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Előszó

A mai ünnep címe: Krisztus Király (Rex Christus) ünnepe. – Talán azzal lehetne kezdeni, amit
az Eucharisztikus Kongresszus himnusza énekel: ünnepeljük a lelkünkön uralkodó, győzedelmes Mes-
tert. Az ünnep nevének gondolata szinte természetessé teszi, hogy az uralom lényegéről, a lelkek fe-
letti uralom tartalmáról, az uralkodó hatalmáról, az alattvaló alázatáról és ennek az országnak
megszerzéséről szóljunk. – De szélesíthető ez a tételsor olyan alakban is, hogy a lélekuralom kérdé-
se – a földiek elhanyagolását is érintheti. Vagy tételül választható – az Isten mindenekfeletti uralmá-
nak kérdése is. – Megszokott módszerünket itt is követjük: A/ részben az ünnep jellegéből levont be-
szédeket sorakoztatjuk fel, utána B/ részben az „írott liturgia” magyarázata következik. Ennek tartal-
mához tartozik – a/ csoportban a „kis liturgia”, – b/ csoportban a napi Evangélium és – c/ csoport-
ban a napi Szentlecke fejtegetése. Amíg A/ alatt inkább a kérdések elméleti részét értelmezzük, addig
B/ alatt a szövegekhez alkalmazott vagy azokból levont gondolatokat fogjuk magyarázni. Mindig hű-
ségesen ahhoz a formához: először a különálló beszédeket, aztán a beszédláncokat közöljük. – A tár-
gyi meglátások diadalt hirdetnek. Az egész feldolgozás módja és az előadás hangja örömöt, diadalt és
boldogságot sugározzon! – Lássuk most ezeket a részeket egyenként.

* * *

A/ rész: az ünnep jellegéhez tartozó beszédek

Ezekben a beszédvázlatokban kettős irányt fogunk követni. – A különálló beszédekben a Rex fo-
galmát és értékét magyarázzuk. Majd az összefüggő beszédláncokban olyan egységeket adunk (Lásd
az I. és II. beszédlánc-sorozatot!), amelyek a Rex Christus egységes tételeit fogják magukban; majd
zárócsoportként még három beszédláncot is közlünk. Ezek az utóbbiak erősebben alanyi jellegűek
lesznek.

Különálló beszédek

Ezeket is rendszeres egymásutánban akarjuk közölni. Mégpedig ilyen módon: először Krisztus Ki-
rálynak és embernépének belső értékét és erejét akarjuk feltárni. Tulajdonképpen arról akarunk szól-
ni: kicsoda Krisztus Király és kicsoda az Ő népe? – Majd a következőkben az uralom és behódolás
kérdéseit kutatják a beszédek. Itt is az lenne a főcél, hogy az embert a hódoló szeretetre hangoljuk és
így az ember boldogságát szolgáljuk. – Azután a Szentírás leírása nyomán értelmezzük – a pilátusi
kérdést,  a gúnyolódó titulust,  majd  a valóságos értelmet.  –  Ehhez  csatlakozhat  a királyi ház ud-
varnépének élete. – Lássuk ezeket egyenként.

1. beszéd: Regimen vitale
(Dogmatikus beszéd: Miben áll Krisztus királysága?)

Bev.: Quid est sensus: „Rex Christus”?
1. Radix vitae.
A Szeretetbe gyökereztet.
a) Ő – az alap. „Fundamentum”. – De ez mindenkire vonatkozik.
b) Ő – az éltető. „Caput”.
2. Generator vitae.
Értelme: állandó előretörést indító.
a) Természeterőket adván (pl. „Perpetuum mobile”… generátorok…)
b) Természetfelettieket hozván. A fejlődést diktálja: „Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint

mennyei Atyátok” (Mt 5,48). Istenivé szül, Szentlelket ad. – Non de mundo. Miért? Mert beletör – in
aeternitatam. – De ez a „szőlőtőke” hasonlattal értelmezendő…

Bef.: Teljes a függés, de az Atya és fiú szeretetfüggése. – Felemelés.
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2. beszéd: Absequium filiale
(Erkölcsi beszéd: Miben áll az ember kötelessége?)

Bev.: Alárendeltség-e a mi feladatunk?… Csak?…
1. Tudjuk, hogy Krisztus atyai Királyunk.
2. Mindent neki adunk, mert fiai vagyunk.
Bef.: Fiúi hódolat és Atya iránti szeretet!

3. beszéd: Rex Christus – populus Christianus
(Hatalom és alárendeltség)

Bev.: A „Galileai”-t Mesternek szólították a Reá felfigyelők. Ezt a megtisztelő címet pedig azért
adták neki, mert élete és tanítása állandóan oktató és irányító vala. – De azt is megfigyelhette a köréje
sereglők sokasága, hogy igéinek tartalma és célja az volt, hogy uralmat akart szereztetni az anyagiak
felett és Ő Maga pedig „lélek-királyi” hatalmat akart szerezni az emberek felett. – Amikor ezt kije-
lentjük, akkor kérdésként lép elénk az a gondolat: valójában milyen tartalom tölti be a Mester lelkét,
és milyen életteremtési vágy járja át egész életét?

1. Az első kérdésre ez a felelet: Jézus Krisztus a mi „lélek-Királyunk”.
A Mester fellépésének első pillanatától kezdve észlelhető, hogy irányító, megvilágosító és paran-

csoló erővel lép az emberek elé. – Benne él a küldetés tudata és Belőle sugárzik a parancsoló szere-
tetnek lelke. Egész életének hivatása ez: az égiek felé akarja fordítani az emberek lelkét. Olvasd csak
ezt a két alaptanítást: „Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre” (Kol.3,2) és:
„Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved?” (Mt 16,26). Egész életé-
nek tudatos megnyilvánulása ez: Én az Istenatya Küldöttje vagyok, hogy áldozatos pásztorként az
örök akolba vigyem az embernyájat. „Az én országom nem e világból való” (Jn 18,36). – De milyen
eszközöket használ hivatásának teljesítésére?

a) Istenien csengő igéivel és csodatetteivel maga köré akarja gyűjteni az embereket. Jelszava: „Ti
keressétek elsősorban Isten országát s annak igazságát” (Mt 6,33). Eredménye: „Nagy népsereg követ-
te Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról” (Mt 4,25).

b) Majd isteni jelek hatása alatt igéi alá akarja hajtani az embereket. Olvasd csak el János 8. feje-
zetét és látni fogod: az igék azért csendülnek az ajkán, hogy isteni élet fakadjon azok elfogadása nyo-
mán.

c) Végül pedig élet-áldozatos szeretetével uralma alatt akarja tartani az embereket. De úgy, hogy
igaz legyen ez a mondás: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává le-
gyen” (Jn 1,12). Sőt ezt az uralmat annyira kiszélesíthetjük, hogy ennek érvénye örök legyen az Isten
országában: „Az Úr továbbra is megszabadít minden gonosz cselvetéstől és mennyei országának üd-
vösségére vezet” (2Tim. 4,18).

