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Isten törvényeinek és az erkölcsi 
parancsolatoknak az elutasítása a nemi-
ség területén, a szexuális élvezet, mint 
legfőbb érték szemléltetése, nagy fel-
előtlenséghez és elvadult önzéshez vezet. 
Mint minden jó dolog, úgy a szex is, ha 
nincs a szeretet törvényének alárend-
elve, akkor – ahelyett, hogy hozzájárulna 
az ember szeretetben való fejlődéséhez 

– egoistává alakít és az ember személyisé-
gének a kárára válik. Az ember sajátlagos 
tulajdonságait szem előtt tartó erkölcsi 
és természet-törvények figyelmen kívül 
hagyása vagy leértékelése önrombolás-
hoz vezet. Franck ezt saját magán meg-
tapasztalta. Rájött, hogy ha az ember 

nem tartja kordában szexuális energiáit, 
mulasztásáért akár az életével is fizethet. 
Ezért fordul drámai hangon kortársaihoz: 

„Ne utasítsátok el a szeretetet, kérlek tite-
ket, hagyjátok, hogy, mielőtt még késő 
lenne Jézus hozzátok szóljon!” 

A gazdag nyugati országokban a sze-
xuális szabadosság hatásai nagyon elke-
serítőek. Elég csak az AIDS-et említeni, 
vagy a 38, korábban ritkának számító 
nemi betegséget, vagy a méhnyakrák 
betegségét, az erőszakos nemi közösü-
lések számát, a különböző sexmániákat 
illetve – a törvény hallgatólagos bele-
egyezése mellett – a meg nem született 
gyermekek meggyilkolását. 

Pusztán orvosi szemszögből 
nézve megállapítható, hogy a 
tinédzserek testileg és lelkileg 
még nem érettek a szexuális 
életre. Immunrendszerük kifej-
lődése nem fejeződött be. A 
bátor és tisztességes szexoló-
gusok is jelzik ezt a veszélyt. A 
lundi Lars Westrom professzor 
így nyilatkozott Stuttgartban 
egy nőgyógyász konferencián: 

„A vírusos és gombás nemi 
betegségek járványszerűen ter-
jednek a tinédzserek körében, 
gyakran teljesen tünetmentesen. 
Ezek hatása a jövőben teljesen 
kiszámíthatatlan: lehet akár a 
meddőség, akár a terhesség 
során jelentkező különböző 
komplikációk számának megnö-
vekedése, de sérülhet a magzat 
is és jelentkezhetnek daganatos, 

halált okozó megbetegedések... Ezért a 
helyzetért a felelőséget az erkölcsi szaba-
dosságot hirdető propaganda viseli, amely 
teljes mértékben támogatja a tinédzserek 
szexuális aktivitását. Másról sincs szó, 
mint a különböző szextechnikákról vagy 
a fogamzásgátlásról. Senki sem szól 
azonban a korai szexuális élet mellékha-
tásairól, amelyek aztán hatással lehetnek 
akár az illető egész életére.” 

Oly gyakran hallunk a rádióban, tévé-
ben és a legolvasottabb ifjúsági lapokban 
a szabados szexuális életről, amely a sze-
xet teljesen különválasztja a szeretettől, 
felelősségtől, vagyis az ember jellemétől. 
Ha valaki bedől ezeknek a szólamoknak, 
az hamarosan szexmániássá válik, lel-
kileg és testileg tönkreteszi magát, és a 
nemzetközi szexipar állandó fogyasztó-
jává válik. Ez egy egész iparág, a fog-
amzásgátlás, az abortusz, a pornográfia 
és egyes kozmetikumok gyártásának az 
iparága. 

A szexiparnak már több ártatlan áldo-
zata van, mint az elmúlt évszázad vad-
kapitalizmusának. És íme egy reklám a 

„Quotidien de Paris”-ból: „Az embrióki-
vonatot tartalmazó C-Ampullák meggá-
tolják a bőr öregedését”. Az anyaméhben 
meggyilkolt gyermekek lefagyasztott tete-
mét teherautókkal (többek között Kelet-
Európából) szállítják, hogy a kozmetikai 
ipar „jó minőségű” krémeket és kozme-
tikumokat állíthasson elő belőlük. A sors 
iróniája, hogy állati embriók felhasználá-
sát különféle állatvédő szervezetek törvé-
nyesen betiltatták. Az imént felsorolt jel-
enségek a halál civilizációjának szemmel 
látható jelei, hiszen ez az életet rögtön a 
kezdetekor oltja ki. Jellemző korunkra az 
élő emberekkel való kereskedelem. Az 
ENSZ jelentése szerint a nyilvános házak 
világszerte mintegy 35 millió nőt és gyer-
meket luxus élvezeti cikként kezelnek.  
Az USA-ban léteznek olyan ügynökségek, 
amelyek fiúkat és lányokat kor és bőrszín 
alapján meghatározott időtartamra bérbe 
adnak. 

