
Anyagiasság és testiség 
 

Élj, örülj, és ne csak 
fogyassz!! 



1. Az örök élet fontosabb a földi 
életnél. 

- Az örök élet hite maga is válságba 
került. A ma divatos vallások 

(ezoterikus irányzatok) a földi élet 
kényelmét, egészségét, 

gazdagságát hirdetik. Ha már mégis 
meg kell halni, új földi élet 

kezdődik. (reinkarnáció) 



A Katolikus Egyház azonban 
továbbra is az örök üdvösséget 
helyezi előtérbe, noha nem veti 

meg a földi életet és azt is 
fontosnak tartja. 

Elutasítja azonban a túlzott 
anyagiasságot és testiséget, a 
fogyasztói mentalitást, amely 
olyannyira jellemzi korunkat. 





2. Az anyagiasság számtalan jele: 
Nem a pénz van a mi zsebünkben, 

hanem mi vagyunk a pénz 
zsebében. 

- Túlzott fogyasztás: élelmiszer, 
ruhák, elektronikus eszközök stb. 

- Mesterségesen támasztott 
igények. 

 



- Az éppen divatos szex-szimbólumok 
bálványozása. 

- A még fel sem nőtt, még ki sem 
alakult testű gyerekek már kis 

cicababák és cicafiúk. 
- Ebben a szüleik is sokszor támogatják 

őket. 
- Tinikkel teli éjszakai szórakozóhelyek. 

 



-Plázák, mint valamiféle szentélyek. 
- A felnőtt világ a sikerességet, sőt az 

emberi élet értékét az anyagi 
boldoguláson méri le. 

- A legfőbb veszteségnek az anyagi 
veszteségek számítanak. 

- A szépség, a testi egészség és a szex 
bálványozása. Ezek fontos értékek, de 

nem mindenek fölött állók! 
 





3. Mi okozza az anyagiaktól való egyre 
súlyosabb függést? 

- Rossz minták, a hatékony nevelés 
hiánya. 

- Már a szülők, nagyszülők nemzedéke 
is fokozatosan növekvő anyagiasság 

bűvkörében nőtt fel. 
- Sok szülő azt hiszi, akkor tesz 
legtöbbet a gyermekéért, ha 
mindenfélével elhalmozza. 



- Az elvált szülők „versengése” a 
gyerekek kegyeiért. 

- A TV-ből, Internetről áradó 
reklámhadjárat. 

- A csordaszellem nyomása. 
- A hit, főleg az örök életbe vetett hit 

hiánya. 
- A szexuális forradalom, mely élvezeti 

cikk szintjére süllyeszti a testi 
kapcsolatot.  





4. Milyen súlyos következményei 
vannak az anyagiasságnak? 

- Növekvő szakadék a birtokolt javak és 
az értük kifejtett erőfeszítés között. A 

„nekem minden jár!” mentalitás. 
- Élősködés és kizsákmányolás. 

- Az anyagi javak iránti felelősség 
hiánya. Pazarlás. Látszólag minden 

könnyen pótolható. 



- Az anyagi gondoskodás megszűnik a 
szeretet jele lenni. Hálátlanság. 

- Az emberi személy kiüresedése, 
árucikké válása. 

- A lelki és közösségi javak háttérbe 
szorulása az anyagiak mögött. 

- Önzés, irigység, a szociális érzék 
visszaszorulása. 

- A meggyőződés, hogy mindennek ára 
van, minden pénzben mérhető. 





- Állandó elégedetlenség, panaszkodás 
az anyagiak hiánya miatt. (Böjte Csaba 

idézet). 
- Kivándorlás sokszor nem indokolt 
esetben is. Családok, közösségek 

szétesése.  
- A veszteségek, hiányérzet miatti 

elkeseredés, önsorsrontás. 
(Alkoholizmus, kapcsolatok leépülése). 

 



- Rengeteg veszekedés a 
családokban, házasságokban. 

Egymás vádolása, válások. 
- Áldozatok a „Komfort” istenének: 

lelki és közösségi élmények, 
kapcsolatok, család, egészség, 

kultúra ápolása. Mindaz, ami rövid 
távon nem jár anyagi haszonnal. 





- A testi kapcsolat elhamarkodása 
és túlhangsúlyozása a 
párkapcsolatokban. 

- Ez meghamisítja a mércét. 
Nehezíti a hűséges kitartást, az 
igazi, inkább lelki természetű 

szeretet kialakulását és fejlődését. 
- Kevesebb házasság, több 
hűtlenség és több válás. 



5. Mit tehetünk a pénz és a test 
bálványozása ellen? 

- Panaszkodás helyett derűs bizakodás. 
Vegyük észre azt, amink van és tudjunk 

örülni neki! 
- A házasok, családok tudják meghúzni 

az „elég vonalat”, s tudjanak 
megmaradni mellette. Támogassák, 

segítsék ebben egymást az 
elégedetlenkedés helyett!  



- A gyermekek okos nevelése az 
anyagiak helyes értékelésére. 

- Nem, vagy csak ritkán vegyünk olyat, 
amire nincs igazán szükség! 

- Ha valamit elrontanak, elveszítenek, 
ne pótoljuk azonnal szó nélkül, ha nem 

muszáj! 
- Vegyék ki részüket a kétkezi 

munkából, tanulják meg, milyen nehéz 
megkeresni a „rávalót”! 

 





- A lelki és közösségi értékek előtérbe 
helyezése a családban. A szülők 

törődjenek többet gyermekeikkel, 
egymással, barátaikkal, anyagi 

veszteségek ellenére is! 
- Az ünnepek hiteles megülése: ne a 

fogyasztáson legyen a hangsúly, 
hanem az ünnepelt valóságon! 
- A hitélet, vallásosság ápolása. 



- A helyes, építő szabadidős 
tevékenység. 

- A média, Internet korlátozása. 
- Plázázás helyett családi programok, 

sport, kirándulás stb. 
- A természet szeretetére nevelés. 

- Szemérmes viselkedés. A szexualitás 
helyes értékelése és arra való gondos 

nevelés.  
 



- A kevésből is tudjunk adni! 
Meglévő javaink megosztása. 

- Karitatív tevékenység, mások 
nehezebb helyzetének 

tudatosítása. 
- Az elszigetelődés helyett a 

közösség keresése és 
megbecsülése anyagi veszteségek, 

szegénység esetén is. 