2. De ha a Mester a mi lélek-Királyunk, akkor mi az Ő királyi nemzedéke vagyunk.
Ez a megállapítás pedig azért igen fontos, mert ebben szerepet talál az a dinamikai erő, amelynek

lendülete nemesebb életteremtésre sarkallja az embert. – Az „ember lélek-Királya” életáldozatával
az égi kegyelem megszerzője, a szerető Atya ennek a kegyelemnek kiárasztója, és a megváltott ember
pedig ennek a felhasználásával – az élet „királyi nemzedékévé” való alakítója.

a) Tehát nemcsak – engedelmes behódoló „embergép”. Sokkal több. Valóságban – az isteni élet-
kép tudatos kialakítója. „Meg is teremté az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére teremtet-
te” (1Móz. 1,27). De ez a rendelés így lészen „ember alkotta” valóság: „Ne csodálkozzál, hogy azt
mondtam neked: Újra kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod honnan
jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki lélekből született” (Jn 3,7-8).

b) Valójában – királyi ember, teremtő ember, „Isten fia ember”. Azért buzdít arra, hogy mintázzuk
életét: „Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” (Mt
11,29). Erre segít, hogy „életvalósággá” tehessük az Isten tervét: „Íme, én veletek vagyok mindennap
a világ végéig” (Mt 28,20). – Valójában tehát felemel a földiek fölé és égiekkel telíti az igényesek lel-
két. Mégpedig úgy, hogy természetét adja, amelyről ezt írja az apostol: „A remény pedig nem csal
meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5). Majd úgy,
hogy ennek megszerzése eszközeként az „élet kenyerét” kínálja: „Aki eszi az én testemet és issza az
én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon” (Jn 6,54).
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Bef.: Lám – és legyen ez a zárószó – , olyan Király a Mester, Aki életáldozattal szerzi meg „lé-
lek-királyi” trónját, hogy átalakult lélekben – királyi néppé alakítsa a föld nemzedékét. De ezt is úgy,
hogy a földön királyian nemes legyen az élete, és az áldozatos lélekuralom után Isten fiává nemesed-
jék a földön és az égben az Isten alkotta emberek serege.

4. beszéd: Rex divinus – homo divinus
(Dogmatikus beszéd: Királyunk és mi magunk!)

Bev.: Milyen király a mi Urunk Jézus Krisztus?… Pilátusnak így felel a Mester: „Az én országom
nem e világból való. Ha e világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy a zsidók kezére
ne kerüljek. Az én országom azonban nem innen való” (Jn 18,36). – De a királyságát egész különös és
egyedülálló gondolattal színezi mondván: „Igen, király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem e vi-
lágra, hogy tanúságot tegyek az igazságról” (Jn 18,37). – Kérdés lesz tehát: kicsoda Krisztus Király és
kicsoda az alattvaló ember?

1. Rex noster est Deus.
A betlehemi Kisded gyermekvonásai férfiúi vonalakat ölt, de így is ember formát mutat. – Kicsoda

Ő – valójában?
a) Uralkodó – a lelkek világában. Egek felé indítja figyelmünket. Mindig ezt hirdeti: „Nektek ju-

tott, hogy megértsétek Isten országának titkait” (Lk 8,10). – Megváltó munkával eltörli bűneinket.
„Miután pedig a bűntől megváltott, az isteni Fölség jobbjára ült a magasságban” (Zsid. 1,3). – Kegye-
lemáradással Isten fiaivá alakítja életünket. Így: „...aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem
szomjazik soha többé. Az a víz, melyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benne” (Jn 4,14).

b) Uralkodó – az örök „élet országában”. Mit mond Magáról? „Akkor majd föltűnik az Emberfiá-
nak jele az égen és jajgatásba tör ki a föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az
ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait hangos harsonaszóval, s azok össze-
gyűjtik választottait a szélrózsa minden irányából, az ég egyik végétől a másikig” (Mt 24,30-31). –
Döntő szavát hallani fogjátok: „Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek
készített országot” (Mt 25,34). És a Bárány uralmát ég és föld hódolatában érezni fogjátok. Mit jelent
ez? Rex noster est Deus.

2. Subditus illius est homo divinus.
De az élet Királya, az Istenember kik felett uralkodik?
a) Csak a világ felett?… Annak Ura, mert isteni ige szerint: „Minden ő általa lett, és nélküle sem-

mi sem lett, ami lett” (Jn 1,3).
b) Csak a földön élő ember felett? „…tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam

nektek” (Mt 28,20).
c) Az istenivé nemesített ember felett! „Szétküldi angyalait hangos harsonaszóval, s azok össze-

gyűjtik választottait a szélrózsa minden irányából, az ég egyik végétől a másikig” (Mt 24,31). – Mi új-
jászületünk az Ő kegyelméből. „Bizony, bizony mondom neked: Aki nem születik vízből és
(Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5). Mi Isten fiaivá leszünk szeretetének kiáradá-
sából: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen, annak, aki hisz
őbenne” (Jn 1,12). „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni
természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).

Bef.: Isten az Urunk, Királyunk; isteniek vagyunk – mint az Isten-Király hűséges „gyermek-
alattvalói”.

5. beszéd: Rex aeternus – subditus indefinitus
(Dogmatikus beszéd: Örök uralom – végnélküli boldog szolgálat)

Bev.: Krisztus és az ember viszonya így is megállapítható: az örök Király és a végnélküli alattvaló.
De itt nemcsak az uralom és engedelmesség, hanem a Szeretet és boldogság kapcsolatáról is van szó. –
Hogyan áll tehát a Végtelen és a végnélküli viszonya?

1. Krisztus uralma – örök.
Szent hitünk tanításában a Mester Személye így fejezhető ki: Ő az Úr Egyszülöttje, Aki érettünk

emberré lett. Ebből azután több tétel következik.
a) Nincs kezdete. Írás tanítja: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt” (Jn 1,1). – Az érte-
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lem meghajolva elfogadja. Miért? Mert a Végtelen és idő – kizárja egymást.
b) Végtelen erejének nincs határa. Ő – Végtelen és Mindenható. Ok? Isten második Személye. –

Magában a teremtésben tevékenykedő. Ezért mondja az Írás: „Minden ő általa lett, és nélküle semmi
sem lett, ami lett” (Jn 1,3). Az ember megszentelésében, a megváltó munkában és a hazasegítő áldoza-
tosságban mindent és mindezért megvalósító.

2. Az alattvaló hódolata – végnélküli.
Ez azután „időrendi” és „fokozatrendi” módon is értelmezhető. Az ember végnélküli lény, tehát az

Urat illető hódolata is – végnélküli.
a) Földön kezdődik. Hódolatban jelentkezik. Elismeri az Úr hatalmát. Szépen zengi a Zsoltáros:

„Az Úr félelme a bölcsesség kezdete, igen okos mindenki, aki úgy cselekszik, dicsérete megmarad
mindvégig” (Zsolt. 110,10). – Diadalmas életben mutatkozik. A földi élet csúcspontja: a szeretettel va-
ló egybekapcsolódás a Szeretettel: „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok” (Jn 15,4).

b) Égben folytatódik. Örök itt a hódolat. Erre is vonatkozik ez a szöveg: „Aki szolgálni akar ne-
kem, kövessen: ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.

Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya” (Jn 12,26). És ez is: „Aki szeret engem, megtartja ta-
nításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). – Végnélküli
a boldogság-tudat. „Boldog, aki megmossa ruháját (a Bárány vérében)! Joga lesz az élet fájához, és a
kapukon át bemegy a városba” (Jel. 22,14).

Bef.: A végtelen Istenember előtt hódol a végnélküli ember, de az örök isteni Szeretet kiáradásá-
ban végnélkülien boldog az ember.

6. beszéd: Uralom és szabadság
(Erkölcsi beszéd: Isten és ember viszonya) – (1943)

Bev.: Király előtt hódol a népsereg. Ez a hódolat hogyan értelmezendő – Krisztus Királyra gon-
dolva?

