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Nyíl az igazságtalan szerzési vágy ellen 
Igen a szolidaritásra 

 

 
 
A parancs védi a személy és a közösség tulajdonát!  
Aquinói Szent Tamás – Isten szeretetből adott törvényei védik 
az emberi életet, a házaséletet, majd a 7. paranccsal az ember 
javait. 

 
 
 

I. A Parancs értelme: 
 
 

 
Johann Ramboux: Ádám és Éva 

 
Isten miután megteremtette a világot, az embernek adta, hogy ápolja és 
művelje azt! Ez az első isteni parancs. Előre csak munkálkodás árán 
juthatunk, s nem úgy, ha elvesszük a másét -, noha ez utóbbi 
kényelmesebb és gyorsabb megoldás (pl. alma lopása vagy almafa 
ültetése). 
 
 
a/ Ne vegyük el a másik emberét! 



 Tartsuk tiszteletben azt, ami a másé, ne vegyük el azt semmilyen 
formában: erőszakkal, rablással, alattomosan, durván, csellel stb.  
 
b/ A közösség tulajdona 
 Őrizzük, védjük a közösség javát, tulajdonát! 
 
II. Nehézségek: 

 
Ahol nő a szegénység, a munkanélküliség, ott nő a 

bűnözés, a lopás is.  
A gazdagra leselkedő kísértés a gőgős magatartás, a szegény kísértése a 
lopás. "Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, 
amennyi szükséges, hogy jól lakva ne tagadjalak meg és ne mondjam: 
"Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam 
Istenem nevét!" (Péld 30,9) 
 

A kis tolvajokat büntetik, s nagy rablók, sikkasztók 
viszont szabadon garázdálkodnak!  

 
A mai korszellem a gyors meggazdagodást sugallja –  

s ez ritkán lehetséges becsületes eszközökkel. 
 

Az istentelen ember nem érzi magát felelősnek, nem tart a 
végső számadástól. 

 

III. Bűnök, a 7. parancs ellen: 
 

Kor 6,10 Sem tolvaj, sem kapzsi nem részesül Isten országában. 
 
 

Szent Ágoston – Tolvaj! Gondold meg csak: mit nyertél és mit 
vesztettél! Amit nyertél, annak arany a neve; amit vesztettél, 
azt meg hitnek, vagy tulajdonképpen Istennek hívják. 
Hasonlítsd össze Istent az arannyal! Arra gondolsz, amit 
nyertél; arra pedig, amit vesztettél, nem gondolsz! 

 
 
 



 Lopás 
Lev 19,11 Ne lopjatok, ne hazudjatok, se senki ne csalja meg 

felebarátját!  
 Rablás (Tulajdonsértés erőszakkal) 
 Károkozás (rongálás, pusztítás) 
 Sikkasztás 
 Csalás (károkozás hazugsággal) 
 Zsarolás 
 Túlzott ragaszkodás anyagi javakhoz (Fösvénység  

Avaricia) 
 

IV. A Bizalom: 
 
a/ Minden ember Istené 
 Az ember kétszeresen is Istené: a teremtés és a megváltás árán 
egyaránt. Ne lopjuk ki magunkat az Ő kezéből, kérdezzük, keressük az Ő 
akaratát. Erőnk, egészségünk, időnk, tehetségünk stb. Isten ajándékai. 
Úgy használjuk, hogy sáfárkodásunkról egyszer számot kell adnunk! 
Isten ajándékainak egy részét magunknak, másik részét továbbadásra 
kaptuk! 
 
b/ Mások bizalma 
 Ne éljünk vissza senki bizalmával, aki megajándékozott minket! 
  
c/ Ránk bízott értékek 
 Őrizzük, védjük a közösség javát, tulajdonát (munkahely, 
település, bolygónk értékeit)! 
 

V. Kötelességek: 
 

 Emberhez méltó élet biztosítása 
Egyház elismeri a magántulajdonhoz való jogot – szemben 

a marxizmussal. 
 

 Adakozás (Caritas) 
Isten nem fösvény, hanem ajándékozó. 
Javak egy része használatra, más része továbbadásra van. 



 
Ef 4,28 Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és 

saját kezével szerezzen javakat, hogy legyen miből adnia a 
szűkölködőnek 
 
Istenes Szent János, az irgalmas rend alapítója, mikor szegényei 
számára gyűjtött, mindig ezt mondta: „Legyetek irgalmasok 
magatok iránt, tegyetek jót magatokkal! Az alamizsna sokkal 
több hasznot hoz annak, akik adják, mint azoknak, akik azt 
kapják.” 
 

 Szolidaritás 
XVI. Benedek pápa - A parancs érinti a felelősséget is, 

hogy az ember tulajdonát úgy használja fel, hogy az ne 
legyen ellentétes a felebaráti szeretettel. 

 
Szent Ambrus - Ha van két cipőd, akkor egyik a tied, 

másik a szegényé. 
 

II. János Pál – (39.) A szolidaritás gyakorlata… akiknek 
nagyobb a befolyásuk, mert nagyobb vagyonnal és több 
szolgáltatással rendelkeznek, érezzék magukat felelősnek a 
leggyengébbekért, és legyenek készek részt adni tulajdonukból. 
 
 
 

Adja Isten, hogy jó sáfárai – kezelői legyünk – a rájuk bízott 
javaknak, azok helyes használatával legyen emberi az életünk e földön, 
tudjuk mások életét szebbé tenni, s ezáltal elnyerjük az örök életet! 

  
 

 


