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Mint korábban már szó volt róla, a 10 Parancsolat nem más, mint Nyilak és Igenek. Szent 
Ágoston így fogalmaz: " A 10 parancsolat 10 nyíl a bűn elleni harcban".  
Az V. Parancs, Nyíl a gyűlölet, a kegyetlenkedés, és a bosszúvágy ellen. Igen az Életre. 
 
A mai világ, az élethez, kettős viszonyt táplál. 
- Ragaszkodik az élethez, nem mer a halál gondolatával foglalkozni. 
- Pusztítja az életet (ital, cigaretta, drogok, öngyilkosság…stb.) 
 

A parancs háttere 
Megközelítés: Üdvtörténeti: a teremtés és a megváltás miatt, hivatásunk az örök élet. 

Szentháromságos: ugyanis minden ember Isten képmása, az Atya 
teremtményei vagyunk, a Fiú megváltott minket bűneinktől, a Lélek pedig 
megszenteli az életünk. 

 

Támadások az élet ellen 
Aquinói Szent Tamás: némelyek a testet ölik meg, míg mások a lelket. Vannak, akik 
mindkettőt. 

- Direkt, vagy közvetlen formában: fegyverekkel 
 

 
 
- Lelki értelemben vett halál: A bűn, a lélek halála. Krisztus az Élet! 

Nem hagyhatjuk, hogy a lélek elpusztuljon bennünk, mert az saját, önnön 
halálunkhoz vezet. 
 
 
 



Jézus értelmezése 
Gyül/öl/et 
A harag emberi érzés, amelytől nem vagyunk mentesek, de azt nem szabad megtűrni, 
ápolni magunkban. 
Gyűlölet = a felGYŰLT harag, amely ÖL/ÖLET! A bűn: öl és ölet. 
 
Jézus mondja: aki haragszik, már öl. 
 
 
 

"Ne nyugodjék le a nap haragotok felett” 
Aquinói Szent Tamás mondja a haragról: 1. Ne 
keltsük fel hirtelen 2. Ne maradjunk tartósan 
haragban 3. Óvakodni kell attól, hogy ne 
fejeződjék ki szóban 4. Óvakodni kell attól, hogy 
ne csapjon át cselekedetekbe. 

 
Rossz szó 
"Aki felebarátjára azt mondja, hogy ostoba, 
állítsák nagytanács elé!" (5,23) 

A szónak ereje, súlya van. A dicséret lelkesít, a szidás elkeserít. Az indulatos, gyilkos 
szó is sebez, pusztít! Ha másokról/másokkal szeretetlenül beszélünk, akkor vétkezünk! 
  
Ezért tett Isten a szánkra kettős reteszt: fogsorunk és ajkunk - zárja nyelvünket, hogy 
ne forgassuk azt meggondolatlanul. 

 
 
 
 
 

Abortusz 
 

= a megfogant magzat  közvetlen és szándékos elpusztítása 
II. Vatikáni Zsinat - Isten ugyanis, az élet Ura, az élet megőrzésének magasztos 
szolgálatát az emberekre bízta, és ezt emberhez méltó módon kell teljesíteni. Az életet 
tehát a fogantatástól kezdve a legnagyobb gonddal oltalmazni kell: az abortusz 
szégyenletes gaztett.  
 

 "Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már 
ismertelek; mielőtt megszülettél volna, 
megszenteltelek" (Jer 1,5). 
Statisztikai adat: 
Magyarországon 2010-ben: 39.338 abortusz 
volt. 



 

Eutanázia 
 
  Aktív: a halál tevőleges előidézése 
            Passzív eutanázia: segítségnyújtás, kezelése megszüntetése 
 Sem az aktív, sem a passzív eutanázia nem elfogadott. 
  
            II. János Pál pápa - Az eutanázia a szándékban és az alkalmazott módszerekben van 
 

A haldoklás 5 stádiuma 
 

1. Tagadás  
2. Düh, Agresszió  
3. Alkudozás  
4. Depresszió  
5. Elfogadás 
 
A haldoklóknak van joga ahhoz, hogy ezeken a fázisokon átmenjenek. 

 

Könnyelmű, felelőtlen magatartás 
 

Már a Biblia is leírja, hogy vigyázzunk magunkra. 

