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lehet segíteni, kinek mire van szüksége, nem pedig azt, 

hogy mi jár neki. 

 

IV. (Biblia) 

Eddig ésszel érveltünk, vegyük most elő a Bibliát, 

annak is először a magyar fordítását! 

Megdöbbentő felfedezésre jutottam: A SzIT féle 

hivatalos magyar Szentírásban az evangéliumokban 

összesen egy alkalommal fordul elő az "igazságosság" 

szó, amikor Jézus a Mt 23-ban a farizeusokat korholja, 

és szemükre veti, hogy elhanyagolják az 

"igazságosságot". Az "igazságos" szó előfordulásainak 

száma öt: Egyszer Lk adja Jézus szájába, amikor a 12. 

fejezetben azt hányja hallgatói szemére, hogy miért 

nem következtetnek az idők jeleiből úgy, ahogyan az 

időjárásra tudnak következtetni: "Miért nem ítélitek 

meg magatok, hogy mi az igazságos?" A másik négy 

előfordulás Jánosnál található: "Ne látszatra ítéljetek, 

hanem igazságosan ítéljetek!" - figyelmeztet a 7. 

fejezetben. "Ítéletem igazságos", ill. "Ha ítélkezem is, 

igazságos az ítéletem" - mondja önmagáról az 5., ill. 8. 

fejezetben. Ezek tehát mind az ítéletek igazságára 

vonatkoznak, semmi közük a témánkhoz. Ahogy az 

utolsó előfordulásnak sem, amit - eléggé helytelenül - 

"igazságos" szóval ad vissza a magyar fordítás, amikor 

is a "főpapi ima" végén (17,25) Jézus az Atyát szólítja 

meg: "Én igazságos Atyám!"  

A többi esetben gyakran jelentenek igazmondást 

mindkét szónak akár főnévi akár melléknévi alakjai. 

Olykor a mondandók nyomatékozására szolgálnak 

("bizony mondom..."), egy ízben pedig a mammonnak 

a jelzője az igazi mammon). Egyébként az "igazság"-ot 

jelentik a vizsgálandó szavak, aminek - a 

szövegkörnyezetet figyelembe véve - az "Istennek 

tetszés" kifejezés bárhol behelyettesíthető, de egy hely 

kivételével sehol nem igazolható, hogy "iustitia" 

értelemben lenne értendő. 

Ez az egyetlen hely a Mt 20,4, amikor a 

szőlőmunkásokról szóló példabeszédben a "harmadik" 

órában felfogadott munkásoknak mondja a gazda, hogy 

azt fogja nekik adni, "ami jár". De hát ez sem olyan 

értelemben tanító jellegű, ami arra vonatkozólag 

tartalmazna tanítást, hogy "igazságosnak" kell lennünk. 

Sőt ellenkezőleg: az egész történet borzolja a kedélyeit 

annak, aki az igazságosságot erénynek tartja, és 

igazságtalannak minősíti a szőlősgazdát, holott 

nyilvánvalóan nem az, hanem irgalmas. Legalább is 

jézusi mércével mérve! 

Idevág a következő történet is: Valaki megkérte Jézust: 

"Mester, mondd meg testvéremnek, hogy ossza meg 

velem az örökséget." Jézus válasza: "Ember, ki 

hatalmazott fel rá, hogy bírótok legyek és elosszam 

örökségeteket?" (Lk 12,13-14) 

Nyilvánvaló tehát, hogy Jézusra hivatkozva nem lehet 

állítani az igazságosságnak erény-voltát. Annyira 

nyilvánvaló, hogy a Léon-Dufour féle Biblikus 

Teológiai Szótár is kénytelen a következőket 

megállapítani: "A jogi értelemben vett igazságosságra 

való buzdítás nem foglal el központi helyet Jézus 

igehirdetésében. Nem találjuk meg az Evangéliumban 

sem az igazságosság kötelezettségeinek szabályozását, 

sem az elnyomottak valamelyik osztályára való állandó 

hivatkozást, sem a Messiásnak mint feddhetetlen 

bírónak ábrázolását. (...) Mindamellett Jézus bizonyára 

buzdította kortársait, hogy tegyenek eleget a 

"közönséges" igazságoságnak, de a szövegekben ennek 

nincs nyoma." (!) 