1. Uralommal rendelkezik a Király.
Az isteni Mester királyi hatalmat gyakorol.
a) Hatalma – égi Atyjától. Jól meg kell jegyezni: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt”

(Jn 1,1).
b) Parancsai – égi Atyához vezetnek. Belső hivatása: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat.

Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).
2. És szabadsággal cselekszik az ember.
Az ember az Isten képe és így a szabadság birtokosa. „Alkossunk embert a mi képünkre s hasonla-

tosságunkra, s uralkodjék…” (1Móz. 1,26).
a) Krisztus Királyhoz csatlakozhat az ember.
b) De csakis csatlakozással ér célt az ember. Csak ezek hallják ezt a mondatot: „Jöjjetek Atyám

áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot” (Mt 25,34)
Bef.: Szabad lelkek kapcsolata végül az Isten és ember viszonya. A Szeretet teremt és a szeretet az

örök Szeretethez gravitál.

7. beszéd: Az uralmak uralma
(Erkölcsi beszéd: Az uralom és engedelmesség)

Bev.: Az uralom általános. – Minden parány és élet törvények alatt áll. Tehát uralom alatt hajlik és
parancsok szerint cselekszik. – És Krisztus és az ember?…

1. Krisztus uralma Isten hatalmával szól.
Magyarázata a következő.
a) Isten Egyszülöttje a Mester: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17).
b) Isten nevében szól a Messiás: „Én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött en-

gem, ő parancsolta meg, mit mondjak és mit hirdessek” (Jn 12,49).
2. Krisztus szava – lélekszentélyig hatol.
Hogy értelmezzük?
a) Lelkeknek szól…
b) Lelkeket nemesít…



9

c) Lelkeket üdvözít.
Bef.: Lélekhatalom a Mester uralma. Minden szavát felelősséggel kell teljesítenünk és minden

szavát üdvösségünk eszközének kell tartanunk.

8. beszéd: A lélekuralom ereje
(Erkölcsi beszéd: A lélekuralom)

Bev.: A földi uralkodók csak a külső életrend szabályozásával hatalmaskodnak. De Krisztus ha-
talma a lelkek feletti. – Mi lesz abból az emberből, aki hűséges a lélekben parancsoló Mesterhez?

1. Győzelmet szerez – a test felett.
Az ember lényegében test és lélek. Egyik a földanya terméke, a másik az Istenatya lehelete: „Meg-

alkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élőlénnyé lett az
ember” (1Móz. 2,7). – Mit ér el a Krisztus hűségese?

a) A test-lélek viszonyát helyesen értékli.
b) A lélek uralmát kemény harccal megszerzi. De ebben a döntő szerep – a kegyelemé.
2. Diadalt szerez – az örök életre.
Végső elgondolásunkban mégiscsak arra kell törnünk, hogy az örök életbe jussunk. Mesterünk

ugyanis azt mondja országáról: „Az én országom nem e világból való” (Jn 18,36).
a) A földi élet – érdemszerző. Hogyan? Ennek a parancsnak betartásával: „Szeresd Uradat, Istene-

det teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. (Ez az első parancs.) A máso-
dik így szól: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ezeknél nagyobb parancs nincs” (Mk 12,30-31).

b) Az örök élet – Isten adta jutalom. Hogyan érhető el? Kövesd a Mester adta életutat: „Bizony,
bizony mondom neked: Aki nem születik vízből és (Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn
3,5). és: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom az
utolsó napon” (Jn 6,54). És várhatod Krisztus boldogító ítéletét: „Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek
birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot” (Mt 25,34).

Bef.: Mit ad tehát a lélekuralom? Behódolást – Krisztus előtt és örök boldogságot – Krisztusnál.

9. beszéd: Ergo rex es tu?
(Dogmatikai beszéd: Krisztus-királyság)

Bev.: Krisztus Pilátus előtt. Ezt a jelenetet lehetne színezni – Munkácsy mesteri képe alapján. – Mi
a földi hatalom kérdése, és mi az égi Erő felelete?

1. Te király vagy?
Az érdeklődés hatalom kérdése és a hatalom iránti érdeklődés. Mintha ezt mondaná:
a) Hol a te országod?
b) Hol a te néped?
2. A lelkek Királya.
A Mester felelete fenségesen magyarázza önértékét.
a) Királya vagyok az emberiségnek. – Hatalmam isteni.
b) De hatalmam a lélek feletti – így tehát szellemi.
Bef.: De ez az uralom milyen? A véges és mulandó felett álló, mert örök; az anyag felett is érvé-

nyesülő és a szellemi személyek feletti. Az egyszerű igazság ez: „Én kaptam minden hatalmat menny-
ben és földön” (Mt 28,18).

10. beszéd: „Ave Rex Judeorum”
(Erkölcsi beszéd: A kigúnyolt Király)

Bev.: Gúnyolódó szavak ezek, amelyeket gyalázkodva ismételnek a Mester előtt. – De kinek szól
ez a gyalázat?

1. A földi királynak…
Annak, akit ennek a címnek használatával vádolnak.
a) Ezért hajtanak térdet előtte. „Levetkőztették és bíborszínű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből

koronát fontak, fejére tették és nádszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdethajtva előtte így gúnyolták:
„Üdvözlégy, zsidók királya!” Közben leköpdösték és fogva a nádat, fejére vertek” (Mt 27,28-30).
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b) Ezért írja ezt fejfájára a rómaiak helytartója: „Názáreti Jézus, a zsidók királya” (Jn 19,19).
2. És kit ér ez a megvettetés? Az örök Királyt. A Mester Személye: Isten Egyszülöttje.
a) Ő – az Áldozat. „Minden főpap ugyanis arra van rendelve, hogy ajándékot és áldozatot mutas-

son be” (Zsid. 8,3).
b) Ő – a Bántalmazott. „A katonák is gúnyolták és elébe állva ecettel kínálták…” (Lk 23,36).
Bef.: De elérhet-e Istenhez az emberi bántalom?… Olyan módon igen, hogy szembeszállva ezt

mondja az ember: „Nem szolgálok!” (Jer. 2,20).

11. beszéd: Az isteni jogar hordozója
(Erkölcsi beszéd: A Mester hatalma)

Bev.: Minden hatalom az Istentől. Ezt olvassuk az Írásban: „Nincs ugyanis hatalom, csak Istentől.
Ahol hatalom van, azt Isten rendelte” (Róm. 13,1). – De hogyan gyakorolja ezt az egek Ura?

1. Isten jogarát a Mester hordozza.
Magáról mondja: „Az Úr lelke rajtam: Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, Ő

küldött engem, hogy (meggyógyítsam a megtört szívűeket), szabadulást vigyek az elnyomottaknak…”
(Lk 4,18) és: „Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).

2. Isten törvényeit a Mester hangoztatja.
a) Paranccsal hirdeti: „… ha el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat” (Mt 19,17).
b) Kegyelemmel segítő: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő gyöngeségedben lesz teljessé”

(2Kor. 12,9).
Bef.: Az Úr irgalmaz is – a Mesteren keresztül. Ez az Ő királyi hatalma mellett – isteni Szívének

kegye.

12. beszéd: Ave Rex Christianorum!
(Erkölcsi beszéd: A keresztények köszöntése)

Bev.: A vértanúk hangja ez. De ugyanezt énekli a hívők áldott serege is. – De mi ennek a köszön-
tésnek tartalma?

