
XXV. évfolyam 3. szám (544.) 

 Paraklétosz 
                          2022. február 6. 

 

A genderelmélet hívő megközelítése – 2.  
 

Természetesen igaz az, hogy a nőknek évezredeken át sok jogfosztottságot, 

háttérbeszorítást, korlátozást kellett elszenvedniük. Sok esetben el volt 

zárva előlük a tanulás, bizonyos szakmák és állások, a választójog vagy az 

azonos munkáért járó azonos jövedelem lehetősége. Az egyenlő jogokért, 

egyenlő méltóságért való küzdelmük helyes, amit minden jóérzésű 

embernek támogatnia kell. 

Az is igaz, hogy a biológiai nem és annak bizonyos korokban megvalósuló 

megélése – a társadalmi nem vagy idegen szóval gender – nem teljesen 

azonos. Erre utal Ferenc pápa az Amoris laetitia kezdetű apostoli 

buzdításában: „Egy másik kihívás az általában gendernek nevezett 

ideológia különböző formáiból adódik, amely „tagadja a férfi és nő közötti 

lényegi különbözőséget és kölcsönösséget.” 

Nemi különbségek nélküli társadalmat vizionál, és lerombolja a család 

antropológiai alapját. 

Lehet kutatni azt, mik a férfi és a nő társadalmi szerepei a társadalomban és 

a családban, milyen a helyes családi munkamegosztás, helyes-e például, 

hogy a házimunka 95%-át a nő végzi, vagy ha egy férfi szinte soha nem 

fejezi ki az érzelmeit. Azonban ezt a társadalmi szerepet (a gendert) soha 

nem szabad elválasztani a biológiai nemtől, nem szabad attól függetlenként 

kezelni.  

Ahol már másképpen gondolkodunk 

Létezik egy gyönyörű, objektív rend és harmónia. 

Mi, keresztények úgy gondoljuk, hogy létezik objektív 

igazság, létezik objektív valóság. Úgy gondoljuk, hogy 

ez az objektív igazság meg is ismerhető az ember 

számára. 

Az ember értelmesen ki sem tudja azt mondani, hogy 

igazság nincs, vagy nem megismerhető, mert akkor 

ezzel a mondatával már meg is cáfolta önmagát: ha ugyanis nincs igazság, 

akkor ez a most kimondott mondat sem igaz, akkor ő maga sem tudta 

megismerni az igazságot. Az emberi nyelv a valóságból született, a 



valósággal való kapcsolatból. Az ember meg 

van arról győződve, hogy az igazság, a valóság 

megismerhető. Ez tükröződik a nyelvünkben 

is. 

Mi, keresztények úgy gondoljuk, hogy a 

világmindenségbe, az atomokba, a sejtjeinkbe, 

a lelkünkbe bele van teremtve, bele van ültetve 

egy gyönyörű  harmónia, egy csodaszép isteni rend. 

Az embernek ezt a gyönyörű harmóniát kell kiolvasnia a természetből, a 

lelkéből. Ahogyan Vörösmarty írta: „A természet örök könyvét forgatni ne 

szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon”. 

Az ökológia terén talán már felismertük azt, hogy az emberiség vagy 

megtanulja tiszteletben tartani a teremtett világ gyönyörű, objektív rendjét, 

vagy önmagát fogja előbb utóbb elpusztítani. Azonban nemcsak a 

természetnek, hanem az emberi életnek, a családnak, az emberi értékeknek 

is van egy ilyen gyönyörű, objektív rendje, ökológiája. 

Mi, keresztények hisszük azt, hogy ugyanez a gyönyörű isteni rend szólal 

meg a Bibliában, például a Tízparancs kristálytiszta mondataiban, vagy 

Jézus szeretetről szóló tanításában, az Ő keresztjében és feltámadásában. 

Úgy gondoljuk, hogy a szabadság nem önkényt jelent, nem a pillanatnyi 

szeszélyeink teljesítését. Az emberi értelem – a szabad akaratunk mellett a 

másik alapképességünk – nem akkor működik jól, ha néha tévedünk is, 

hanem akkor, ha mindig csak az igazat, a valóságot ismerjük meg igaznak, 

valóságosnak. Az emberi értelem képessége egyirányú: a célja az igazság. 

Éppígy van a szabad akarattal is. A szabadságunk nem akkor működik jól, 

ha össze-vissza döntünk, ha néha a rosszat, az értéktelent választjuk, hanem 

akkor, ha mindig csak a jót, az értékeset. A szabad akarat természetes célja 

a jó, az érték. Akkor működik jól a szabad akaratunk, ha semmi nem köt 

gúzsba, semmilyen szenvedély nem láncol meg, ha tudok szárnyalni és 

szeretni. Az igazi szabadság nem a valóságtól elszabadult önkényt jelenti. 