Az, ami az emberben a legszentebb 
és legintimebb, vagyis a teste, azt teszik 
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 el a Szeretetet!
Ne utasítsátok

Franck, egy amerikai fiatalember, 22 évesen halt meg AIDS-ben. 

Istennel egyesülve, egyik utolsó levelében drámai hangon szólt 

kortársaihoz, hogy azok ne helyezzék előbbre a szexuális élvezetet 

az igaz és tiszta szeretetnél. Földi élete vége előtt megtért és 

megtapasztalta Krisztus szeretetét. Ezért írta drámai hangon 

kortársainak, hogy ne utasítsák el a szeretetet és higgyék el, hogy 

csak Krisztus mondja ki a teljes igazságot a szeretetről és a szexről.
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tönkre. A nyugati országokban a féktelen 
szexualitás sokakat már most elgondol-
kodtat. Fiatal ateisták ezrei most fedezik 
föl az egyház létezését, és ez jelenti szá-
mukra az élet, a szabadság és a szeretet 
egyetlen valódi jelképét a halál civilizá-
ciójának sivatagában. Tatiana Goryczewa 
megtérése után így fogalmazott: „Tegnap 
még nem fogadtunk el semmiféle nor-
mát, semmilyen hatalmat. Ma elfogadtuk 
azt a mentsvárat, amit csodálatos egyhá-
zunk nyújt felénk. Elfogadtuk az Istentől 
kapott törvényeket és igazságot, melye-
ket az egyház hirdet. Az egyház valósága 
pont az ellenkezőjét testesíti meg annak, 
amit az Isten nélküli élet ideológiái hir-
detnek. Ezek az ideológiák az embert fél-
revezetik, az egyházban viszont az egyén 
elérheti a teljes kibontakozást.” (Nous, 
convertis d’Union Soviétique, Editions 
Nouvelle Cité).

Menie Grégoire így ír II. János Pál 
pápáról: „A mi, bűncselekményekkel teli 
világunkban, ez az ember engem elkáp-
ráztat. Ő egymagában is ellenszegül lelki 
szegénységünknek.” 

Maga Krisztus van jelen, és működik 
az egyházban. Mindig a te méltóságodat 
védelmezi, hogy elérd az élet, szabadság 
és szeretet teljességét. Azért ilyen maga-
sak az elvárásai, mert szeret téged és a 
javadat akarja. Ha bármikor megbántott 
téged valaki az egyházban élő emberek 
közül, akik ugyanúgy bűnösök, mit te, 
ne felejtsd, hogy a te szenvedésed, Krisz-
tus szenvedésének részévé válik, bocsáss 
meg tehát szívből neki, ahogy Krisztus is 
megbocsát neked.

Valódi csoda, hogy sok fiatal, látva az 
őket körülvevő gonoszságot, nem engedi, 
hogy őket bárki rossz útra csábítsa. Ame-
rikában egy új mozgalom indult, amely 
olyan fiatalokat egyesít, akik fogadalmat 
tesznek arra, hogy a házasságkötésig nem 
élnek szexuális életet. Küzdenek a valódi 
örömökért, a szeretetért és az igazságért. 
Azért egyesítik erőiket, hogy közösen 
legyőzzék a mindenhol jelen levő por-
nográfiát. Határozott nemmel felelnek a 
társadalmi nyomásra, amely egyre erő-
szakosabban próbál behatolni intim szfé-
rájukba, és igyekszik őket a romlottság és 
az önzés rabszolgáivá tenni. Tisztán akar-
nak szeretni, megóvni szívük tisztaságát, 
tiltakoznak minden ellen, ami természet-
ellenes. Nem akarják, hogy a technika 
beavatkozzon a szeretet intimitásába, és 
ellenzik a génmanipulációt is. Ellenzik, 
mert ezzel a gyermeket – a világon a leg-
tökéletesebb remekművet – futószalagon 

gyártható termékké alacsonyítanák le, 
ami ha megfelel a szépségdivatnak, akkor 
elfogadnák, ha nem, akkor elpusztítanák 
még mielőtt világra jönne. A fiatalok 
lázadnak ez ellen, és azt akarják, hogy a 
gyermeket szeressék, és midig elfogadják. 
Hogy ne válogassanak gyermek és gyer-
mek között, ne kereskedjenek vele, szü-
letése előtt ne kerülhessenek tudósok és 
felfedezők kezébe, akik csak kísérletez-
nének velük.