1. Te vagy a mi Királyunk!
a) Istenatyánk küldötte: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda…” (Jn 3,16).
b) Az embernyáj boldogan fogadja: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó-

akaratú embereknek” (Lk 2,14).
2. Te vagy a mi reményünk!
a) Egyik tételünk így szól: „Uram, tebenned remélek, soha meg ne szégyenüljek” (Zsolt. 30,2).
b) A másik ezt tanítja: „Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves” (Jn 15,1). „Íme, én ve-

letek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).
3. Te vagy a mi jutalmunk!
a) Vele megyünk: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá me-

gyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).
b) Vele élünk: „Azon a napon megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én

tibennetek” (Jn 14,20).
Bef.: Alattvalók hangja és leendő „isteni királyok” egek felé sikongó égi dala.

13. beszéd: Az Úr királyi trónusa

Bev.: Ez a Kereszt. Ezért mondja az apostol: „Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással di-
csekedjem, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével” (Gal. 6,14).

1. Magához vonz.
„Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32).
2. Életutat parancsol.
„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam” (Jn 14,6).
Bef.: Uralom, de a lelkek felett.
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14. beszéd: Az örök Krisztus Király trónusa
(Erkölcsi beszéd: Az Úr trónusa)

Bev.: Ez az örök hazában élő valóság. De milyen ítélet hangzik ebből a székből?
1. A hazaváró és kegyelmet osztó trónus.
a) Ez – a Szeretet „kegyosztó helye”. Mert: „az Isten szeretet” (1Jn. 4,8).
b) Innét árad az Isten szeretete. „Fölülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes

ajándék származik” (Jak. 1,17).
2. Az ítélkező trónus.
a) Ez az isteni Bárány ítélőszéke.
b) De ez az „Igazság széke”. „Mikor eljön dicsőségében az Emberfia, s vele mind az angyalok, he-

lyet foglal dicsőséges trónján. Elébegyűlnek az összes nemzetek. Ő pedig elválasztja őket egymástól,
mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól” (Mt 25,31-32).

3. A magához vonzó trónus.
a) Előre is hirdeti: „Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn

12,32).
b) Valósággá teszi: „Hamarosan eljövök és magammal hozom a jutalmat, hogy megfizessek kinek-

kinek cselekedete szerint. Én az Alfa és Omega vagyok, az első és az utolsó, a kezdet és a vég” (Jel.
22,12-13).

Bef.: Tronus vitae. Mégpedig a mi végnélküli életünk trónusa. Ennek földi képe – a Kereszt.

15. beszéd: Király és udvarnépe
(Erkölcsi beszéd: A Krisztus Király udvara)

Bev.: A föld gyönyörű kastélya a királyi otthon. Ez persze csak hasonlat. A kérdés az: milyen a
Krisztus Király és milyen az Ő házanépe?

1. A hatalom birtokosa – az isteni Követ Maga.
a) Övé – a földön teremtett mennyek országa.
b) Övé – az egekben élő Isten országa.
2. A Király házanépe a szentek együttese.
a) Ezek is – földi életkeretben élnek.
b) De ezek is – Isten égi országában boldogulnak.
Bef.: A mennyek országa lesz a föld is, ha itt szintén uralkodik az ég Ura! – És az örök otthon? A

boldogság helye, mert színről színre látjuk az egek Urát.

16. beszéd: A bőkezű Király
(Erkölcsi beszéd: Az adakozó Krisztus Király)

Bev.:  Cézárok  törtetése:  az  uralom.  „Ne  nyugodjék  le  a  nap  birodalmam  felett”.  –  De  ez-e  a
„Krisztus Király” lélekóhaja?

1. Mindenkinek atyai jóságát sugározza.
a) Ő – az adakozó.
b) Ő – a szeretetet váró és szeretettel váró.
2. Bűnösnek bűnbánatot kínál.
a) Ő – a Megváltó.
b) Ő – a Megbocsátó.
3. A földi élet végén – örök életet oszt.
a) Ő – az élet célja.
b) Ő – az ember boldogítója.
Bef.: Bőkezű Király az Úr, aki minden alattvalónak minden jót kínál. – Ezért szereti és hódol előt-

te az emberek hűséges csapata.

17. beszéd: A Golgota Áldozata – az emberek lélek-Királya
(1957. X. 27, Budapest, Szt. Erzsébet templom)
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Bev.: Az Írás szerint a Pálmavasárnap a Messiás diadalünnepe volt. – De mivel jelezte az Ő hiva-
tását?

1. Nem fogadta el – az aranykoronát.
Ez – a földi királyok közé alázta volna…
2. De elfogadta – a töviskoronát.
Ez – a lélekszentélyek fölé magasztosította.
Bef.: Értünk lett – a lelkek Királya, hálából legyünk – hűséges alattvalói.

18. beszéd: Örökölten birtokolt és örömmel szerzett korona
(1957. X. 27, Budapest, Rákócziánum)

Bev.: Nagy festők festménye, írók himnusza koronázott főt magasztaló műremek. – De kérdés:
honnan származik a homlokot övező koronadiadém?

1. Vajon családi hagyaték és kincstári ékesség?…
Akkor csak jelkép és hatalom forrás.
a) Diadém – a kiemeltség jelképe (csillan, tehát figyelmet kelt!).
b) A kiemeltség pedig hatalom birtoklása. – De itt is az a gondolat: első legyen a szolgálatban!!!

(Hitlevelek! Eskük… Fejlődést mutat minden: kényúrból népet szerető szolgát jelent).
2. De az életáldozattal szerzett – örök és tündöklő érték.
a) Ilyen – a „Krisztus Király dísze”, mert Ő az emberek Megváltója, tehát emberek Uralkodója.
b) És ilyen legyen a „királyi gyermekek” örök ékessége, mert isteni a törzs, tehát isteni legyen az

élet!
Bef.: A Krisztus Király fiai vagyunk. – Mi ez? Öntudat megemelés olyan ponton: uralkodjunk a

világon és önmagunkon, hogy méltó fiai legyünk annak a Királynak, Ki önfeláldozó életével szerezte
meg a földi és égi királyságát.

19. beszéd: Hódolat és öntudat
(1957. X. 27, Budapest, Rákócziánum)

Bev.: Miért énekeljük ma Krisztus Király diadalhimnuszát? Vajon lehet-e emelni ezzel Krisztus
kifelé ható értékét? Azt nem; de lehet átnemesíteni az ember értékét. – Miért zeng tehát királyi éneket
az ember?

1. Hódolatos legyen az ember.
Nincs szükség – külső emelésre. Az Úr Jézus dicsőítő énekének belső értelme és kiható jellege va-

gyon.
a)  Ennek belső értelme:  Megváltó – a  Mester.  A megváltás trónja – a Kereszt. „…keresztjének

vérével békességet szerzett mindennek” (Kol. 1,20). „Tekintsünk föl a hit szerzőjére és bevégzőjére,
Jézusra, aki a fölkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el, a nélkül, hogy a gyalázattal törődött
volna, s most Isten trónjának jobbján ül” (Zsid. 12,2). „Megalázta magát és engedelmes lett mindhalá-
lig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil. 2,8).

b) Ennek kiható jelentősége: hódoljon az ember. „Megesküdtem önmagamra, szól az Úr: előttem
hajlik meg minden térd, s minden nyelv Istent magasztalja” (Róm. 14,11). „Ezért térdet hajtok (Urunk
Jézus Krisztus) Atyja előtt, akitől minden közösség származik mennyben és földön” (Ef. 3,14-15). – A
Kereszt előtt hódoljon az ember: „Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint
Urunk Jézus Krisztus keresztjével” (Gal. 6,14). Abban dicsőíttessék az ember. – „Genuflectans – secut
humilians!”

