
„ Az igazságosság békét 
terem, az igazságnak meg 
biztonság lesz a 
gyümölcse mindörökre. ”  

(Iz 32,17) 
 
Izajás próféta a Krisztus elıtti VIII. 
század közepén reményteli jövıt ad 
hírül az emberiségnek. Szinte egy új 
teremtésrıl beszél, egy új „kertrıl”, 
ahol jog és igazságosság lakozik , 
mely békét és biztonságot tud 
teremteni. 
A béke új korszaka (shalom) az 
isteni Lélek m őve lesz, az éltet ı 
erıé, mely megújítja a teremtett 
világot. Ám abból is fakad, hogy a 
nép tiszteletben fogja tartani a 
szövetséget, amit Istennel kötött, és 
ami a nép többi tagja felé is kötelezi, 
hiszen az Istennel való közösség és 

az emberek  közössége 
elválaszthatatlan egymástól. 

 
Vajon lehet igazságosságban élni, meg 
lehet valósítani az igazságot? 
Igen, ha észrevesszük, hogy a másik 
ember a testvérünk; ha az egyetemes 
testvériség lelkületével az egész 
emberiséget egyetlen nagy 
családnak tekintjük. 
Ez lehetetlen, ha nem vesszük észre, 
hogy van egy Atya, aki minden ember 
Atyja! İ minden ember természetébe 
beleírta az egyetemes testvériséget. 
Egy apa ugyanis mindenekelıtt azt 
akarja, hogy gyermekei testvérként 
viselkedjenek egymással, szeressék 
egymást. 
Ezért jött el az Atya egyszülött Fia, 
minden ember Testvére. Ezért 
hagyta ránk a társadalmi élet 
normájaként a kölcsönös szeretetet. 

 
A szeretet kifejez ıdése az, hogy 
tiszteletben tartjuk az együttélés 
szabályait, hogy teljesítjük saját 
kötelességeinket. 
A szeretet minden cselekedetünk 
végsı mozgatórugója, ami valódi 

igazságosságra indít, és békére 
vezet.   
A nemzeteknek olyan 
törvényekre van szükségük, 
amelyek mindig 
alkalmazkodnak a társadalmi 
és nemzetközi élet igényeihez. 
Ehhez azonban olyan 
emberekre van szükség, akik 
bensıjükben hordozzák a 
szeretet rendjét. 

 
Hogyan éljük hát a hónap 
során ezt az életigét? 
Úgy, hogy még teljesebb 
odaadással teljesítjük otthoni 
és iskolai kötelességeinket… 
Ismerjük fel másokban, akik 
figyelmet, tiszteletet, együttérzést 
kérnek tılünk, hogy ık is a mi 
családunkhoz tartoznak. 
Ha életedet és felebarátaiddal való 
kapcsolataidat a folytonos és 
kölcsönös szeretetre alapozod – ami 
minden mást megelız, hiszen ez 
lehet Isten iránti szereteted 
legteljesebb kifejezıdése –, akkor 
igazságod valóban kedves lesz 
Isten el ıtt. 

Angol nyelvbıl megoldottam egy 
feladatot, amire jó osztályzatot 
kaptam. A megoldást jobban 
szemügyre véve viszont rájöttem, 
hogy egy súlyos hibát ejtettem. A 
tanárnı nem vette észre és az 
osztályzat így nem igazságos. Mit 
tegyek? 
Elmondjam a tanárnınek az egész 
osztály elıtt és kapjak egy sokkal 
gyengébb osztályzatot? 
Néhány perc múlva elhatároztam, 
hogy én is beállok a sorba, ahol az 
osztálytársaim vártak az osztályzat 
magyarázatára. 
Mikor sorra érkeztem és megmutattam 
a tanárnınek a hibát, ı meghagyta az 
osztályzatot, hogy ezzel díjazza a 
becsületességemet. 
 

(Ilenia – Magyarország) 
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