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MÁSODIK FEJEZET
"SZERESD FELEBARÁTODAT, MINT ÖNMAGADAT!"
Jézus így szólt tanítványaihoz: "Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek ti is egymást" (Jn 13,34).
2196 Jézus, amikor megkérdezték tőle, hogy melyik az első parancs, azt felelte: "Az
első ez: »Halljad, Izrael! Az Úr a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd a te Uradat,
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.« A
második ez: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.« Ezeknél nagyobb parancs
nincsen." (Mk 12,29--31)
Szent Pál apostol emlékeztet rá: "Aki (...) szereti felebarátját, teljesítette a Törvényt.
Hiszen a Ne törj házasságot, Ne ölj, Ne lopj, a másét ne kívánd, s minden egyéb
parancsot ez az egy szó foglalja össze: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A
szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak; a Törvény teljessége tehát a szeretet." (Róm
13,8--10)

4. Cikkely
A NEGYEDIK PARANCSOLAT
"Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr,
a te Istened ad neked" (Kiv 20,12).
"És engedelmeskedett nekik" (Lk 2,51).
Maga az Úr Jézus is emlékeztetett "Isten parancsának" jelentőségére. Az Apostol
tanítja: "Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén.
Ez az első ígérettel egybekötött parancs: »Tiszteld apádat és anyádat, hogy boldog és
hosszú életű légy a földön«." (Ef 6,1--3)
2197 A negyedik parancsolattal kezdődik a második kőtábla. Megmutatja a szeretet
rendjét. Isten azt akarta, hogy őutána szüleinket tiszteljük, akiknek az életet
köszönhetjük és akik nekünk Isten ismeretét átadták. Becsülnünk és tisztelnünk kell
mindazokat, akiket Isten a mi javunkra a saját tekintélyével ruházott föl.
2198 Ez a parancsolat pozitív formában fejezi ki a teljesítendő kötelességeket. Előre
hirdeti a rá következő parancsokat, amelyek az élet, a házasság, a földi javak, a beszéd
különleges tiszteletben tartására vonatkoznak. Az Egyház szociális tanításának egyik
alapját képezi.

2199 A negyedik parancsolat kifejezetten a gyermekekhez fordul apjukkal és anyjukkal
való kapcsolatukban, mert ez a kapcsolat a legegyetemesebb. De ugyanúgy érvényes a
rokoni kapcsolatokra is a családi közösség tagjaival. Megkívánja a tiszteletadást, a
szeretetet és a hálát az ősök és az idősebbek iránt. Kiterjed továbbá a tanítványoknak a
tanáraik, az alkalmazottaknak a munkaaadók, az alárendelteknek a főnökük, az
állampolgároknak a hazájuk, annak tisztviselői és kormányzói iránti kötelességeire is.
Ez a parancsolat magában foglalja és jelenti a szülők, gyámok, tanárok, főnökök,
köztisztviselők, kormányzók és mindazok kötelességeit is, akik más személyek vagy
közösségek fölött hatalmat gyakorolnak.
2200 A negyedik parancsolat iránti engedelmesség magával hozza jutalmát: "Tiszteld
apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked"
(Kiv 20,12). E parancsolat megtartása a lelki gyümölcsök mellett a béke és a jólét földi
gyümölcsét is megtermi. A parancsolat meg nem tartása viszont nagy kárt okoz a
közösségeknek és az embereknek egyaránt.

