim dowodem na to, jest fakt, że nawet we
śnie, kiedy czułam wielkie napięcie i już je miałam rozładować „po staremu”, Jezus pokazał
mi moje dziecko i natychmiast wszelkie ciągoty odeszły.
Maluszek ma prawie dwa miesiące. Podjęliśmy już z mężem współżycie. Seks bez
babrania się pornografią i masturbacją, seks po porodzie – jest czymś niesamowitym!
Doświadczam jedności z mężem, spokoju sumienia i naprawdę silnych doznań erotycznych.
Nie chcę wracać do masturbacji. Nie chcę. Nie mogę! Za dużo mam do stracenia. Moja walka
jednak się nie skończyła. Powiem nawet, że dopiero się zaczęła. Nie ma żadnego guzika,
który by wyłączył pobudki erotyczne. One będą się pojawiać, ale ja chcę je wyciszać, kiedy
nie ma przy mnie męża i nie jesteśmy otwarci na nowe życie. Czystość, to jest to! To nie
podróbka miłości, to Miłość.
Zespół Love Story śpiewa „Talitha kum, mówię ci dziewczynko wstań. Ona nie
umarła lecz śpi. Jeszcze życie wyjdzie ci!” Ja już nie śpię. Życie wychodzi mi, bo Jezus jest
zawsze przy mnie, a ja pragnę żyć z Nim. Obym nie umarła…
CHWAŁA PANU
A.