2. Azért, hogy „Király fiává” emeltessék az ember.
És mindkettőnek – lelkünket megemelő hatása vagyon.
a) Isten fiává emel – a megváltás.
b) Királyi életre magasztosít – az alázkodás. „Aki fölmagasztalja magát, megalázzák; aki pedig

megalázza magát, azt fölmagasztalják” (Lk 14,11).
Bef.: A szentek „tűzlánggal jelzettek” csoportját alkotják. – Mi pedig – az élet harcos nemzedéke –

a lélek-Király-fiúság diadalmának legyünk emberei.

* *
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Beszédláncok

Kapcsoljunk ide néhány beszédlánc-sorozatot is. – Tesszük ezt azért, mert ez a tétel igen alkal-
mas arra, hogy bővebb fejtegetésben, szinte láncszerű egybefonódással tárgyaltassék. – Itt is kettős
elgondolásban közöljük a gondolatterveinket. Az első beszédlánc-sorozat (4 beszédlánc) fejtegesse ezt
a tételt: Rex Christus. – Majd a második beszédlánc-sorozat (2 beszédlánc) címe lehetne épp „Krisz-
tus Király” cím ellentéteként a Mester ellenségeinek hangoskodó és káromló megállapítása: Az embe-
riség elsőszámú „ellensége”. – Amíg az első sorozat pozitíve akarja fénybe vonni Krisztus Személyét
és lélekuralmát, addig a másik a támadó hanggal szemben – igazi tartalom közléssel és nem kiabáló
ellentámadással! – igazolja, hogy valóban Krisztus az élet Királya. – Lássuk ezeket egyenként.

Első sorozat címe: Rex Christus

I. beszédlánc címe: Az uralom belső titka

Itt azt keressük: mi adja az uralom lényegét, jogát és érvényét?

1. beszéd: Kényúr ereje?

Bev.: Mi adja a törvény döntő erejét?
1. Isten szól – a természetben.
Itt – hódolat a felelet.
2. Isten szól – a személyes kinyilatkoztatásban.
Itt – készség a felelet.
Bef.: Az élettelen és a lélek nélküli élet felett kényszer a törvény és a szellemi életben irányító út-

jelzés.

2. beszéd: Regulator externa?

Bev.: Vajon milyen intéző – a Mindenható?
1. Teremtője a világnak.
2. Fenntartója mindennek.
Bef.: Belső és ősi függés alapján függünk az Úrtól.

3. beszéd: Motor primus

Bev.: De ez a függés belső, ősi lendítést hordoz magában.
1. Belőle indul a lét.
2. Belőle sugárzik a lendület.
Bef.: Deus est primus – movens.

4. beszéd: Motor ultimus

Bev.: De merre tör a világ? Vajon van-e végső célja?
1. A Végtelen felé törve véges.
2. Benne él örökké a lélek.
Bef.: A végtelen Szeretet a mindenség feletti hatalom gyökere; ide siet a végnélküli szeretet.

*

II. beszédlánc címe: Rex

Itt a Mester királyi ereje magyarázandó.
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1. beszéd: Plebs – grex

Bev.: Az Úr „házanépe”, „báránynépe” vagyunk.
1. Földre küldött zarándokok vagyunk.
2. Örök hazát kereső „embernyáj” vagyunk.
Bef.: De örök Irányítónk – az ég Ura.

2. beszéd: Pastor – gregis

Bev.: De mi a mi Pásztorunk jellegzetes jegye?
1. Életet adó…
Ez a teremtés.
2. Védelmet nyújtó…
3. Hazakísérő…
Bef.: Végül: boldogító.

3. beszéd: Lex – vitae

Bev.: A mi Pásztorunk – az élet törvénye.
1. Az élet törvényeit diktálja.
2. Az élet behódolását várja.
Bef.: Aki Vele él, az boldog földi életet él.

4. beszéd: Lex – vitae aeternae

Bev.: De a mi életünk vonala – végnélküli! Ő ezt is szolgálja!
1. Az örök élet igéi: Nála.
2. Az örök lélek kegyelme: Tőle.
Bef.: Akit ide vezet, azt örökre boldogítja.

*

III. beszédlánc címe: Subditi beatissimi

Itt a Krisztus Király alárendeltjeinek élete magyarázandó.

1. beszéd: Biztosak – a céllátásban

Bev.: A Krisztus Király hűségeseit sok boldogság kíséri. Először: biztosak az életcél látásában. –
Hogyan?

1. Szól hozzájuk az Úr – a természetben.
2. Szól hozzájuk az Úr – személyes igében.
Bef.: És ők hallják és boldogan követik.

2. beszéd: Biztosak – az eszközökben

Bev.: A második boldogsági összetevő: biztosak az eszközök használatában…
1. Megragadhatják – az üdvösség eszközeit.
2. Felhasználhatják – az életnemesítés kegyelmeit.
Bef.: Maga a Mester jelzi ezeket. „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, keresz-

teljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására,
amit parancsoltam nektek.” (Mt 28,19-20) és: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak
örök élete van, és én föltámasztom az utolsó napon” (Jn 6,54).
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3. beszéd: Élik a földi boldog életet

Bev.: A harmadik öröm: a földi harmonikus élet.
1. Mértékkel élvezi a föld örömeit.
2. Telt serlegből hörpinti a lélek örömeit.
Bef.: Ez teszi boldoggá a földön az embert.

4. beszéd: Remélik az örök boldogságot

Bev.: A negyedik boldogság: állandó a Végtelennel való egybe-fonódásuk.
1. A földiekkel – szeretetben él.
2. Mert az ég Urától – Szeretetet vár.
Bef.: Ez a Szeretet pedig örök, és minden lélekszeretet örök. „Most megmarad a hit, remény, sze-

retet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet” (1Kor. 13,13).

*

IV. beszédlánc címe: Rex regni

Itt a Mester uralmának igazi értéke és mindenekfelettisége fejtegetendő. Lehet itt összehasonlítás-
sal is élni, de mindenekfelett – a lelkek feletti uralomra kell visszakövetkeztetni.

1. beszéd: Rex nationum

Bev.: Mit intéznek – a föld királyai?
1. Rendezik – az alárendeltek földi ügyeit.
2. Lehetővé teszik – a lélek kiteljesülésének igényeit.
Bef.: Ez a népek urainak feladata. – És ebben mit tesz Krisztus?…

2. beszéd: Rex veritatum

Bev.: De micsoda hatalmat mutat Krisztus Király?
1. Az élet igazságait hirdeti.
2. És ezeket előttünk is ismertté teszi.
Bef.: Így – az igazságok birtokosai vagyunk.

3. beszéd: Rex animarum

Bev.: Itt a belső lélekuralom értéklendő. – Melyik lélek ura a Mester?
1. Az én lelkem Királya.
2. Minden lélek Királya.
Bef.: A lelkek ura – Krisztus Király!

4. beszéd: Rex omnium viatorum

Bev.: Minden vándorember előtt járó Útmutató.
1. Ezért szereti hódolattal – a vándornyáj.
2. Ezért dicsőíti örök dallal – az „örök karám”.
Bef.: Így lesz: mindenki Királya!

