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POLITIKA 

A politika kifejezés az ókori görög polisz névből ered. Polisznak nevezték a 
görög városállamokat (Athén, Spárta, stb.) A politika szó tehát a városért, a 
városállamért, a közösségért végzett tevékenységet jelentette.  

A politika szó mai magyar jelentése: közélet, ez értelemben tehát mindenki, 
aki részt vesz a közéletben, tevékeny (aktív) vagy tétlen (passzív) politikát folytat.  

A politikával hivatásszerűen foglalkozó személy a politikus. (forrás: Wikipédia) 

POLITIZÁLHAT-E A KERESZTÉNY EMBER? 

 Miért ne? Miért ne végezhetne valamilyen szolgálatot a nemzet 
közösségének javára? A miniszter szó is a latin szolga szóból származik. A miniszter a 
nép javát szolgálja. (Innen származik a ministráns szó is, ami oltárszolgát jelent.) 
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ÁLTALÁNOS BÍRÁLAT A POLITIKUSOKRÓL (Wikipédia) 

 

• Oscar Ameringer: Az Amerikai Szocializmus Mark Twainje című könyvében: 
„A politika az a finom művészet, amely szavazatot szerez a szegényektől és 
kampánypénzeket a gazdagoktól, azzal az ígérettel, hogy megvédi mindkettőt a 
másiktól.” 

• Nyikita Hruscsov: „A politikusok mindenütt egyformák. Ígérnek neked egy új 
hidat még ott is, ahol nincs folyó.” 

• Platón: „Azokat, akik túl okosak a politikai életre, büntetésül a butábbak 
kormányzása alá helyezzük." 

• John Quinton, Amerikai színész/író: „A politikusok azok az emberek, akik ha 
fényt látnak az alagút túlsó végén, elmennek több alagutat venni." 

• Adlai E. Stevenson – amerikai elnökjelölt beszéde: „Ajánlottam az 
ellenfeleimnek egy egyezményt. Ha ők abbahagyják a hazudozást rólam, akkor 
én abbahagyom az igazság kimondását róluk.” 

• Texas Guinan – 19. századi amerikai üzletasszony: „A politikus az a pasas, aki 
a te életedet feláldozza az ő országáért.” 

• Clarence Darrow – híres amerikai ügyvéd: „Amikor gyerek voltam, mondták 
nekem, hogy akárkiből lehet elnök. Egyre jobban elhiszem.” 

• Aiszóposz: „Mi felakasztjuk a kis tolvajokat, és kinevezzük a nagyokat 
politikai posztokra.” 

• Doug Larson – angol középtávfutó, aranyérmes a párizsi olimpián, 1924-ben: 
„Ahelyett hogy a város kulcsait odaadjuk egy politikusnak, jobb lenne lecserélni 
a zárakat.” 

• Charles de Gaulle: „Arra a megállapításra jutottam, hogy a politika az túl 
komoly téma egyedül a politikusokra bízni.” 

 
A fentieken kívül még két dolgot szoktak mondani a politikusokról: 

„A politikusok a javunkat akarják. De mi nem adjuk!” 
„Olyan rosszul még sosem mentek a dolgok, hogy ígérgetni ne tudtak volna.” 
  Tegyük hozzá: TISZTELET A KIVÉTELNEK! 
 

VÁLASZTÁSI KAMPÁNY IDŐSZAKÁT ÉLJÜK 
 Itt az ideje annak, hogy eldöntsük magunkban, kinek a szekerét akarjuk tolni, 
kire szavazzunk. Azt kell megfigyelnünk, hogy ki a hiteles ember. Aki teszi is azt, amit 
hirdet, aki úgy is él. Nincs könnyű dolgunk. Nincs minden hiteles információ a 
birtokunkban. Könnyen áldozatává válhatunk álhíreknek és tévtanoknak. Ne 
engedjük, hogy az eszme győzzön az ész fölött! 
 Aki azzal kampányol, hogy hatalomra kerülése esetén mit fog csinálni, ott 
kilóg a lóláb. Látszik, hogy a szeretet hatalma helyett a hatalom szeretete vezérli. 
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Aki nem azt mondja, hogy mit kell tenni, hogy szebb legyen a jövő, hanem csak azt 
hajtogatja, hogy a jelenlegi kormányt mindenképp le kell váltani, és ennek érdekében 
még az ördöggel is hajlandó összefogni, arról nem az a véleményem, hogy ő lenne a 
„haza bölcse”.  

