Heti áhítat – 2021. január 11.
Vincit omnia Veritas – Az igazság mindig győzedelmeskedik


„Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben!”
Zsolt 43,1

Hogyan érvényesül az igazság? Mi módon áll helyre?
Mindannyian éltünk már át igazságtalan élethelyzeteket. Ilyenkor gyakran eluralkodik rajtunk a
frusztráció, a cselekvési képtelenség. Benne vagyunk egy igazságtalan helyzetben, de nem tudjuk azt
feloldani.
Előfordul ez egyéni életünkben, de nagyobb közösségeinkben is:
családunkkal, nemzetünkkel. Vannak olyan embertípusok, akik képtelenek
elviselni a frusztrációt. Ők olyanok, mint Péter a Gecsemáné kertben:
kardot ragadott az Úr védelmében. Az ilyen harciasabb emberek az igazság
bátor képviselői, akik szavakkal, de akár tettekkel is igyekszenek
helyreállítani az igazságot.
Aztán vannak olyanok, akiknek megadatik az a belső látás -amely
ugyan nem zárja ki a kardforgató igazságbajnokokat sem-, mely belső látás
a Biblia lapjain is megnyilvánul. Eszerint az igazság helyreállítása –mint
maga az igazság is egyébként- nem evilági színtérhez tartozik elsődlegesen.
Dánielhez mennyei követ (értsd: angyal) érkezik, aki arról számol be, hogy
Perzsia vezérével harcol, és azt mondja: „Senki sincs, aki velem tartana azok ellen, csak Míkáél, a ti
vezéretek.” Dán 10,21b
Alapigénkben is hasonló módon jelenik meg az igazság helyreállítása: a szorongattatásban lévő
zsoltáros Istenhez fordul: „Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel
szemben!” A jól ismert 42. zsoltár szerves folytatása a 43., tulajdonképpen egy költeményről beszélünk. Ezek
alapján meg tudjuk rajzolni a zsoltáríró lelkivilágát, és fő problémáit: magány, honvágy, pogány környezet,
gúnyólódás miatti szenvedés. Istenhez mint mennyei bíróhoz fordul ez a szenvedő ember. Azt nem tudjuk,
hogy megszabadult-e, igazsága érvényesült-e, de a zsoltáron átsugárzik az az erős remény, amelyben egy
cseppnyi kétely sincs afelől, hogy az igazság érvényesülni fog. Érvényesülni onnan felülről: „…még hálát
adok neki, szabadító Istenemnek.”
Az igazság érvényesülése történt meg Jézus életében, amikor az akkori világbirodalomnál is erősebb
Isten feltámasztotta Őt a halálból. Ezért énekelték: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, ami a
Pray kódexben is megtalálható magyarul: „Cri tus orzagol Cri tus paranchol Cri tus goz”.
Ezek alapján az Istenre tekintő emberben kialakul az a szilárd nézet, hogy az igazság mindig
győzedelmeskedik, amit Husz János egy levelében így ír le: Vincit omnia Veritas. Győzedelmeskedik, de nem
feltétlenül a kardok erejével, hanem az Igaz Bíró hatalma révén. Ez a remény szólal meg Wass Albert versében
is: „…vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már lassan a
csillagok…Likasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És
lészen csillagfordulás megint és miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia….” Üzenet haza.
Ez lehet nekünk is a reményünk, amikor hatalmasságok alatt éljük, szenvedjük, a világ, és benne a mi
életünk egyre rosszabb irányba fordulását. Amikor azt érezzük, hogy tombol a Diabolosz, amikor azt
tapasztaljuk, hogy a gyanakvás, a bizalmatlanság, az istentelenség, a félrevezetés, és a hazugság növekszik.
Ezzel párhuzamosan pedig roncsolódnak közösségeink, még megmaradt tradicionális értékeink. Csökken a
szellemi nívó, és úgy tűnik, hogy a falanszter lét már itt van a küszöbön.
Vajon valóban csak ennyi marad nekünk? Hiszem, hogy nem. Hiszem, hogy az igazság mindig
győzedelmeskedik. Vincit omnia Veritas. Ámen.