 

*** 

 

Végső következtetés: bármennyire erénynek tartja a 

közvélemény az igazságosságot, bármennyire 

sarkalatosnak minősíti Arisztotelész és nyomában a 

keresztény morális, bármennyire forradalmi állításnak 

tűnik is ennek az ellenkezője, ész érvek és evangélium 

érvek alapján egyaránt azt kell állítanunk, hogy az 

igazságosság nem erény! Akik erénynek tartják, azért 

teszik, hogy hangsúlyozzák: az igazságtalanság bűn! Ez 

igaz is, de ennek alátámasztására elég azt hangsúlyozni, 

hogy a legfőbb erény a szeretet. Mert aki szeret, az 

biztosan nem lesz igazságtalan. De, aki ahhoz tartja 

magát, hogy az igazságosság erény, az ennek 

következtében igazságtalan ugyan nem lesz, de sokszor 

kénytelen lesz véteni a szeretet ellen. Aki igazságos, az 

nem lehet irgalmas, az nem bocsáthat meg! 

Az irgalmas Isten mentsen meg bennünket egy 

igazságos Istentől!!! 
Nagyoroszi, 1999. szeptember 

 

 

 

 

HARASZTI SÁNDORNÉ 

MÉG EGYSZER AZ 

IGAZSÁGOSSÁGRÓL 

 
Tarnai Imre testvérem "Erény-e az igazságosság" c. 

tanulmánya nagyon értékes munka, de tovább 

gondolásra késztet, és amiért ilyen, köszönetet érdemel. 

Mindannyian tudjuk, hogy Isten létezése - élete - 

gondolkodása nagyon eltér az emberétől. "Bizony, a ti 

gondolataitok nem az én gondolataim" - mondja Izajás 

(55,8). A tanulmány megállapításai teljesen helytállóak, 

amennyiben az igazság/osság fogalmát az emberi 

törvényalkotás fogalmai szerint vizsgáljuk.  

A Révai lexikon magyarázata valóban kimeríti mindazt, 

amit az ember az igazságosság alatt ért, részletesen 

kifejti a jog szerinti, az erkölcs szerinti igazságosság 

kritériumát. Tehát a fenti értelmezés szerint valóban az 
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tekinthető igazságosságnak, aki megadja minden 

embertársának azt, ami őt megilleti és amit 

cselekedetei, magatartása folytán megérdemel. A 

büntetést is persze, ha erre rászolgált (az ítéletalkotó 

szerint), vagy az éppen érvényben lévő aktuális 

törvények szerint. Summázva a tanulmány fejtegetéseit, 

bizton ki lehet jelenteni, hogy Jézus szemszögéből 

nézve az ember világában, a földön igazság nem létezik, 

mert amit az ember igazságnak, igazságosságnak nevez, 

az Isten előtt nem az. Hiszen nincs benne a 

megbocsátás, az irgalom, nincs benne szeretet. Az 

emberi szempont csakis ez:" Azt kapod, amit 

megérdemelsz." Amit tehát az ember igazságosnak él 

meg, az semmiképpen sem nevezhető ERÉNY-nek. 

Nem, mert aki igényt tart arra, hogy EMBER-nek 

nevezzék, kötelességszerűen kell, hogy betartsa 

mindazt, amit a törvények erről mondanak. A jogos 

munkabér, az egyenlő esély megadása, a 

diszkriminációellenesség, stb. stb. Aki ezt nem tartja be, 

szellemi értelemben nem lehet EMBER-nek nevezni. 