Magyarországon, 2010.-ben: 743 közúti halálos baleset történt. 

 

Halálbüntetés 
Biblia - Az ember Isten képmása Isten tulajdona. "Aki embervért ont, annak vére ember által 
ontassék ki. Mert Isten maga képére teremtette az embert!" 
 (Ter 9,6) Az Újszövetség nem ajánlja, de nem is veti el. 
  
             Ellenzői: 
              Az ember életével csak Isten rendelkezhet 
              A halálbüntetés nem hagy időt a javulásra 
              Az ítélethozók sem tévedhetetlenek 
              Túl kegyetlen büntetés 
  
Katolikus erkölcsteológia szerint előfordulhat, hogy rendkívül súlyos esetben, az élet 
védelmében. A primitív embert visszatartja a félelem. Jogilag arányban van a 
bűntettel. Az újszövetségi szeretetparancs nem zárja ki az igazságot és a közösség javát. 
 

Háború 
Megengedhetőnek tartja a törvényes önvédelmet bizonyos feltételek mellett. 
(A honvédő háborúk, a jogos önvédelem.) 
 



Öngyilkosság 
Súlyos bűn. Elkövetője vét Isten, önmaga és embertársai ellen. Isten az Élet Ura, Ő  adta és 
veheti vissza az életet.  
Objektíve halálos bűn, szubjektíve különböző motívumok enyhítik a felelősséget (irgalommal 
és megértéssel).  
Okai: megromlott kapcsolatok, gyógyíthatatlan betegségek, félelmek stb. 
Az Egyház imádkozik azokért, akik öngyilkosságot követtek el. 
 
Magyarország, 2009. 6. helyen van, 2500 fő. Ennél sokkal több kísérli meg. 
  
Az öngyilkosság nem egyszerre dől el az emberben. Vegyük észre mások SOS-jelzéseit, 
vegyük komolyan segélykéréseit! 
            

Az öngyilkosság kifinomult formái 

Drogok 
Nemcsak a kábítószer, hanem minden pszichoaktív hatású szer 

 
  

Kávé 
Mértéktelen fogyasztás esetén 
  

Nikotin  
25 féle daganatos és érrendszeri betegség előidézője. A leghatékonyabb tömeggyilkos.  
Magyarország: 3. hely! 1 főre jutó évi cigarettafogyasztás 300 szál - a csecsemőket is 
beleértve évi 30 milliárd szálat szívunk 
  

Alkoholfogyasztás 
Hazánkban 850-900.000 alkoholista él. Ez a lakosság egytizede. 
                

Kábítószer 
A drogfüggők száma 30-50 ezer, de 300-400 ezer lehet azok száma, akik már 
kipróbálták a kábítószert. 



 

Öngyilkos rohanás 
Ha nem lassítunk, elpusztulunk. 
 

Öngyilkos nemzet - Gyermektelenség 

    
 "Az a nemzet, amely több embert tesz koporsóba, mint gyermeket bölcsőbe, 
öngyilkos nép!" (Illyés Gy.) 

  
 

Öngyilkos civilizáció: 
A világ – föld, víz, levegő – szennyezése, tönkretétele. 
Gazdasági érdekekből tönkretesszük azt a világot, amelyet Istentől művelésre kaptunk, 
s mérgezzük az életterünket és magunkat! 
  
 
Mit tehetünk mi, itt Polgáron?  
Ahogy az angol mondja: „Think globaly, act localy”, azaz „Gondolkozz globálisa, de 
cselekedj lokálisan” 

Hogyan? 
 Ha tehetjük, ne üljünk autóba. 
 Fogmosáskor, ne folyassuk a vizet, ne pazaroljunk. 
 Kerüljük, a fölösleges áramfogyasztást. Ne világítsunk ott, ahol nem is vagyunk. 
 
 



 

 

Élet és halál keresztény szemmel 
 
Mi keresztények, az Élet népe vagyunk. Feladatunk, anyai gondoskodással védeni és 
támogatni az Életet, a halál kultúrájában is. 
 

Élni szeretetben és békében. 
 

A halál – Találkozás Istennel. 
 
Szt. Pál: Krisztus nekem az élet, a halál pedig nyereség. 
 
 
 
Lejegyezte: Rapcsák Judit 
 
 
 
 
 
 
 


