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

A kereszten

A

Isteni hatalom

A

z ember számára a két legnagyobb
kísértés a vagyon és a hatalom,
mert a gazdagság fogságba ejti a szívét,
a hatalomért pedig eladja a lelkét.
Gondolhatnánk, hogy minket, egyszerű embereket nem fenyeget egyik kísértés sem, hiszen nem vagyunk
milliárdosok és országok vezetését sem
bízták ránk.
De talán jobb volna óvatosnak lennünk, mert ezek a veszélyek nem csak
nagyban, hanem egészen kicsiny, jelentéktelennek tűnő dolgokban is jelentkeznek. Amikor valaki kicsiny
vagyonához ragaszkodik, gyűjtöget magának és soha nem adakozik semmilyen
jó célra, akkor már engedett is a kísértésnek, a szívét rabul ejtik az anyagi
javak. Amikor valaki fölényeskedik beosztottjával, házastársával vagy gyermekével, máris engedett a hatalomvágy,
az uralkodási vágy kísértésének. Vigyáznunk kell ezekkel a kísértésekkel,
mert szívünk és lelkünk szabadságát veszíthetjük el. Márpedig sokkal nemesebb célra is használhatjuk életünket,
ezért adott nekünk Isten szeretni tudó
szívet és igazságot kereső lelket.

Ma, az egyházi év utolsó vasárnapján,
Krisztust, a mindenség királyát ünnepeljük. A földi királyok nagy vagyonnal
és hatalommal rendelkeznek. A mesékben olykor nagyobb a gazdagságuk,
mint a valóságban, de a hatalommal
fordított a helyzet. A valódi királyoknak, uralkodóknak és országot irányító
vezetőknek nagyobb a hatalma, mint a
mesebeli királyoké, ráadásul ez utóbbiak inkább jóra, nemes célok megvalósítására, a polgárok javára használják
hatalmukat, míg az igazi uralkodók bizony gyakran megfeledkeznek erről.
Krisztus azonban más király, ő nem a
gazdagság vagy a hatalom bűvöletében
él. Földi élete során nem gyűjtött magának semmit, nem volt háza vagy földbirtoka, nincstelenül járta a városokat
és falvakat, kereste az embereket, hogy
szeretetének és jóságának gazdagságával ajándékozza meg őket. Hatalma viszont kétségtelenül volt, isteni hatalma
megnyilvánult tanításában és cselekedeteiben.
Csodáiban megmutatkozott isteni
ereje, rendkívüli hatalma, de ezt mindig
jóra, az irgalmasság kifejezésére, a betegségek megszüntetésére, a bűnök
megbocsátására használta fel, és nem
ártott egyetlen embernek sem.

Golgotán állók azt kérték a kereszten függő Jézustól, hogy mutassa meg hatalmát. Mutassa meg oly
módon, hogy leszáll a keresztről és
megszabadítja magát. Jézus ezt nem
teszi, mert felismeri a kérésben a kísértést, az emberi szó mögött a gonosz lélek szándékait.
A kereszten Jézus teljesen kiszolgáltatott. Kiszolgáltatott a gonoszságnak,
az emberi gyűlöletnek, az emberek
akaratának. Hatalmával ellen tudna
állni, de ő tudatosan vállalja ezt a kiszolgáltatottságot. A keresztre feltekintve királyi vonásokat fedezünk fel
arcán, a szenvedésben is méltóságot
sugárzó arcán. A feltámadt Krisztus
arcán pedig meglátjuk azt a ragyogást,
amely minden emberre vár a mennyországban.

Hittel várjuk

U

runk, Jézus, te vagy a mindenség
királya! Hittel várjuk eljöveteledet és a veled való találkozást.
A hitről való tanúságtétel minden
korban bátorságot kíván a keresztényektől, tőlünk. Bátorságot, hogy az
üldözések idején, az elutasításokat
megtapasztalva vagy az emberek közönyét látva is folytatódjon az evangélium hirdetése és a hit terjesztése.
Annak tudatában élünk, hogy a te
megbízásodból, a te munkatársadként
adjuk tovább a hitet. Nevelj minket az
alázatra, hogy ne önmagunkat, hanem
téged és a te örömhíredet hirdessük!
Segíts minket, hogy elutasítsuk a gazdagság és a hatalom kísértését és egyedül neked szolgáljunk!

Krisztus király
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2Sám 5,1-3
Kol 1,12-20
Lk 23,35-43

Jel 14,1-3.4b-5
Lk 21,1-4

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

Jel 15,1-4
Lk 21,12-19

Jel 18,1-2.21-23;
19,1-3.9a
Lk 21,20-28

Jel 20,1-4.11 - 21,2
Lk 21,29-33

Jel 22,1-7
Lk 21,34-36

ÉLŐ VÍZ - hitéleti kiadvány w Kiadja: Zalalövői Plébánia H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. E-mail: zalalovo@gmail.com w Szerkeszti: Horváth István Sándor plébános

Advent 1.
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Iz 2,1-5
Róm 13,11-14
Mt 24,37-44