De állatnak sem, mert részben több, részben kevesebb 

az állatnál. Isten a saját képére formálta meg az embert, 

szabad akarattal, a jó és rossz megítélésének 

képességével, ezért több az állatnál. De kevesebb is az 

állatnál, mert az állat soha nem igazságtalan. Azt teszi, 

amit beleprogramozott a Teremtő azért, hogy betöltse 

azt a szerepet, azt a célt, ami miatt, amiért létet kapott a 

nagy EGÉSZ-ben. Az állat soha nem tesz ellene az 

isteni tervnek, gondolatnak. Csak él. Az ember tehát 

csak akkor EMBER a szó szellemi értelmében, ha 

önmagára nézve is kötelező erejűnek érzi és be is tartja 

a törvényt, de azon túlmenően megbocsátani és irgalmat 

gyakorolni is képes. Az EMBER képes szeretni és 

szeretetből áldozatot vállalni, mert benne él az Isten. 

Akár tudatában van ennek a "lelkes teremtmény", akár 

nem. 

Isten világa egészen más. Isten az Abszolút 

Igazságosság. Isten Kozmoszt alkotott, azaz Rendet. 

Ebben a Rendben Törvények vannak, a Mindenség ezen 

a törvényen belül él és létezik, ezáltal marad fenn. Ez a 

kiegyenlítődés Törvénye. Isten nem ítélkezik, nem 

büntet. Ő maga csak szeret, és minden eltévelyedett 

gyermekét vissza/hazavárja. A Sátánt is. Van "ideje" és 

türelme. És van tudása arról, hogy egykor majd minden 

visszatér eredetéhez, Hozzá. Lehet, hogy ehhez 

évmilliárdok kellenek, világkorszakok egész sorozata - 

de megvalósul, mert ez az Ő akarata. Ez lesz a 

beteljesült, tökéletes Isten Országa. Az Isten 

igazságossága a fejlődés törvényén alapul. Minden 

fejlődik, változik, rezeg, hullámzik. Amint fenn, úgy 

lenn. Ahogyan kering, mozog forog a világegyetem 

milliárdnyi csillaga, bolygója, ugyanúgy kering, 

mozog, születik, hal meg és változik szünet nélkül a 

mikrovilágban minden élő sejt és minden atom, minden 

szubatomi részecske is. Jól tudjuk ezt azóta, mióta 

felfedeztük a kvantumfizikát. Ez a törvény a szellemi 

létezők világában is. "Legyetek tökéletesek, miként a ti 

Mennyei Atyátok tökéletes!" - ez Jézus parancsa. Jól 

tudjuk, mert minden nap megtapasztaljuk, hogy ez 

ebben a néhány évtizednyi "itt és most" életünkben 

egyikünknek sem sikerül. Tehát akkor Jézus 

ostobaságot mondott, nem tudta, mit beszél?! Ezt 

feltételezni istenkáromlás, Jézust ismerve teljes 

lehetetlenség. Logikus tehát a következtetés, hogy az 

egyszer megteremtett, de soha meg nem szűnő szellem 

számára a Teremtő megadja a lehetőséget, az időt, a 

körülményeket, hogy több, esetleg sorozatos 

testetöltések tapasztalatán keresztül, önmagát 

fáradságos munkálkodással állandóan építve, jó 

szobrász módjára faragva, alakítva a gondviselő 

Szeretetisten állandó segítése, támogatása, megbocsátó 

irgalma által, Benne élve és létezve egyre magasabbra 

jussunk, egyre inkább közelítsük a célt, a Célt, aki/ami 

Ő maga, az Ő országa.  

A kiegyenlítődés Törvényében létező Mindenségben 

minden kaotikus, diszharmonikus történésnek, minden 

ilyen szellemi, - emberi cselekedetnek logikus 

következménye van. Jóvá kell tenni, ki kell egyenlíteni 

a "számlát". Meg kell adni, amivel tartozunk, nehogy 

hitelezőnk börtönbe zárasson, mert ki nem jövünk 

onnan, míg az utolsó fillért is meg nem fizettük. Csak 

így működhet a kiegyenlítődés Törvénye, csak így lehet 

Rend és Harmónia. Isten törvényvilága az Igazság 

Törvényvilága. Emellett (és nem ennek ellenére) 

