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Összefoglalás
2450 "Ne lopj!" (MTörv 5,19) Sem tolvajok, sem fösvények (...), sem rablók nem fogják birtokolni
Isten országát (1Kor 6,10).
2451 A hetedik parancsolat az igazságosság és a szeretet gyakorlását parancsolja a földi javak és az
emberi munka gyümölcseinek használatában.
2452 A teremtés javai az egész emberi nemnek szólnak. A magántulajdonhoz való jog nem szünteti
meg a javak egyetemes rendeltetését.
2453 A hetedik parancsolat tiltja a lopást. A lopás mások javainak a tulajdonos ésszerű akarata
ellenére történő eltulajdonítása.
2454 Mások javainak bármilyen jogtalan elvétele vagy megtartása, még ha nem is mond ellent a
polgári törvények rendelkezéseinek, ellenkezik a hetedik parancsolattal. A jogtalanság elkövetése
jóvátételt követel. A kölcsönös igazságosság követeli az ellopott dolog visszaszolgáltatását.
2455 A hetedik parancsolat tiltja az olyan cselekedeteket vagy kezdeményezéseket, amelyekkel
bármilyen önző vagy ideológiai, kereskedelmi vagy totalitárius meggondolásból más embereket
rabszolgaságba süllyesztenek, megfosztanak személyi méltóságuktól, áruként adják, veszik vagy
cserélik őket.
2456 A világ ásványi, növényi és állati erőforrásainak használata nem választható el az erkölcsi
követelmények tiszteletben tartásától, beleértve a jövendő nemzedékek iránti kötelezettségeket is.
2457 Az állatok az ember gondjára vannak bízva, akinek jó akaratot kell tanúsítania irántuk. Az
állatok az ember jogos szükségletei kielégítésére szolgálhatnak.
2458 Az Egyház akkor mond erkölcsi ítéletet gazdasági és társadalmi kérdésekről, amikor azt az
emberi személy alapvető jogai vagy a lelkek üdvössége megkívánja. Azért foglalkozik a közjó evilági
összetevőivel, mert a legfőbb Jóra, végső célunkra vannak rendelve.
2459 Maga az ember a szerzője, központja és célja az egész gazdasági és társadalmi életnek. A
szociális kérdésben nagyon fontos fejezet, hogy az Istentől mindenki számára teremtett javak
valóban mindenkihez eljussanak az igazságosságnak megfelelően, a szeretet segítségével.
2460 A munka elsődleges értéke az embertől függ, aki szerzője és a munkának. Az ember a
munkája által részese a teremtés művének. A Krisztushoz kapcsolódó munka megváltó természetű
lehet.
2461 Az igazi fejlődés a teljes ember fejlődése. Az igazi fejlődés azt jelenti, hogy minden egyes
személy egyre jobban meg tud felelni hivatásának, tudniillik a meghívó Istennek.
2462 A szegényekkel cselekedett irgalmasság a keresztény szeretet tanúságtétele: az igazságosság
Istennek tetsző gyakorlása is.

2463 Miként lehetséges az, hogy a kenyeret és az otthont nélkülöző emberek sokaságában nem
ismerjük föl a Lázárról szóló példabeszéd éhező koldusát? Miként lehetséges az, hogy nem halljuk
meg Jézust: "nekem sem tettétek" (Mt 25,45)?