JÉZUS MONDJA 
 „Az uralkodók zsarnokoskodnak a népükön, s akik hatalmat gyakorolnak 
rajtuk, jótevőiknek hívatják magukat. Köztetek ne így legyen, hanem a legnagyobb 
legyen a legkisebb, és az elöljáró olyan, mint a szolga.” (Lk 22, 25-26.) Az utolsó 
vacsora alkalmával szemlélteti is a szolgálatot: megmossa tanítványai lábát. 
Meghagyja nekik: „Ha tehát én az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is 
mosnotok kell egymás lábát.” (Jn 13, 14.) 
 Amikor Jézus ezeket mondta, a népe éppen idegen fennhatóság alatt élt, és 
jócskán adózott nekik. Jézus mégsem akarta kiűzni a rómaiakat, és így megváltoztatni 
a politikai berendezkedést. Az Ő országának, Isten Országának működését 
lehetségesnek tartotta abban a politikai helyzetben is. Üzenete a mai követőire is 
érvényes: „Ti keressétek elsősorban Isten Országát!” (Mt 6, 33.) Ebben az országban 
központi szerepet kap az osztozás, a jótékonyság, az irgalmasság cselekedetei. Az 
ítéletkor ezt kérik majd számon. „Éheztem, és ennem adtatok, … stb.” (Mt 23, 31-45.) 
 A hatalmukat féltő írástudók és farizeusok folyton azon mesterkedtek, 
hogyan lehetne Jézust szaván fogni, tőrbe csalni, ellehetetleníteni, elítélni, de Jézus 
átlátott rajtuk, és kivédte támadásaikat. Halálra ítélni is csak két hamis tanú 
felhasználásával tudták. Meg a nép félrevezetésével.  

ÁLSÁGOS LIBERALIZMUS 
 1789-ben a francia forradalmárok meghirdették a liberalizmus eszméit: 
szabadság testvériség, egyenlőség. A szabadság nevében megfosztották 
szabadságuktól azoklat, akik másképp gondolkodtak, mint ők. A testvériség jegyében 
megölték azokat a nemzettársaikat, akiktől féltették hatalmukat. Az egyenlőség csak 
azokat illette meg, akik egy követ fújtak velük. Ez volt a kommunizmusban is. A 
közösségi szellem jegyében bebörtönözték, megbélyegezték, kényszermunkára vitték 
azokat, akiktől féltették hatalmukat. Saját nemzettársaikat. Micsoda testvériség! 
 A szólásszabadságot is hirdetik. Egészen addig, amíg valaki nem meri idézni a 
Bibliát. Azt az illetőt azonban meghurcolják, börtönnel fenyegetik. Őt már nem illeti 
meg a szólás szabadsága. (ld.: Finnország) Erre mondjuk, hogy kettős mércét 
használnak. Nekik bármit lehet, ugyanazt másnak nem. Azt vallják: „Amit szabad 
Jupiternek, azt nem szabad a kis ökörnek.” 

MZP 
 Az ellenzéki „összefogás” miniszterelnök-jelöltje azzal kampányol, hogy ő a 
„szeretet országát” akarja kialakítani Magyarországon. Katolikusként bizonyára ismeri 
Szent János apostol mondatát: „Szeretet az Isten.” (1Ján 7, 16.) A szeretet országa 
tehát Isten Országát jelenti. Gyönyörű jelmondat! Nagyszerű program! Akkor mégis 
mi bajom van vele? 
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MI A BAJOM VELE? 

