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7. Cikkely
A HETEDIK PARANCSOLAT
"Ne lopj!" (Kiv 20,15; Mt 19,18)
2401 A hetedik parancsolat tiltja a felebarát javainak jogtalan elvételét vagy megtartását, és a
felebarát javaiban való károkozást, bármilyen formában történjék. A földi javak és az emberi munka
gyümölcseinek kezelésében igazságosságot ír elő és szeretetet. A közjó miatt föltételezi a javak
egyetemes rendeltetését és tiszteletben tartását, és a magántulajdonhoz való jogot. A keresztény
élet arra törekszik, hogy e világ javait Istenre és a felebaráti szeretetre irányítsa.
I. A javak egyetemes rendeltetése és a magántulajdon
2402 Kezdetben Isten a földet és annak kincseit az emberiség közös kezelésére bízta, hogy
gondoskodjék róla, munkájával hajtsa uralma alá és élvezze gyümölcseit. A teremtés javai az egész
emberi nemnek szólnak. A föld azonban föl van osztva az emberek között, hogy veszedelmeknek
kitett és erőszaktól fenyegetett életük biztonságban legyen. A javak tulajdonba vétele törvényes a
személyek méltósága és szabadsága biztosítására, valamint azért, hogy az egyéneket hozzásegítse
az önmagukról és a rájuk bízottak alapvető szükségleteiről való gondoskodáshoz. E tulajdonba
vételnek lehetővé kell tennie, hogy az emberek közötti természetes szolidaritás
megnyilvánulhasson.
2403 A jogosan szerzett vagy kapott magántulajdonhoz való jog nem szünteti meg a Föld eredeti,
az egész emberiségnek szóló ajándékozását. A javak egyetemes rendeltetése elsődleges marad még
akkor is, ha a közjó előmozdítása megköveteli a magántulajdon, a hozzá való jog és használata
tiszteletben tartását.
2404 "Az embernek tehát, amikor a teremtett javakat használja, úgy kell tekintenie jogosan
birtokolt vagyonát, hogy az nemcsak a sajátja, hanem egyúttal közös is, abban az értelemben, hogy
ne csak önmagának, hanem másoknak is javára lehessen." Egy dolog birtoklása a birtokosát a
Gondviselés képviselőjévé teszi, hogy gyümölcsöztesse és annak áldásait másokkal, elsősorban a
hozzátartozóival megossza.
2405 A termelő javak -- akár anyagi, akár nem anyagi természetűek --, mint például a föld vagy
gyárak, a szaktudás vagy a művészi képességek --, gondosságot kívánnak birtokosaiktől, hogy
termékenységük a lehető legtöbb személy javára váljék. A használati és fogyasztási javak
birtokosainak mértékletesen kell bánni javaikkal, megtartván a jobbik részt a vendégek, a betegek
és a szegények számára.
2406 A politikai hatalom joga és kötelezettsége, hogy a közjó érdekében szabályozza a tulajdonjog
törvényes gyakorlását.

II. A személyek és javaik tiszteletben tartása
2407 Gazdasági téren a személy méltóságának tisztelete megköveteli a mértékletesség erényének
gyakorlását, hogy mérsékeljük e világ javaihoz való ragaszkodást; az igazságosság erényének
gyakorlását, hogy tiszteletben tudjuk tartani a felebarát jogait és megadjuk, amivel tartozunk neki;
valamint a szolidaritás erényének gyakorlását, az aranyszabály és az Úr bőkezűsége szerint, aki
értünk szegénnyé lett, noha gazdag volt, hogy mi az Ő szegénysége által meggazdagodjunk.