működik az Isten megbocsátó Irgalma, mely minden 

támogató segítséget megad minden szellemi 

teremtménynek ahhoz, hogy képes legyen felépíteni, 

jobbítani önmagát, hogy képes legyen tökéletesedésén 

munkálkodni meg nem szűnően. És mivel mind az Övé, 

el is engedheti a tartozást. "Még ma velem leszel a 

paradicsomban." - mondja Jézus a kereszten a jobb 

latornak. Igazságos-e ez? Minden bizonnyal. Hiszen 

Isten a szívünkbe lát, Ő minden gondolatunkat ismeri, 

csak Ő tudja, hogy valamely cselekedetünknek mik a 

mozgató rugói, mik az előzményei. Egyedül Ő 

birtokolja a Teljesség ismeretét, az okozatok okait Ő 

ismeri. És mivel minden, ami létezik Belőle ered, 

minden az Övé, ebből a mindenből annyit ad kinek-

kinek, amennyire szüksége van. "Talán nem tehetem a 

magaméval azt, amit akarok?" - kérdezi Jézus 

tanításában a szőlősgazda. 

És jó nekünk tudni, hogy bár örök kárhozat létezik, de 

örökre elkárhozott nincsen. Ez is Isten 

igazságosságából fakad, hiszen Ő nem szenvedésre és 

időtlen kínra, hanem örömre és időtlen boldogságra 

teremtette meg önmagából a Mindenség létezőit, 

szellemi gyermekeit. Az időben elkövetett bűn nem 

bűnhődhet időtlenül, mindörökké. 

Ez - aránytalansága miatt - ugyanis igencsak 

megkérdőjelezné nemcsak Isten igazságosságát (még 
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emberi fogalmak szerint is), hanem egyáltalán Isten 

szeretetét, irgalmasságát, jóságát, sőt tökéletességét is. 

Az újrakezdés lehetősége, a fejlődés folytonossága és 

Isten irgalmas segítsége nélkül nem lehetne 

tökéletesedés, nem lehetne eredményes építkezés az 

Isten Országában. Istennél az Igazságosság és az 

Irgalmasság nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő 

az Abszolútumban szükségszerűen létező fogalmak. 

Ezért tehát valóban így imádkozhatunk: "Az irgalmas 

Isten mentsen meg bennünket (az emberi törvények 

szerint) igazságos Istentől!" De: Az irgalmas Isten 

fogadjon be mindannyiunkat az Ő ölelő karjaiban létező 

EGY-ségbe szeretete és mindeneket egybeszerető 

igazságossága által! Uram, add meg nekünk, hogy mi is 

eljussunk a Te igazságosságod megértésére, és egyre 

tökéletesebb megélésére! Mert ez valóban nem Erény, 

hanem maga az Örök Élet. 

          

Amen 

 

 

 

 

HALÁSZ ENDRE 

A SZEGÉNYEK EGYHÁZA 

 
Az elmúlt esztendőben eddig, megszakításokkal, hét 

hetet töltöttem négy kórházban. Betegtársaim között 

sok megfigyelésre tettem szert. 

 

   Elsősorban nagyon nehezemre esett Isten nevének 

állandó, minden ok nélkül való emlegetése, csak valami 

erősítő-szó gyanánt. Azután a folyamatos beszéd során 

a legnagyobb természetességgel alkalmazott trágár 

kifejezések, amelyeket társaim észre sem vettek, 

annyira természetes volt számukra a legotrombább 

beszéd. Szomorú volt hallanom annak az 

egyoldalúságnak a megnyilatkozását, hogy legfőbb 

érték számukra az anyagi érdek volt. Minden ítéletük és 

véleményük ennek jegyében fogalmazódott meg. 

Mindenkivel szemben a legképtelenebb rágalmakat 

állították, mintha minden adatnak gondosan utánajártak 

volna. Ennek jegyében ítélkeztek és mondták 

véleményt múltról, jelenről és jövőről. Meg is mondtam 

nekik, hogy nem értek egyet véleményükkel, mert sok 

szempontot nem vesznek figyelembe. 

