XVI. Benedek pápa a gender ideológiáról
A Szentatya a Római Kúriának mondott karácsonyi beszédének részlete
"Mivel a kereszténység egyik alaptétele a Teremtőbe vetett hit, igehirdetésünk nem
korlátozódhat az üdvösség örömhírének terjesztésére. Az Egyház a teremtett világért is
felelős, és ennek nyilvánosan hangot kell adnia. Óvnia kell a földet, a vizet, a levegőt, a
teremtésben kapott közös ajándékokat, ám az embert is meg kell védenie attól, hogy
tönkretegye saját magát. Szükséges az emberi természet védelme, az ember helyesen
értelmezett ’ökológiája’. Nem elavult metafizika, amikor az egyház arról beszél, hogy az
ember természete szerint férfi és nő, és a teremtés eme rendjének tiszteletben tartását követeli.
E felfogás alapja a Teremtőbe vetett hit és a teremtés nyelvének megértése. Ha ezt semmibe
veszi az ember, tönkreteszi saját magát, Isten kezének alkotását.
Ahogy a "gender" kifejezést gyakran használják és értelmezik, végeredményben arra vezet,
hogy az ember elszakítja magát a teremtéstől és a Teremtőtől. Az ember maga akarja
megteremteni saját magát, és saját személyével kapcsolatban mindenben kizárólag maga akar
eldönteni. Ezzel ellenszegül az igazságnak és a teremtő Léleknek. Szükséges az esőerdők
védelme, ám nem kevésbé fontos, hogy védelmezzük magát az embert, aki férfinak és nőnek
alkotott mivoltában üzenetet hordoz, mely nem gátja, hanem előfeltétele szabadságunknak.
A nagy skolasztikus teológusok a házasságot, vagyis a férfi és a nő életre szóló szövetségét a
teremtés szentségének nevezték, amelyet maga a Teremtő alapított, Krisztus pedig - anélkül,
hogy megváltoztatta volna a házasság természetébe beleírt üzenetet - az Új Szövetség
szentségeként írt bele az Üdvösség történetébe. Ez is hozzátartozik ahhoz az üzenethez,
amelyet az Egyháznak hirdetnie kell, amikor hirdeti a teremtő Lelket, aki jelen van az egész
természetben, de különösen az Isten képmására teremtett emberi természetben. Ebből a
nézőpontból kiindulva kellene újraolvasnunk a "Humanae vitae" enciklikát: VI. Pál pápa
szándéka az volt, hogy védelmezze a szerelmes szeretetet a fogyasztói szexualitástól, védje a
jövőt a mindenre igényt formáló jelentől és óvja az emberi természetet attól, hogy
manipuláció tárgyává váljék." (Ford. a Magyar Kurír szövegének felhasználásával)

