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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

2010. november 21.
Krisztus, a mindenség királya

Király vagy?

Király a helytartó előtt

J

ézus királyi elnevezésével többek között a szenvedéstörténetben találkozunk.
Elfogása után Jézust először a zsidó
főtanács, majd a római helytartó hallgatja ki. A főtanács előtt az a vád, hogy
Jézus az Isten Fia. Pilátus előtt királysága kerül szóba. Jézus nem utasítja
vissza Pilátus kijelentését, de azonnal
tisztázza, hogy az ő királysága és uralma
nem ebből a világból való.
Pilátus igyekszik megmenteni Jézust,
s reméli, hogy a nép megszánja őt, és
nem kérik a halálos ítélet kimondását.
Amikor Pilátus kivezetteti Jézust a nép
elé ezekkel a szavakkal mutat rá: „Nézzétek, a királyotok!” (Jn 19,14).
Két személy áll egymással szemben:

Szívünk királya

E

gyrészt amiatt nevezhetjük Krisztust királynak, mert méltóságában
fölé emelkedik a teremtett világnak és
benne minden teremtménynek, így az
embernek is, másrészt pedig azért, mert
ő minden emberi szív királya, aki a
szívünket megnyerő szelídségével és
jóságával tanít bennünket Isten akaratának megismerésére és teljesítésére.
Nem csak evilági királyok és elöljárók
hatalma alatt állunk, hanem Jézust is királyunknak, életünk urának tekinthetjük.
Az ő szavára is mozdulnunk kell, s érdemes engedelmeskednünk parancsának. Azt kéri, hogy az ő Országa, Isten
Krisztus király
vasárnapja
2Sám 5,1-3
Kol 1,12-20
Lk 23,35-43

Pilátus és Jézus. Egy helytartó és egy ki- utóbbi csendes, békés szóval győzi meg
rály. Az egyik a római császárt képviseli az embereket.
a kicsiny tartományban, a másik a menyAz egyik a katonatisztek díszes pánnyei Atya nevében jött a földre.
célruháját viseli, a másik félig lemezteEgyikük a császártól kapott megbízás- lenítve áll. Az egyik erőtől duzzadó
ból dolgozik, a másik Istentől kapta ha- katona, a másik többször megvert, eltalmát. Az egyiket a császár küldte, hogy gyengült vándorprédikátor. Egymással
fenntartsa a rendet az országrészben, a szemben áll az ítélethozó és az ítémásikat a mennyei Atya küldte, hogy az letre váró. Az egyik keresi az igazsáIsten országát hirdesse és építse. Az got, a másik azt mondja magáról,
előbbi katonai eszközöket alkalmaz, az hogy ő az Igazság.
Országa ügyéért fáradozzunk, és annak
növekedéséért munkálkodjunk.
A kereszten meghaló, de a feltámadásban halhatatlan királyként mutatkozó
Jézus halhatatlanságot, pontosabban
örök életet ígér nekünk. A kereszten azt
mondta a vele megfeszített és bűneit beismerő embernek, hogy vele lesz a
mennyben.
Ez az ígéret nem csupán neki szólt,
hanem mindazoknak, akik bűnbánattal
közelednek hozzá. Krisztus, aki a kereszten mutatta meg, hogy nem uralkodni akar az embereken, hanem
üdvösségüket szolgálni, azt kéri mindannyiunktól, hogy szívünket vonjuk el a
földi dolgoktól, és életünk keresztjét
hordozva kövessük őt királyi útján a
menny felé.

Magasztaljon szívem!

M

agasztaljanak, Istenem, az ég
minden csillagai, amelyek örvendve fényeskednek előtted, és mindig készen állnak szolgálatodra.
Áldjanak minden csodás műveid,
amelyek égen, földön, föld alatt vannak; zengjék neked azt az örök dicséretet, amely belőled ered, és hozzád,
eredeti forrásához vissza is tér.
Magasztaljon szívem és elmém, testem és lelkem egész valóságával, a mindenség hatalmával. Legyen tiéd, akiből
minden, aki által minden, akiben minden létezik. Tiéd legyen minden dicséret és dicsőség mindörökké.
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Jel 14,1-3.4b-5
Lk 21,1-4

Jel 14,4-19
Lk 21,5-11

Jel 15,1-4
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Lk 21,34-36
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Róm 13,11-14
Mt 24,37-44