   Október 23-án szóba került, hogy milyen tömegirtás 

volt 1945-ben, mennyi embert pusztítottak el 1957-ben 

(csak most tudjuk meg a 301-es parcella titkait!), most 

pedig sokakat már idegesít, hogy milyen 

körültekintéssel hozzák meg a törvényt, nem is a 

kisemberek, hanem a közélet megtisztítására 

vonatkozólag, hogy ne lehessen képviselő, 

polgármester, gazdasági vagy kulturális intézmény 

vezetője, akinek dolga volt a III/III-as ügyosztállyal. 

   A legszomorúbb azonban az volt, amikor a papokra 

került sor. Azt, hogy a papjuknak asszonya van és két 

gyereke, csak egyszer került szóba, de annál többször, 

hogy a pap hogyan "zsarolja" a népet. Mennyi stólát 

szed, mennyi "párbért". De a legsúlyosabb vád az volt, 

hogy a temetésekor meg kell fizetni visszamenőleg az 

elmaradt "párbért" akár 10-15 évre is. 

 

   Ezzel a papi ellen-evangelizációval szemben már nem 

volt érvem. Csak csodáltam azt a vakmerőséget, 

ahogyan a szükségből betérőket is képesek vagyunk 

elvadítani. 

 

   1956. január elsején Pécelen megszűnt a stólafizetés. 

Egy évvel előbb arra kértem a híveket, hogy emeljék fel 

önkéntes egyházi megajánlásukat, hogy abból 

kártalanítani tudjuk "stóla-megváltás" címen az 

alkalmazottakat, és tízezer Ft-tal emelkedik az 

"egyházadó" összege. (ennyi volt egy évi stóla-

jövedelme a plébániának, ami osztódott plébános, 

káplán, kántor, sekrestyés, ministránsok és templom 

között, akkor megszüntetjük az esetenkénti 

stólafizetést. Tizenkétezer Ft-tal emelkedett az 

"egyházadó", és így püspöki engedéllyel megszűnt a 

stóla. Néhány évvel később egyik munkatársam 

utánaszámolt, hogy hogyan alakult a dolog. 

Megállapította, hogy a kántor és a sekrestyés jobban 

járt, a papok valamivel kevesebbet kaptak a 

stólamegváltásból, mintha esetről esetre kapták volna a 

stólát. Viszont az erkölcsi haszon sokkal több volt. Az 

emberek kezdetben nem értették a dolgot. Hogy-hogy 

nem kell fizetni. Sőt nem is lehet. Nem fogadunk el 

semmit. Valóságosan háttal mentek ki az irodából. 

Voltak képviselőtestületi tagok, akik legalább annyit 

kívántak, hogy azoktól kérjünk stólát, akik nem fizetnek 

egyházi hozzájárulást. De hiszen az lett volna a 

legnagyobb melléfogás. Ezek az emberek, akik úgy 

jöttek be a plébániára, mint más szolgáltató vállalathoz, 

hogy rendelnek, fizetnek és kapják a szolgáltatást, mint 

más boltban, itt valami mással találkoztak. 

 

   A II. Vatikáni zsinaton Lercaro bíboros felvetette, 

hogy az Egyházról szóló határozathoz egy fejezetet 

kellene csatolni, amely kifejti az Egyház szegénységét. 

A szegénység ugyanis hozzátartozik Jézus és a 

megváltás misztériumához, tehát az Egyháznak 

lényeges eleme. Nyolc napig folyt erről a vita. Ekkor 

Szahara püspöke, Mercier szólalt fel: "A Szentlélek, aki 

eddigi tanácskozásainkon soha nem hagyott cserben, 

most megleckéztetett bennünket. Azt az igazságot 

ugyanis, amit az ember nem élt át, nem tudja olyan 

tisztán felismerni, hogy teljeskörűen kifejezhesse. Az 

Egyház immár évszázadok óta nem éli a szegénységet, 


