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Mi az igazság?

Ezt a kérdést érdemes a mai evangéliummal kapcsolatban föltenni, hiszen a végén
olvashatjuk, hogy sok pénzt adtak, hogy azt terjesszék, ellopták a holttestet.
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† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
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Vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába. Ott viszontláthatnak
engem.
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Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel,
de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat.
Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Az
asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így szólt
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hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, és vigyétek hírül a tanítványoknak, hogy
menjenek Galileába! Ott majd viszontlátnak engem.”
Az asszonyok még úton voltak, amikor néhány őr a városba ment, és jelentette a
főpapoknak mindazt, ami történt. Ezek összehívták a nép vezetőit, és tanácsot
tartottak. Azután sok pénzt adtak a katonáknak, és meghagyták nekik:
„Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, eljöttek Jézus tanítványai, és
ellopták őt. Ha a helytartó tudomást szerez a dologról, mi majd megnyugtatjuk, és
kimentünk titeket.”
A katonák elfogadták a pénzt, és úgy tettek, amint kioktatták őket. Ez a beszéd a
zsidóknál a mai napig el van terjedve.
Ezek az evangélium igéi.

Szerző: Vendégszerző (2021-04-06)
2 / 5 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a https://katolikus.ma/mi-az-igazsag/ internetes címről
származik. A cikket 2021-05-18 dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf
vagy papír alapú kiadást, akinek ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb
dicsőségére!

Mt 28,8-15
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De az igazság nem relatív, az igazság pénzen nem megvehető, az igazság nem
szubjektív és nem viszonylagos.
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Az igazság egy.

Az igazság az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból és megváltott minket.
És ez nem egy nagyon szép mese, ez nem egy nagyon szép történet, hanem ez a
valóság, ez az igazság.
S mi bizonyítja jobban, mint az a sok száz, sok ezer vértanú, aki ezért az
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igazságért az életét adta? Hiszen melyikünk halna meg egy hazugságért,
melyikünk halna meg egy valótlan kijelentésért?

ol

De az igazságért hajlandóak vagyunk ezt az áldozatot meghozni.
Mert az igazság az, amely minket az Istennel szeretetben összekapcsol. Az
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igazság, hogy Jézus értünk vállalta a keresztet. Jézus Krisztus, hogy megváltson
minket, és legyőzze a halált, feltámadt.
Van egy szinte már klasszikusnak mondható mondás. Ha egy igaz embert ki
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akarsz hozni a sodrából, hazudj neki. Ha egy hazugot, mondd el neki az igazságot.

Ki tudunk-e állni az igazság mellett?
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Az igazság mellett, ami nem relatív, ami nem szubjektív és nem viszonylagos.

us
.m

És itt érdemes feltenni még egy nagyon komoly kérdést, a saját életünkkel
kapcsolatban.

Mi az igazság?

Mit jelent ez a szó? Mit jelent az én életemben Krisztus igazsága?
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Vagy ez is egy kiüresedett szóvá vált? Egy kiüresedett szóvá, mint a szeretet? Egy
kiüresedett szóvá, mint a megbocsátás? Mert legyünk őszinték, ezek a szavak
üressé váltak. Semmitmondóvá. Nincsen mögöttük tartalom. Amikor kiáltjuk, hogy
„én kiállok Krisztus igazsága mellett”, de tettek nem követik, az az igazság
melletti döntés üressé válik. De hogyha nem hangoztatom, de mégis megélem a
Krisztussal való tiszta, igaz kapcsolatot, akkor ez lesz az, amit az Apostolok
Cselekedeteiben is olvashatunk: Tanúságot tettek Krisztus feltámadásáról.
Engedjük be az életünkbe ezt az igazságot. Mert az igazság olyan, mint a napfény.
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Eltakarhatjuk, kizárhatjuk, de attól még ott van. Engedjük be ezt a fényt az
életünkbe. Engedjük be a feltámadt Krisztust az életünkbe, és döbbenjünk rá újra
és újra, hogy meg vagyunk váltva. Hogy az Isten ennyire szeret minket. hogy egy
fiát küldte, hogy megváltson minket.
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Kérjük a feltámadt Krisztus kegyelmét, hogy az életünket ne viszonylagosságra,
hanem az igazságra építsük, ami egy, ami valós, ami Krisztus. Ámen.
Máté János Kristóf atya

A homília 2021. április 5-én a Városmajori jézus Szíve plébániatemplomban
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hangzott el.
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