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Emberi életünk teljességének, a hívő léleknek egyik legnagyobb vágya és 
célja: az igazság. Beszédünk és cselekedeteink irányítója, vitatkozásaink, ellen-
téteink indítéka, az igazság. Minden élet, minden vallás alapja az igazság kelle-
ne, hogy legyen. 

Vágyunk, törekvésünk az igazság után magával hozza a tagadhatatlan 
valóságot: azt, hogy büszkék vagyunk, ha valaki rólunk mondja: ez az ember igaz. 
Emberi ítélettel, véleménnyel azokról mondjuk ezt a megállapítást, akiknek 
cselekedetei megegyeznek az előírásokkal, valláserkölcsi törvénnyel. 

Igaz embereknek tartották magukat az írástudók és farizeusok, akik, Isten 
törvényének ismeretében, minden parancsot, minden előírást a legapróbb rész-
letekig betartottak. Akik önteltek és büszkék voltak, hogy nevükben is hordozzák 
az igazságot. Az írástudók és farizeusok mellett akkor is, most is hány hívő, hány 
vallás nevezi magát igaznak! 

Jézus tanítása kezdetén megfogalmazta küldetésének célját: azért jött, 
hogy a törvényt betöltse, de ugyanakkor harcot indít az önigazságában megelége-
dett, dicsekvő emberek, az írástudók és farizeusok ellen. Az ember csak látható 
események, cselekedetek szerint ítél, de Isten másképp és másképp Jézus is. Aki 
Isten országába be akar jutni, annak igazsága több kell legyen a betűk és parag-
rafusok, az írástudók és farizeusok igazságánál. A magukat legigazabbnak tartók 
sem jutnak be Isten országába, ha életükben, cselekedeteikben, magatartásukban 
igazságuk több nem lesz, mint amit a törvények előírnak. 

Mi az igazság és mi a többlet? 
A kérdés nagy. Pilátus is Jézustól azt kérdezte: mi az igazság? Ma erre 

kíséreljük meg a feleletet keresni, és megtalálni életünkben és az élet legkülön-
bözőbb területén. 

Mi az igazság a tudományban, annak bármilyen ágában? Valljuk, más 
igazság nincs, mint valamit felismerni, Isten teremtő, életet alkoto törvényeiből, 
azokból, amelyek a világ teremtése, fennállása kezdetétől örökké fenn álltak és 
állnak, melyek megmásíthatatlanok. Mégis milyen büszkék vagyunk, milyen nagy 
eseménynek tartjuk, ha valamit ezekből megtalálunk, felismerünk. 

Mi az igazság egyéni-mindennapi életünkben? 
Az, hogy a legapróbb mozzanatáig ismerjük érzéseinket, cselekedeteinket, 

az eseményeket. Ezért olyan lebilincselő hallgatni az őszinte vallomásokat, ol-
vasni az önéletrajzokat, megismerni túl az "én" életén mások életét. Ezek az 
igazságok azonban csak töredékei az emberi életnek. 

Mi az igazság hitünkben és vallásunkban? 
Milyen a kapcsolatunk Istennel, az Ő parancsolatainak betartásával? Mert 

ha minden törvényt betartottam, hitem hegyeket mozdít el, az én igazságom még 
semmi. Még több kell! Jézus tanítványságunk, kereszténységünk, vallásunk ki 
kell hogy terjedjen az egész világra, minden teremtményre, embertársainkra. 
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Goethe, a költők fejedelme haldoklásában több fényt kívánt. A mi unitárius 
vallásunk is életünkben több igazságot kér. 

Jó, igaz, tökéletes gondolatok, cselekedetek? - még több kell! Azért van a 
tudásszomj, a tanulnivágyás, ezért járunk istentiszteletre, olvasunk, hallgatunk, 
nézünk, hátha valahol, valakitől megkapjuk a többletet, a bizonyosságot, hogy 
igazabbak lehessünk. 