 Az a bajom, hogy mást gondol, és mást mond. A szavak értelmét átírja. Az 
mondja: „helyesírás”, miközben „írásképre” gondol. A kettő erősen eltér egymástól. 
Elbizonytalanít, hogy mit is akar mondani. Azzal szokott védekezni, hogy „ő azt nem 
úgy gondolta”. A nem világos beszéd nem világos gondolkodásra utal. 

Nagy klasszicista költőnk, Kazinczy Ferenc csaknem kétszáz évvel ezelőtt írja: 
„Szólj, s ki vagy, elmondom. Ne tovább! Ismerlek egészen. 
 Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés.” (Írói érdem) 

 Azt mondja MZP: a szeretet országát akarja építeni. Szent Pál azt mondja a 
Szeretethimnuszban: „A szeretet nem tapintatlan.” (1kor 13, 5.) MZP pedig nagyon is 
tapintatlanul sorra sérti meg a társadalom különböző rétegeit. Butának mondja a 
vidéki embert, aberráltnak a Fideszre szavazókat. A hegyi beszédben ezt mondja 
Jézus: „Aki felebarátját butának mondja, állítsák a nagytanács elé.” (Mt 5, 22.) 
Másutt azt mondja Jézus: „Ne ítélj, hogy meg ne ítéljenek! Amilyen ítélettel ítéltek, 
olyannal fognak megítélni titeket. Mit nézed a szálkát felebarátod szemében, a 
magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát? Képmutató! Vesd ki előbb a 
magad szeméből a gerendát, akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy kivehesd a 
szálkát felebarátod szeméből.” (Mt 7, 1-5.) 

Azt mondja MZP: a szeretet országát akarja építeni. Azt az országot, ahol 
alapelv a bajba jutottak önzetlen megsegítése. Eközben üzletté tenné az 
egészségügyet. Az kapjon ellátást, aki megfizeti. Jézus azt mondja, nem lehet 
egyszerre két úrnak szolgálni, Istennek is és a mammonnak (pénznek) is. (Mt 6, 24.) 

Azt mondja MZP: a szeretet országát akarja építeni. Azt az országot, ahol 
boldogok a szegények. Lehet, hogy abban akar segíteni, hogy mielőbb szegény legyen 
minden állampolgár? Így gondolja az emberek boldogítását?  

LOGIKAI ÍTÉLET, ERKÖLCSI ÍTÉLET 
 Különbség van a következő két ítélet között. Nem mindegy, hogy azt 
mondom „rosszat tettél”, vagy azt mondom, „rossz vagy”. Az előbbivel a tettet ítélem 
el, ez a logikai ítélet, az utóbbival magát az embert ítélem el, ez az erkölcsi ítélet. 
Jézus ez utóbbitól akar távol tartani minket. Az erkölcsi ítéletet bátran bízzuk Istenre. 

VÉRSZERZŐDÉS 
 1126 évvel ezelőtt élt őseink belátták, hogy a sikeres honfoglaláshoz erős 
összefogás kell. Ezért a hét törzs vezérei megkötötték a vérszerződést. De nem úgy, 
hogy öt törzs irányít, kettő pedig ellenzéki hozzáállással kritizál. Teljes volt az 
egyetértés. Teljes egyetértésre van szükség most is, amikor az 1126 éve megszerzett 
haza megmaradása a tét! Adjon az Úr bölcsességet a szavazóknak, hogy kicsinyes 
egyéni érdekeiket félretéve a nagyobb jó mellett tudjanak dönteni! 

NAGYBÖJT 
Március 2-án kezdődik a nagyböjt. Ha április 3-án jól választunk, akkor csak 

40 napig fog tartani, és utána jön a Feltámadás. Ha rosszul választunk, akkor lehet, 
hogy a böjt 4 évig fog tartani, és bizonytalan, hogy lesz-e feltámadás. 


