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

Királyi út

A

Igazságos ítélet

M

inden gyermek jól ismeri, s talán
a felnőttek sem felejtették még el
Mark Twain híres regényét, a Koldus és
királyfit.
A történet szerint a királyi család ifjú
tagja és a londoni szegénynegyed koldusgyermeke, akik nagyon hasonlítottak egymásra, szerepet cserélnek. A
királyfi ugyanis szeretné látni a város
szegényeinek életét, ezért a koldusfiú
ruháiba bújik. A szerepcsere az eredetileg tervezett egyetlen óránál hoszszabbra nyúlik, aminek köszönhetően a
koldus napokig királyi pompában élhet,
de végülis fény derül mindenki kilétére,
s az igazi királyfi visszatérhet a palotába. A szerepcsere csak játéknak indul,
de aztán komolyra fordul.
Krisztus király mai ünnepén joggal
érezhetjük, hogy egy szerepcsere kellős
közepén vagyunk. Mintha mindenki a
másik szerepében volna. Ez persze
nem játék, de azért a végére itt is helyreáll a rend. A nagyböjti keresztúti
imádságok alatt fel szoktuk idézni Jézus
szenvedésének történetét. A keresztút
első állomása arról szól, hogy Pilátus
halálra ítéli Jézust. A Teremtő áll a te-

remtmény előtt. Isten áll az ember előtt.
Hát nem fordított a szerep? Éppen az
ellenkezőjének kellene lenni. Most azt
látjuk, hogy az ember elítéli az Istent.
Jézus ártatlan, valójában nincs bűne.
Nincs irgalom, szánalom vagy kegyelem számára. Pilátus kimondja az ítéletet: halál. Jól tudjuk, hogy ez egy
igazságtalan ítélet. Ezt követően Jézust
elvezetik, hogy keresztre feszítsék. Az
evangéliumban az ítélet végrehajtásáról,
Jézus keresztrefeszítéséről hallottunk.
Most időben egy nagyot ugorva gondoljunk az utolsó ítéletre, életünk keresztútjának utolsó stációjára. Ezen az
ítéleten már helyreáll a rend és mindenki visszakapja a maga szerepét. Az
utolsó ítéleten majd a teremtmény fog
állni a Teremtő előtt. Az ember az Isten
előtt. Az ember nem mondhatja el magáról, hogy ártatlan – mint ahogyan
Jézus az volt – hiszen bűnök terhelik
lelkét. Jézus nem kapott kegyelmet, de
az ember számíthat Isten irgalmára. Az
isteni irgalomnak köszönhetően nem
halál lesz az ítélet, hanem élet, az örök
élet. Jézus igazságtalan elítélésével
szemben ez az ítélet minden szempontból igazságos lesz, mindenki azt kapja
jutalmul vagy büntetésül, amit földi
életével kiérdemelt.

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.

Szívünk királya

U

runk, Jézus Krisztus, aki a világmindenség és szívünk
királya vagy.
A kereszten függve a
bűneit beismerő embernek azt ígérted, hogy veled lesz a
mennyben. Vezess minket is a
mennybe! Te a kereszten megmutattad, hogy nem uralkodni akarsz az
embereken, hanem üdvösségünket
szolgálni. Most azt kéred tőlünk, hogy
szívünket vonjuk el a földi dolgoktól,
és életünk keresztjét hordozva kövessünk téged királyi utadon a menny
felé. Kereszthalálodat követően a feltámadásban halhatatlan királyként
mutatkoztál meg. Adj nekünk halhatatlanságot, add nekünk az örök életet!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!

Krisztus király
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Szombat, Szent
András apostol
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