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Egy püspök gondolatai 
 

" ... örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad." (Iz 54,8)  
 

Az Istenre és a felebarátra vonatkozó parancsolatok megvilágítják egymást, hogy felfedjék isteni hivatásunk 
egész szépségét. Így a 2. és a 7.: „Ne csinálj magadnak faragott képet... én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten 
vagyok" és „Ne törj házasságot" (Kiv 20,4-5; 14). 

 
Isten maga is Izrael hitvesének nevezi magát Izajás próféta szavaival (54,5). A választott nép azonban hűtlen 

hitves, aki prostituálta magát s az élő Isten helyett bálványt alkotott. Isten házasságtörőnek nevezi (Jer 9,1), 
szeretete nem szűnik iránta, sőt, megbocsát neki, megtisztítja és visszaállítja eredeti ragyogásába: "Jeruzsálem 
miatt nem nyugszom ... így neveznek: «én gyönyörűségem», mert az Úr örömét találja benned és amint a 
vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened" (Iz 62,1-5k). 

 
Amennyiben a férfi és a nő kapcsolata illusztrál hat ja a nép és Isten viszonyát, ez utóbbinak viszont be kell 

ragyognia azt. A szexualitás tét a férfi és a nő szabadsága számára, akiknek hivatása, hogy a szeretet 
művészetének gyökereit abban leljék, hogy Isten saját képmására és hasonlatosságára teremtette őket. 

 
A bűn által eltorzult férfi-nő kapcsolat azonban nem arra szolgál, hogy anyagi hasznot húzzanak a hirtelen 

fellángoló ösztönökből, tömegkommunikációs és marketing fogások használják fel a vágy felfokozására. Ez olyan 
társadalomhoz vezet, ahol nagy a veszélye, hogy eluralkodnak a prostitúció különböző formái. 

 
Ez már Babilon ... A prostitúció - különösen a gyermekeké - méltatlan hozzánk, amennyiben a kultúra felé 

törekszünk. 
 
Isten azonban a sérült gyermeknek fenntartott, megkülönböztetett szeretettel szüntelenül szereti ezeket a 

személyeket, nőket, akiket a társadalmi nyomás visszatart a prostitúció csapdájában. Isten mindannyiunkra külön-
külön veti újjáteremtő, megtisztító tekintetét. Szívük titkos mélységeiben a szeretet oly becses válaszát fakasztja, 
mint amilyen Magdalai Mária - szegénységben is értékes - illatos olaja volt. 

 
Az. egyház szeretne eszköz lenni, hogy meghallják a remény szavát, amelyet Jézus tár fel előttük szeretné 

közvetíteni nekik a bocsánatot, amelyet Jézus tartogat számukra és elvezeti őket a szabadságra, amelyet Jézus 
Szentlelke által ad nekünk. 

 
„ ... a cédák megelőznek benneteket az Isten országában" (Mt 21,31): fogadják e kihívó állításban Jézus 

hozzájuk intézett, szentségre szóló meghívását. 