*

Második sorozat címe: Az emberiség elsőszámú „ellensége”

Ebben a gondolatcsoportban két beszédláncot fogunk. Az első címe: A szabadság „láncraverője”;
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a másodiké: Az érzelmek „regulátora”. – A tanulság mindig ez: ezért kell ellenfordulniok az embe-
reknek! Nekünk pedig az lesz a hivatásunk, hogy a támadások cáfolása után arra figyelmeztessük a hí-
veket, hogy az egyetlen, akit biztosan követhetünk: Krisztus Király! – Lássuk ezeket egyenként.

I. beszédlánc címe: A szabadság „láncraverője”

Ez a beszédlánc a Krisztus Király ellen harcolók jelszavaival foglalkozzék.
Figyelem! Nem durva szidalmazás, hanem higgadt lemérés alkalmazandó.

1. beszéd: Az állandó „gátépítő”

Bev.: A Krisztus-arc most is sok gáncsnak tárgya. Az Ő arca „életszabályozó”, ezért könnyedén
mondható ellene:

1. Eleven sodrású az élet.
2. Sodródást gátol a keresztény élet.
Bef.: De ha felfigyelünk a „Gátló” parancsainak tartalmára, akkor reádöbbenünk, hogy ezek a

túlzások fékezői.

2. beszéd: Az értelem „szárnyszegője”

Bev.: Szárnyalni akar az ember… És a vádaskodók szerint Krisztus itt is „szárnyak elnyelője”…
1. „Gátolja” – a tudományt.
2. „Kioltja” – a lélekfényt.
Bef.: De ha kérdeznők: vajon a valóságos tudást és kutatást, vagy csak a látszólagost gátolja-e?…

3. beszéd: Az akarat „ketrecezője”

Bev.: A szabadon előretörő emberi akarat fesztelenül akarja – a jót…
1. A „fesztelenül akart jót” ellenzi.
2. Mert a szertelen használat a lelket öli.
Bef.: Jó az ilyen fék!

4. beszéd: A „Weltflucht” harsonázója

Bev.: Vajon miért von el – a földiektől?…
1. A földiek szeretetét akarja.
2. De az égiek igénylését nagyobbnak tartja.
Bef.: Az igazság ez: helyes látás és ítélési fényt ad a Mester.

*

II. beszédlánc címe: Az érzelmek „regulátora”

Itt is azokat a jelszavakat kellene ismertetni és helyes értékre szállítani, amelyek a krisztusi életet
ilyen silány szintájra akarná leszállítani.

1. beszéd: Az ösztönök – bűnös erők…

Bev.: Mit tanít az Egyház az érzelmekről? A fenti címet-e?
1. Az ösztönök életcélt szolgáló isteni erők.
2. De az ösztönök az életcél érdekében érvényesíthetők.
Bef.: az ösztönök – így ítélendők!

2. beszéd: A testi érzések – bűnös kilengések…
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Bev.: Az „appetitus ordinatus” – isteni ajándék. Ez a krisztusi tan.
1. A testi érzések – szent lendülések.
2. De túlzásaik lefékezése szükséges – erőfeszítések.
Bef.: Így – az élet szent eszközei.

3. beszéd: Szeretet Királya – „kizsákmányolás királya”

Bev.: Vajon igaz az, hogy Krisztus Király „kizsákmányolt”?
1. Mindent adott.
2. És mindent boldogságra adott.
Bef.: Ő ad, hogy mi birtokoljunk.

4. beszéd: Légy a „földi élet királya”!

Bev.: Vajon csak a „földi élet urává” akar tenni a Mester? Az igazság a következő:
1. Birtokold a földet.
2. Hogy igényelhesd az eget.
Bef.: Lélek-Király a Mester és életkirály legyen az ember!

*

Itt a két beszédlánc esetleges felhasználása esetén egy záróbeszéd is tartandó volna ezzel a cím-
mel:

Ezekkel szemben kicsoda Jézus Krisztus?

Bev.: A sok hangoskodó vád után kérdezzük: valóban kicsoda vajon Jézus Krisztus?
1. Az emberi élet Felfokozója.
2. A szellemiség állandó Harsonázója.
3. A szellemiség végnélküli érvényének Trubadúrja.
Bef.: Így: Rex vitae nostrae!

*

Három különálló és igen rövid beszédlánc

I. beszédlánc címe: Mesterünk – Királyunk?

Tárgya volna: vessük fel a kérdést, hogy hogyan lehet égi Mesterünk földi és égi Királyunk?

1. beszéd: A názáreti Mester – Király?
(Oktató beszéd: Királyunk-e Jézus?)

Bev.: Jézust Messiásként imádjuk, de földi királyságát is keressük.
1. Azzá akarta tenni Izrael népe.
2. De elhárította ezt a népek Megváltója.
Bef.: A földi dicsőség nem igénye, mert a lelkek üdve örök életöröme.

2. beszéd: De Ő mégis – Király!
(Erkölcsi beszéd: Jézus a mi Királyunk)

Bev.: Királysága után érdeklődik Pilátus. És felelete és annak tartalma micsoda?
1. Pilátus kérdésére: igen a felelete.
2. És uralkodási területe: az égiek.
Bef.: Ő tehát – a földiek és égiek Királya.
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3. beszéd: Ave Rex Judeorum!
(Erkölcsi beszéd: A meggyalázott „Király”)

Bev.: A Mester meggyalázása közben ez a gúnymondat is hangzik. – Hogyan gyalázzák?
1. Gúnypalást a ködmene…
2. Tövis a koronája…
3. Nád a kormánypálcája…
Bef.: De így lesz a lelkek örök Királya. Miért így? Mert ez a Szeretet áldozata.

4. beszéd: „Jesus nasarenus – Rex Judeorum”
(Erkölcsi beszéd: A királyi rang…)

Bev.: Király-e a Mester?
1. Pilátus írta…
Ez a gúnyirat.
2. A nép megtagadta.
Ez a hűtlenség ténye.
3. A hivő nép tisztelettel adja.
Ez a hűség boldogsága.
Bef.: A lélek-Király az Úr!

5. beszéd: És Ő a mi Királyunk?
(Erkölcsi beszéd: A mi Királyunk)

Bev.: Mi hogyan állunk Krisztus köré?
1. Örök országának népe vagyunk.
2. Királysága alatt – üdvözülünk.
Bef.: Így: örökké Vele élünk.

*

II. beszédlánc címe: Igazi királyság – lelki alárendeltség

Ez a beszédlánc azokat a gondolatokat fogja egybe, amelyek a Mester lélekuralmát érintik.

1. beszéd: Az igazi királyság

Bev.: Milyen a királyságok sorsa?
1. Földi hatalmasságok leomlanak…
a) Akár örököltek…
b) Akár szerzettek…
2. Lélekországok végnélkül állnak.
a) Bennem – végnélküliek.
b) Istenben – végtelen.
Bef.: Milyen az „én országom” és „Krisztus országának” sorsa?…

2. beszéd: A mi Királyunk karakterisztikonjai

Bev.: Mi jellemzi „Krisztus Királyt”?
1. Ura – mindennek.
„Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett” (Jn 1,3).
2. Szerető Atyja – mindenkinek.
„Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie

az Atyához. Ekkor adta övéinek, akiket szeretett és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb jelét”
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(Jn 13,1).
Bef.: A szeretet az Ő legfőbb karakterisztikonja.

3. beszéd: Mik vagyunk mi?

Bev.: És ha Király a Mester, akkor mik vagyunk mi, a föld zarándokai?
1. Királyi népe – a Mesternek.
2. Örök boldogjai – a Mester országának.
Bef.: Így érdemes élni!