A húsvétra előkészülő vasárnapon beismerjük és be kell vallanunk, hogy 
igazságunk sokszor még az írástudók és farizeusok igazságát sem éri el. Messze 
maradnak életünkből az Isten törvényének és parancsolatainak betartása. Olyan 
akadályaink és ellenségeink vannak, melyek nem kívülről jönnek, de bennünk 
laknak. Igazság-vágyunk útjában leküzdendő ellenség a megszokottá váló közöm-
bösségünk. Milyen könnyű a víz törvényével mindig a könnyebb utat választani, 
a lefelé folyó utat, a gondnélküli utat, amikor nem érdekel a más gondja, bánata, 
nehézsége, csak az önmagam nyugalma, csendessége, békessége. 

Örök ellenségünk az igazságunkban megnyilatkozó kicsinyhitüségünk. El-
csüggedünk, mert úgy érezzük, minden mindegy. Hiába próbálkozunk, hiába 
akarunk eget ostromló akarattal, csak véresre zúzzuk koponyánk. Hagyjuk útjára 
menni a dolgokat, mert kötnek a betűk, a szokások, a körülmények. Es kötnek a 
család, a gyermek, a munkahely gondjai, melyek megoldásában tehetetlenek 
vagyunk, a lebéklyózott lelkünk nem tud felszabadulni. Ellenségünk igazságunk 
útjában a becsontosodott, kialakult igazság meggyőződésünk. Csalhatatlannak 
képzeljük hitelveinket, világnézeti meggyőződésünket, azt, hogy csak nekünk van 
igazunk, az én ítéletem igaz, a másé nem, s ha mindez valóban így van, a mi 
igazságunk még mindig nem több az írástudók és farizeusok igazságánál. 

Isten országa kapuján azonban csak egy többlettel lehet belépni. Ezt a 
többletet kéri tőlünk a názáreti Jézus, a mi tanítómesterünk. Ezt a többletet 
kívánja tőlünk unitárius hitünk és egyházunk is. 

Hitünk alapja, hogy egy az Isten, aki alkotta a világot és az életet, formálta az 
embert, de a mi hitünk több kell legyen: hinnünk kell, hogy az egy Isten gondviselő 
Atyánk és az Ő tudta nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. Hinnünk 
kell, hogy irgalmassága és szeretete több, mint a szülő irgalma és szeretete. 

Hisszük, hogy Jézus a mi prófétánk, igaz tanítómesterünk, ennél többet 
kell hinnünk: Ő nem csak a mi tanítónk, de mindennapi életünk alakítója, Ő a 
mi utunk, igazságunk és életünk. 

Hisszük, hogy a Biblia Isten parancsolatainak foglalata, számunkra Szent-
írás, többet kell hinnünk: számunkra a Biblia az örökélet kiapadhatatlan forrása. 

Ezt kéri Jézus. Ez kell legyen a mi igazságunk azért, hogy az több legyen 
az írástudók és farizeusok igazságánál. Ez a többlet a mi erőnk, hitünk és igazsá-
gunk, ha birtokolni akarjuk Istennek országát. Ezt a többletigazságot töreked-
jünk megszerezni és úgy menni húsvét ünnepe felé. Ámen. 

ISTENORSZÁGA ERŐ 
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Emberi életünk egyik jellemző drága értéke, tulajdonsága a beszéd. A 
csecsemő ajkán formálódik az első szó: mama. Azután egy egész életen át beszé-
lünk az utolsó sóhajtásig. Családban, iskolában, utcán, jártunkban-keltünkben, 
templomban, színházban, lemezen-kazettán, rádióban. A beszéd meg nem áll, s 
ha már beszélni nem tudunk, suttogunk, de szavakat formálunk. 

Jézus legtöbbet Isten országáról beszélt, tanított. Példázatokban, hasonla-
tokban, kijelentésekben próbálta megértetni a fogalom lényegét, elvezetni az 




