K
at

ol

ik

us
.m

a

„FÉRFIAK! HOL VAGYTOK?”

Férfiak! Hol vagytok?
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Ti vagytok otthonaitok spirituális vezetői.
Ti?

a

Igen, Ti.
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.m

Nem azt mondtam, hogy azok kéne legyetek, hanem hogy azok vagytok. A vallás
és a hit gyakorlását leginkább az apa hozzáállása és viselkedése határozza meg.
Ha ez így van, akkor Amerikában az édesapák többsége miért tolja ezt a
felelősséget feleségére, vagy miért hanyagolja el teljesen?
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Sajnos azért, mert a legtöbb keresztény országban bevettünk és évszázadok óta
vallunk egy alapvető hazugságot: Vallásosnak lenni nem férfias dolog. A
társadalom nagyon sokáig tömte az agyunkat ezzel a kacsával. Attól kezdve, hogy
Ádám némán üldögélt, miközben az ördög kísértette feleségét, majd a feleségét
hibáztatta önmaga bűnéért, szépen hátra dőltünk.
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Hagytuk, hogy a világ határozza meg azt, hogy mi férfias.
A világ.

Ugyanaz a világ, amelyik azt mondja neked, hogy a vallás nem férfias dolog, azt

Szerző: Szerk. (2021-06-19)
2 / 5 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a https://katolikus.ma/ferfiak-hol-vagytok/ internetes címről
származik. A cikket 2021-09-16 dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf
vagy papír alapú kiadást, akinek ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb
dicsőségére!

mondja, hogy tinédzserként a házasság előtti szex, no igen, az aztán a férfias
dolog!
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Ugyanaz a világ, amelyik azt mondja, hogy a vallás egy alacsony rendű valami, azt
sugallja, hogy a nők pornográf kizsákmányolásával való szórakozás teljesen
rendjén van.
Ugyanaz a világ, amelyik azt mondja, a lelked állapota nem számít, ellenben az
izmaid és a nemi szerved mérete, no, az már igen.
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Ugyanaz a világ, amelyik azt mondja neked, hogy nem a hited határozza meg,
hogy milyen ember vagy, hanem az, hogy mennyi pénzed van, és mekkora
hatalmad.
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Miért?
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A sors iróniája, hogy miután elfogadtad a férfiasság világi definícióját, azt fogják
mondani, hogy nem vagy jó ember, ártalmas vagy. Azt fogják mondani, hogy
elnyomó vagy. Igazuk lesz. Jól átvertek. Ők segítettek abban, hogy örök
kamaszként képtelen legyél olyan emberré válni, akivé az Isten teremtett.

Azért, mert az ördög pontosan tudja, hol vagy sebezhető. Megbújik benned, közéd
áll, és gyermekeid és feleséged közé. El akarja pusztítani őket, és le akarja húzni
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őket a pokolba. Ha képes téged semlegesíteni, vagy ha még rá is tud venni, hogy
segíts neki, akkor jár a legjobban. Tudja, hogy valójában Krisztus maga mellé
szeretne állítani téged. Ezért hát az ördög eléri, hogy szégyelld Krisztust és a
kereszténységet, és férfiatlannak állítja be a Krisztushoz való tartozást. Úgyhogy
félreállsz, és hagyod, hogy mindazokat, akiket valóban szeretni és védeni vagy
hivatott, rossz útra vezesse. Senki sem szolgálja jobban az ördögöt, mint az az
ember, aki tele van félelemmel attól, hogy mit gondol róla a világ.
Az ördög megad neked minden szórakozást. A szabadidő (különösen a sport)
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túlzott szeretetét, a szerelem nélküli vagy a nem az új életért megélt szexet, a
játékok iránti szenvedélyt. Az ördög olyan ügyesen von be a törekvéseibe, hogy
pontosan ugyanazt fogod tanítani fiaidnak, amit ő szeretne: a már benned lévő
mérget adod tovább nekik.
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Itt az ideje abbahagyni ezeket a játékokat és hagyni, hogy az ördög
megszégyenüljön benned. Itt az ideje, hogy a saját lábadra állj, megembereld és
szedd össze magad, és legyen világos számodra, mire vagy hivatott.
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Pap testvéreim, egy pillanatig se gondoljátok, hogy mi távol állunk az ilyen világi
csábításoktól. Az ördög tudja, hogy mi is ugyanabban a cipőben járunk. Ugyanúgy
megkísért minket is, amikor arra csábít, mint minden embert, hogy hagyjunk fel
elveinkkel és csatlakozzunk hozzá. Ha mi meggyengülünk és megingunk,
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ugyanerre ösztönözzük plébániáink férfiait is. Ahelyett, hogy harcostársakká
válnánk, Iskarióti Júdássá leszünk.
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Fordította: Kántorné Polonyi Anna

a

Bill Peckman atya
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