4. beszéd: A „király” házanépe

Bev.: De milyen legyen Krisztus Király udvarnépe?
1. Királyi legyen az élete.
2. Az anyag felett uralkodó a lelke.
Bef.: Így a szellem diadalát hirdesse – mindörökre.

5. beszéd: A mi Királyunk törvényei

Bev.: És a Mester törvénykönyve?… És a törvények?…
1. Istentől eredtek.
2. Földön irányítanak.
3. És Istenhez vezetnek.
Bef.: A „törvények hűségesei” – az „Isten országának diadalmasai”.

*

III. beszédlánc címe: Uralkodó-e most és mindörökké?

E beszédlánc lényege lehet: áldozatos szeretete – megváltó erejű, és örök Szeretete – mindig dia-
dalmaskodó.

1. beszéd: Ecce Rex noster!

Bev.: A mi Királyunk külső „köntöse” nem királyi…
1. Véráztatott a palástja.
2. Megváltó szeretet a lélekvilága.
Bef.: Ilyen lelkületű a mi Királyunk!

2. beszéd: Most is uralkodik?

Bev.: De hol az országa és hol a hatalma?
1. Földön?
2. Vagy a mennyországban?
3. Mindenütt.
„Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).
Bef.: Rex in aeternum.

3. beszéd: Rex mundi

Bev.: Miben jelentkezik a királysága?
1. Embernépnek utat mutat.
2. Embereknek parancsot ad.
Bef.: Ilyen Királyt méltán követ az ember.
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4. beszéd: Rex coeli

Bev.: De az egek ki előtt hódolnak? Az előtt, kiről elmondható:
1. Rex aeternum.
2. Rex… et ultra.
Bef.: Olvasd csak: „Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak

trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké és királyságának nem lesz vége” (Lk 1,32-33).

* * *

B/ rész – a/ csoportja: a „kis liturgia” szövegeit értelmező beszédek

1. (Introitus) beszéd: „Dignus est Agnus…”
(Dogmatikus beszéd: Az isteni Áldozat)

„Harsány hangon kiáltottak: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazda-
ság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás” (Jel. 5,12).

Bev.:  Az Ószövetség hasonlata  és  előre  vetített  képe – a  Bárány.  Izaiás  így szól  róla:  „Küldd el,
Uram, a bárányt, a föld urát…” (Iz. 16,1). Majd az Egyiptomból menekülő zsidók húsvéti előképszerű
eledele. – Mi ennek tárgyi tartalma?

1. Agnus Dei – est Dominus Jesus.
Az áldozati Bárány hasonlatának ez a tartalma:
a) Magát áldozza – emberekért. „Benne van (vére által) megváltásunk, bűneink bocsánata” (Kol.

1,14).
b) Atyját engeszteli – emberek lelkéért. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta

oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).
2. Filius Dei est Dominus Jesus.
De a jelképes Bárány kit személyesít?
a) Valóságban az öröktől fogva valót: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

az Ige” (Jn 1,1-2).
b) Áldozatának jutalmaként ezt revelálja: „Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény el-

sőszülöttje” (Kol. 1,15). Olvasd csak életének értékelését: „Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lak-
jék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben
van, azzal, hogy keresztjének vérével békességet szerzett mindennek” (Kol. 1,19-20).

Bef.: Így Ő – Áldozat, de a feltámadás után – zászlóval ékített diadalmas Király.

2. (Introitus) beszéd: Övé minden dicsőség
(Dogmatikus beszéd: Istené minden)

Bev.: A világ dicsőítő dala mellett az ember dicsőítő éneke is zendül. A világ szépsége Istent, az
Alkotót dicsérő; de kérdezhetnők azt is: kit illet az ember ajkán zendülő dicséret? A feleletet két pont-
ban adhatnók meg a mi kérdésünkre.

1. Elsősorban: az egek Urát.
a) Az egek Ura ugyanis a földiek teremtője: „Benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a

láthatókat és láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket, és hatalmasságokat. Mindent
általa és érte teremtett” (Kol. 1,16).

b) Így tehát felé kell fordulnia a földiek tiszteletének. „Emeljétek fel szemeteket a magasba, és
nézzétek: Ki teremtette ezeket? Ő az, aki megszámoltan kivezeti seregüket, és nevén szólítja
valamennyiüket” (Iz. 40,26).

2. Másodsorban: az Úr áldozati Bárányát.
Az emberi élet megváltása és megszentelése az Isten Bárányának érdeme?
a) Írásunk így beszél róla: „Ő örökségünk foglalója, amíg Isten dicsőségének magasztalására telje-

sen meg nem váltja tulajdonát” (Ef. 1,14).
b) Majd ilyen feladatot ír elő: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az
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alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr” (Fil. 2,10-
11).

Bef.: Mindez – az Isten Bárányának érdeme, Aki így – a feltámadás útján – az emberek életének
győzedelmes Királya. Övé a hatalom, Övé az áldozatos szeretetsugárzás és így Övé – az ember adta
dicsőítés és hódolatos szeretet.

3. (Introitus) beszéd: Agnus imperans
(Dogmatikus beszéd: A megváltás értéke)

Bev.: Kik felett uralkodik az áldozati Bárány?
1. Övé a megváltott nemzedék.
Lelkek birtokállománya az értük hozott áldozat szerint – sajátja.
a) Ő hozta az életáldozatot. „Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képvise-

letére van rendelve az Isten tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson
be a bűnökért” (Zsid. 5,1).

b) Ő fűzte Magához az embersereget. „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg
vagytok terhelve: én felüdítlek titeket” (Mt 11,28) és: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,
hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek” (Lk 5,32).

c) Ő vonzza Magához és magával Istenatyához – a báránynépet: „Én pedig, ha fölmagasztalnak a
földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32) és: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám
is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).

2. Övé az örök dicsőség.
Az áldozat Istenatya előtti dicsőség. Mégpedig úgy, hogy Őt illeti a dicsőség, de Ő visszasugároz-

za az életáldozatot Hozóra.
a) A Messiás – Isten küldte Áldozat. „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,

hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). – A végzett munka a sze-
rető Isten dicsősége.

b) De az Áldozat fénycsóvája az isteni Mester örök dicsősége: „Ezért Isten fölmagasztalta és min-
den mást fölülmúló nevet adott neki” (Fil. 2,9).

Bef.: Kicsoda lesz tehát az áldozatos Mester? Lelkek Ura és dicsőített Istene!

*

1. (Oratio) beszéd: Mindenki legyen az Ő alattvalója
(Dogmatikus beszéd: Ki legyen a mi Urunk?

Bev.: Könyörgésünk tárgya mi legyen a mai ünnepen? Idézzük emlékbe – uralomszerzésének
módját és kérjük annak általánosítását. – De hogyan?

1. Állapítsuk meg, hogy: kereszthalállal szerezte uralmát. A lényeg ez legyen: szeretetáldozat a
Kereszt értéke.

2. Szeretet diadalával őrizze uralmát. Ennek pedig az legyen a vezető gondolata: övezze a né-
pek szeretete, mert övéké a Mester életáldozata.

Bef.: És ezt kiknek kérjük? Minden embernek!

2. (Oratio) beszéd: „Instantuare omnia in Christi”
(Erkölcsi beszéd: Megújhodott élet)

Bev.: Róma szava csendül, ha az élet újjáalakulásának tervét halljuk. Jézus – újjászületést kíván,
és földi helytartója – újjáalakulást hangoztat. Szinte azt mondhatnám: királyi jelszó ez; – kövesse tehát
a föld embere! – Kérdés: hogyan valósítható meg?