Az identitásunkat nem mi magunk teremtjük 

Mi, keresztények úgy gondoljuk, hogy a nemi identitását nem kitalálja vagy 

megalkotja az ember, hanem kapja. Kapjuk ugyanúgy, ahogyan kapjuk az 

anyanyelvünket, kapjuk azt, hogy melyik történelmi korba születtünk, 

kapjuk a szüleink, a nagyszüleink élettörténetét, amelyből kisarjad a mi 

életünk. Úgy gondoljuk, hogy ez az objektív identitás nem korlát. Úgy 

gondoljuk, hogy a valóság nem akadály, nem olyasmi, amit le kellene 



bontani, hanem az élet forrása. Olyan, mint a talentum, amire építeni kell, 

amiből a lehető legtöbbet kell kihozni.  

Ne essünk abba a bűnbe, hogy helyettesíteni akarjuk a Teremtőt. 

Mi teremtmények vagyunk, nem vagyunk 

mindenhatók. A teremtett világ megelőz 

bennünket és ajándékként kell fogadnunk azt. 

Ugyanakkor arra vagyunk hivatva, hogy 

őrizzük meg emberségünket, és ez 

mindenekelőtt azt jelenti, hogy úgy kell 

elfogadnunk és megőriznünk, ahogyan teremtve 

lett.”. 

A család és a gyermekáldás 

Úgy gondoljuk, hogy a nemiség fő célja nem egyszerűen az egyéni élvezet, 

és éppen ezért helytelen róla úgy gondolkodni, mint minden mástól 

független emberi jogról. Úgy gondoljuk, hogy a nemiség természetes 

célja a férfi és nő egységének, szerelmének megünneplése, megvalósítása, 

és ettől elválaszthatatlanul a megnyílás a gyermekáldás, az élet továbbadása 

felé. 

Úgy gondoljuk, hogy a család nem átok, a szülés és az anyaság nem 

rabszolgaság. Úgy gondoljuk, hogy nem a tetszőleges felnőttnek van joga 

gyermekre, hanem a gyermeknek van joga édesanyára 

és édesapára. A gyermeknek joga van arra, hogy 

harmonikus körülmények között bontakozzon ki az 

élete, a nemisége is. 

Úgy gondoljuk, hogy az internetre, a szellemi 

bevásárlóközpont polcaira senkinek sem volna szabad 

mérgező szellemi táplálékot kitennie. 

Úgy gondoljuk, hogy a pornográfia a szerelem és a nemiség beszennyezése, 

az emberi méltóság és főként a nők méltóságának megalázása, árucikké 

alacsonyítása. Úgy gondoljuk, hogy égetően nagy szükség volna az internet 

humanizálására, a pornográfiának erről a közös asztalról való eltüntetésére. 

Úgy gondoljuk, hogy a kisgyermek az édesanya szíve alatt nem egy 

parazita, nem egyszerűen az édesanya testének része, hanem egy kicsi 

emberi élet, egy embertársunk, aki az édesanyja méhében fejlődik. 

Senkinek sincs joga kioltani az ő életét. A biológia és az orvostudomány 

teljes mértékben egyetért azzal, hogy kisgyermek fejlődésében a fogantatás 

pillanatától kezdve sehol sem lehet egy minőségi ugrást, egy határvonalat 



meghúzni. Az új emberi lény, a maga új DNS-programjával fejlődik, 

bontakozik napról napra a várandósság kilenc hónapja során. Ha egy 

műtőasztalra lefektetve kellene a kisgyermek testét olyan módon darabokra 

vágni, ahogyan ez az abortusz során az anyaméhben megtörténik, 

valószínűleg a legtöbb orvos képtelen lenne ezt megtenni. A mai ember 

megteszi, mert beköti a szemét, mert nem akarja látni, amit tesz.  

Mire tanítsuk és neveljük a gyermekeket? 

Úgy gondoljuk, hogy a férfi és nő közötti házasság nem egyenértékű az 

azonosneműek együttélésével, és nem is szabad ezt ilyen módon tanítani a 

fiataloknak. Örömteli ezért, hogy 12 európai állam (Bulgária, 

Fehéroroszország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 

Magyarország, Moldávia, 

Montenegró, Szerbia, Szlovákia, 

Ukrajna) az alkotmányában is 

rögzítette, hogy a házasság egy férfi és 

egy nő életszövetsége. 

Úgy gondoljuk, hogy a gyermeknek 

arra van szüksége, hogy lassan, 

fokozatosan vezessék be őt a család, a 

gyermekáldás, a házasság értékeinek 

megismertetésébe. E közben pedig tanítsák őt a minden embernek kijáró 

tiszteletre is. 

Mi, keresztények úgy gondoljuk, hogy a genderideológia egy rossz fának 

rossz gyümölcse. A kívánatossá tett külseje nem tudja elfedni a mérgező 

belsőt. Ne szakítsunk erről a fáról! Ne ezzel a gyümölccsel kínálgassuk a 

gyermekeket, a fiatalokat!  

Tanítsuk a fiatalokat mindenekelőtt az 

önzetlen, önfeláldozó, önfeledt, nagylelkű 

szeretetre, tanítsuk őket az igazság 

szenvedélyes keresésére, tanítsuk a 

házasság, a család és a gyermekáldás 

értékére. Tanítsuk őket arra, hogy 

felismerjék Isten álmát az életükről és a világról, és ebből minél többet meg 

is valósítsanak! 
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