Ezek a fiatalok tudják, hogy a szex 
nem játék, hanem a felelős szeretet és 
szolgálat eszköze. Ezért lehet a szex csak 
a házasságban a szeretet kifejezésének és 
az örömszerzésnek az eszköze. És hogy 
ez valóban így legyen, arra vállalkoztak, 
hogy tisztaságban és önuralomban élnek. 
Csak az ilyen élet nyújthat igazi szabadsá-
got és örömöt. A fiatalok arcáról sugárzik 
az isteni fény és boldogság. Nyilvánvaló, 
hogy a mai világban az ilyen magatar-
táshoz nagy bátorságra van szükség. 
Bátorság kell, ahhoz, hogy valaki a mai 
világban azt mondja: „Azért, mert sze-
retlek, a házasság előtt nem fekszem le 
veled”. Ezt a bátorságot Istentől kapjuk 
imáinkban, a szentgyónás és szentáldozás 
szentségében. Krisztus szeretete alázatos 
és védtelen, de ha valaki elfogadja, hit-
ével hatalmassá válik, és képes legyőzni a 
gonoszságot. Így még a legkicsapongóbb 
ember is teljesen megszabadul, és tisztán 
élheti életét. Krisztus előtt nincs túl bűnös 
ember, és nincs reménytelen helyzet. 

Csatlakozz te is azok közé a fiatalok 
közé, akik egyre bátrabban felszólalnak a 
kicsapongás és a fajtalankodás ellen, ami 
egyre nagyobb mértékben veszélyezteti 
hazánkat és fiataljainkat. Határozottan, 
de agresszivitás nélkül beszéljetek rá 
másokat, hogy ne olvassanak, és ne vásá-
roljanak olyan folyóiratokat, amelyek 
népszerűsítik és támogatják a pornográ-
fiát és az erkölcsi lazaságot. Fejezzétek ki 

nemtetszéseteket azok előtt a trafikosok 
előtt, akik pornográf újságokat árusítanak. 
Csak olyan helyen vásároljatok, ahol nem 
láttok pornográf újságokat, és az eladók-
nak jelezzétek megelégedettségeteket. 
Küldjetek köszönő leveleket azoknak az 
íróknak, újságíróknak, programszerkesz-
tőknek, akik szerintetek jót és értékeset 
alkotnak. Írjátok meg véleményeteket 
azoknak, akik züllesztik a társadalmat.

Sose vegyetek részt kétértelmű eroti-
kus játékokban. Csak ha a szeretet tisz-
taságáért harcoltok, akkor tudtok úgy 
fejlődni, hogy a jövőben felelősséget 
vállalhassatok a világ legfontosabb dolga-
iért. Bíztatunk titeket, hogy csatlakozza-
tok a szeretetért harcolókhoz, és tegyetek 
magánfogadalmat arra, hogy házasságig 
nem éltek szexuális életet.

Az Egyesült Államokban már több 
száz ezer fiatal tett ilyen fogadalmat. 
Egyikük – a tizenöt éves Linda – azt 
mesélte, hogy a házasságig tartó szü-
zességi fogadalmára a szülei beszélték 
rá. Apja a szerelmesek napján (Valentin 
napkor) adott neki egy gyűrűt ezekkel a 
szavakkal: „Anyukáddal azt szeretnénk, 
hogy hordd ezt a gyűrűt, annak jeléül, 
hogy Krisztusé vagy, és őrizd meg tiszta-
ságodat egészen a házasságodig.” Ezután 
együtt imádkoztak azért, hogy Lindának 
legyen ereje kitartani a szüzességben. 
Linda jövendő férjének szánja a gyűrűt, 
és a nászéjszakán szeretné átadni azt.

Te is csatlakozz ehhez a mozgalom-
hoz. Soha sem késő. Ha átadod magad 
Krisztusnak, ő meggyógyítja sebeidet. 
Bízzál szeretetében, és imádkozz azok-
kal a szavakkal, amit a 24. oldalon találsz. 
Ezzel a fogadalmaddal csatlakozhatsz a 
sátáni erotika elleni hősies mozgalomhoz. 
Ennek a mozgalomnak a soraiban volt, 
és életét ajánlotta föl tisztaságáért töb-
bek között Maria Goretti, Karolina Kóz-
kówna, 1962-ben egy ugandai fiatal lány, 
akit egy ezredes szúrt át késével, amikor 
az nem akarta magát odaadni neki, azok a 
fiatalok, akiket élve égettek halálra, mert 
nem voltak hajlandóak a homoszexuá-
lis kormányzójuk vágyait kielégíteni és 
még sok hasonló hősies fiatalember és 
leány. Ha csatlakotok ehhez a mozgalom-
hoz, akkor lehetővé teszitek Krisztusnak 
azt, hogy általatok kiemelje a sárból és 
erkölcstelenségből a szeretetet, a világ 
legnagyobb csodáját.

Várjuk leveleiteket. 

a szerkesztők 
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