Krisztus Király 2012.
Bevezetés
A huszadik század elején,
amikor nemzetek kezdtek elpártolni
Krisztustól, amikor népek kezdték el
kiáltani a Krisztus-korabeli zsidóság
szavaival: Nem akarjuk, hogy ez
uralkodjék rajtunk. Nem akarjuk,
hogy a názáreti ács fia legyen a mi
királyunk és vezérünk. XI. Pius pápa
1925. december 11-én elrendelte,
hogy az egész katolikus világegyházban október utolsó vasárnapja
Krisztus Király ünnepe legyen. A
zsinat tette át a mai, az egyházi év
utolsó vasárnapjára.
Kirié litánia
Jézus Krisztus! Te vagy az
Igazság és Igazságosság királya.
Uram, irgalmazz!.
Jézus Krisztus! Te vagy az
irgalom és jóság királya! Krisztus,
kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Te vagy a
Szeretet és Békesség királya! Uram,
irgalmazz!
Evangélium után
Krisztus királyi méltóságának
a 20. századig nem volt külön
ünnepe. XIII. Leó pápa, az 1900-as
jubileumi év alkalmából, a 20. sz.
királyának hirdette ki a Megváltót.
Akkor világszerte mindenütt a
legmagasabb hegyek ormán, ill.
magaslatokon
kereszteket
és
Krisztus-szobrokat állítottak föl a
Megváltó emlékezetére, közöttük a
híres Béke- Krisztus-szobrot az
Andok egyik legmagasabb, közel
4000 méter magas csúcsán. az
argentin-chilei határon, az Andok-

ban, a két ország közötti béke
megkötésének emlékére, 1904-ben
A legismertebb, a világ 7 új
csodájának a listáján is szereplő, a
Rio de Janeiró-i, a 710 méter magas
Corcovado hegy tetején lévő,
hatalmas, 38 méter magas, 28 méter
széles Krisztus-szobor, talapzatában
a 150 főt befogadó kápolnával Két
karját mintha áldólag terjesztené a
város, s a világ fölé.
Az I. világháború után XI.
Pius pápa a niceai zsinat 1600.
évfordulóján, 1925: szentévet hirdetett, melynek mottója: „Krisztus
békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szentév végén rendelte el
a pápa a Krisztus Király ünnepét.
A
pápa
elhatározásának
háttere, hogy ebben az időben
erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméit
és ezt a Krisztustól és az egyháztól
való elfordulás veszélyeként értékelte. Érezte a Pilátus felé kiáltott
szavak:
„nem
akarjuk,
hogy
uralkodjék rajtunk” felerősödését.
Krisztus királyi méltóságának
ünneplésével a népek, családok,
személyek békéjének urát állította a
hívek közé, hangsúlyozva, hogy
Krisztus a megtestesüléssel és a
megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére. Az
ünnepet a pápa október utolsó
vasárnapjára tette, 1969 óta az utolsó
évközi vasárnapon, november végén
üljük.
Ennyit az ünnep történetéről.
S valamit a mondanivalójáról is.
A most felolvasott szent
evangélium egy soha el nem
halványuló képet tár elénk.

A megcsúfolt, töviskoszorúval
díszített és vértől áztatott Krisztus ott
áll Pilátus előtt.
Hallja a tömeg feszítsd meg
őt, kiáltását, hogy mindaz, aki magát
királynak mondja, ellene mond a
császárnak. Pilátus méltatlankodik:
de hát a ti királyotokat feszítsem
meg? És akkor elhangzik az első
Krisztus Királyt tagadás, hogy
aztán kövesse a többi száz és ezer a
történelem folyamán: Nem akarjuk,
hogy uralkodjék rajtunk. Nekünk
nincs királyunk, hanem csak
császárunk! Tehát Király vagy Te? –
kérdi Pilátus. Te mondod, hogy én
király vagyok, arra születtem és
azért jöttem a világra, hogy
bizonyságot tegyek az igazságról.
Mindaz, aki az igazságból van,
hallgat az én szómra.
Hogy erre az igazságról szóló
tanúságtételre milyen nagy szükség
van e világnak, azt a történelem meg
megismétlődő hazugság özöne is
bizonyítja. A hatalom legdurvább
megnyilatkozása, amikor hazugságait az igazság rongyaiba öltözteti.
Az igazságra, a valóság elferdítetlen
megismerésére teremtett emberi
szellemnek nincs megalázóbb jogfosztása, igazság helyett sorozatos
hazugsággal való etetése.
„Ismeretes dolog, hogy napjaink legfontosabb küzdelmeit nem
ágyúk és szuronyerdők, … nem állig
felfegyverzett katonák milliói döntik
el, hanem a Mammon kezében lévő,
legbefolyásosabb hatalom, a sajtó,
amely a közfelfogás idomítása által
saját érdekeinek kedvező közvéleményt teremt, s az írott szó, a
hírközlő szervek révén az emberek
millióit hajtja uralma alá.”

A becsületes embert csak az
vigasztalja, hogy a hazugságdömping ellenére is az igazság előbb
vagy utóbb, mindig kiderül, s az
igazság napfényre kerül. S a jézusi
mondás, hogy az igazság megszabadít benneteket, még a saját
életében megvalósul. Az igazság
ugyanis olyan hatalom, amely előbbutóbb kikel a sírjából, és eget kér
Hiába társul melléje az erőszak, s a hatalmas, mindenhatónak
tűnő propagandagépezet, a hazugság
lépten-nyomon lelepleződik, s végül
is az igazságé a végső győzelem.
A földön minden alá van vetve
az
elmúlásnak.
Eltűnnek
a
királyságok, széthullnak a hatalmas
birodalmak. Szét fog hullani
napjaink minden népet maga alá
tipró birodalma is. Összedőlhet a
hazánktól, ha tehetnék, még a
levegőt is megvonók hatalma is.
Csak az nem múlik el, aminek
a
kezdet
kezdete
óta,
ott
Jeruzsálemben, és a világ számos
helyén, oly sokan fáradoztak már,
fáradoznak ma is. És ez: Jézus
Krisztus Királysága. „Ő a századok
láthatatlan és halhatatlan királya”mondja az Írás. Ő maga jelentette ki:
„Ég és föld elmúlnak, de az én igéim
el nem múlnak”. Ismét szavait
idézem: „Ha felmagasztalnak a
kereszten, mindeneket magamhoz
vonzok.” Urunk! Felmagasztaltattál,
és nap, mint nap felmagasztatol a
kereszten, vonzz Magadhoz hát
mindenkit, hogy eljöjjön a Te
országod, a Szeretet és Béke
országa.
Ámen
F. F.