1. Temettessék a terhes múlt.
A  belső átalakulás  –  a  múlt  temetésével  kezdődik.  –  Még  akkor  is  bizalommal,  ha  nagy  terhek

nyomják…
a) Mikeás, Izaiás szövegei szerint: „Ismét irgalmaz Ő majd nekünk; leveszi rólunk gonoszságain-

kat, s a tenger mélyére veti minden bűnünket” (Mik. 7,19). „Ha bűneitek olyanok is, mint a skarlát, fe-
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hérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, fehérek lesznek, mint a gyapjú” (Iz.
1,18). – Mindez isteni ígéret.

b) Jézus érdemei erejével. „…(Úr Jézus Krisztustól), aki föláldozta magát bűneinkért, hogy kira-
gadjon minket a jelen világ gonoszságából Istenünk és Atyánk rendelése szerint” (Gal. 1,4). „Isten az-
zal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy, bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre
keltett minket” (Ef. 2,5). – Ez pedig isteni cselekedet.

2. Bontakozzék a szép jövő új televénye.
A temetett múlt után igényel az ember. – Ez a kegyelem! – Így azután mi történik?
a) Megindulásom képe ilyen lészen: „Hints meg engem izsóppal, hogy tiszta legyek, moss meg

engem, hogy a hónál fehérebb legyek” (Zsolt. 50,9).
b) Életem teljes képe pedig ezt sugározza: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem”

(Gal. 2,20).
Bef.: Jézus, a mi lélek-Királyunk így alakítja át istenivé életünket: „Mindannak azonban, aki befo-

gadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen, annak, aki hisz őbenne” (Jn 1,12).

*

1. (Graduale) beszéd: Meddig terjed az uralom – térben?
(Dogmatikus beszéd: A végtelenség titka)

„Uralkodjék tengertől tengerig, a folyamtól a földkerekség széléig… Hódoljon előtte a föld min-
den királya, s legyen minden nemzet a szolgája” (Zsolt. 71,8 és 11).

Bev.: Milyen területen uralkodik Krisztus Királyunk?
1. A végnélkülinek látszó világ végéig.
Az emberi szempár úgy siklik át a világon, hogy annak távlatait a végnélküliségbe tolja.
a) Írásunk azonban így szól: „Uralkodjék tengertől tengerig, a folyamtól a földkerekség széléig”

(Zsolt. 71,8).
b) Minden azért van így, mert Ő a világ valóságos létesítő Ura. „Minden ő általa lett, és nélküle

semmi sem lett, ami lett” (Jn 1,3).
c) Sőt ezt az értelem oklánca is követeli.
2. A hatalmat gyakorló királyok hatalmának teljességéig.
Mármost az a kérdés: mire terjeszkedik ki Krisztus Királyunk hatalma?
a) Az Írás elmondja: „Örökkévalóvá teszem ivadékát, s fenntartom trónját, míg az ég áll” (Zsolt.

88,30). Majd később ezt írja: „Királyok Királya, uralkodók Ura” (Jel. 19,16).
b) Emberi értelmünk is tudja, hogy földi és örök életünkre kiterjeszkedik hatalma. – De micsoda a

jog-alap? Felelet: a teremtés, a megváltás, a megszentelés.
Bef.: Milyen tehát a terület?… Az élet teljességén érvényt találó.

2. (Graduale) beszéd: Meddig terjed a hatalom – időben?
(Dogmatikus beszéd: Idők Ura az Isten)

Bev.: Mikor kezdődött és mikor végződik a Krisztus Király uralma? A kérdésre úgy adható meg a
helyes felelet, ha vizsgálat tárgya lészen: milyen ez a hatalom?

1. Potestas increata.
a) Az Úr Egyszülöttjének hatalmáról szól az Írás: „Öröktől fogva rendelt engem, ős idők óta, még

a föld előtt” (Péld.8,23) és: „Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél” (Jn 1,1-2).
b) Majd ezt az igazságot alázatos készséggel fogadja az emberi elme: „Hiszen, ami benne láthatat-

lan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel fölismerhető” (Róm.
1,20).

2. Potestas aeterna.
A  teremtés  –  az  időben  való  létesítés.  –  Mivel  az  Úr  Egyszülöttje  nem  teremtmény,  azért  az  is

igazság, hogy Ő – örök.
a) Az Írás ezt mondja: „Ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden nép, törzs és

nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnik, és országa olyan,
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amely el nem pusztul” (Dán. 7,14).
b) Az értelem pedig ugyanezt súgja a Végtelenről… Így világos: Krisztus Király uralkodó mind-

örökké.
Bef.: Az idő csak emberi élet mércéje, de nem az Isten hatalmának korlátja.

3. (Graduale) beszéd: Az Úr Jézus királyi területe
(Dogmatikus beszéd: Mindennek Ura!)

„Uralkodjék tengertől tengerig, a folyamtól a földkerekség széléig… Hódoljon előtte a föld min-
den királya, s legyen minden nemzet a szolgája” (Zsolt. 71,8 és 11).

Bev.: De hol uralkodik a Mester?
1. A föld határai felett.
a) Neki adatott a földi embernyáj.
b) Ő vezeti őket Atyja házába.
2. Az ég örök világa felett.
a) Az Írás ezt mondja: „Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön” (Mt 28,18).
b) Az emberi értelem készségesen elfogadja.
Bef.: Jézus uralma – föld és ég.

4. (Graduale) beszéd: Uralom és hódolat
(Erkölcsi beszéd: Parancs és hódolat)

„Uralkodjék tengertől tengerig, a folyamtól a földkerekség széléig… Hódoljon előtte a föld min-
den királya, s legyen minden nemzet a szolgája” (Zsolt. 71,8 és 11).

Bev.: Mi a viszony Krisztus Király és az embernyáj között?
1. Övé az uralom.
a) Isten Küldöttje. „Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján

az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk” (Zsid. 1,1-2).
b) Isteni ige hirdetője: „…mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam” (Jn 15,15).
c) Emberélet isteni irányítója. „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához,

csak énáltalam” (Jn 14,6).
2. Fiaié – az igazságos élet.
a) Mi vagyunk – a fiúk. „Mindannak azonban, aki hisz őbenne, hatalmat adott, hogy Isten fiává le-

gyen” (Jn 1,12).
b) Miénk az Isten terve szerinti – élet. „Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, mint ahogy én

szerettelek titeket” (Jn 15,12).
c. És így miénk az isteni élet – boldogsága is. „…Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örö-

möm legyen tibennetek és örömötök ezzel teljes legyen” (Jn 15,11).
Bef.: A Mester – a mindent szóró, és az ember – mindent kapó. De éljen is vele!

5. (Graduale) beszéd: Uralma – örök
(Dogmatikus beszéd: Örök Urunk a Megváltó)

„…hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnik, és országa olyan, amely el nem pusztul”
(Dán. 7,14).

Bev.: De meddig tart a Mester uralma? – kérdezzük mégis.
1. Kezdet nélküli a hatalma.
Isten Egyszülöttje a Mester, tehát hatalma – végtelen.
a) Isten Egyszülöttje: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz,

aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” /Jn 3,16/.
b) Hatalma kezdet nélküli: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő

volt kezdetben az Istennél” (Jn 1,1-2).
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2. És véget nem ér uralma.
a) Ő – az örök Atya második Személye: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17).
b) Ő – az örök ország valóságos öröme. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is sze-

retni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23) és: „Azon a napon megtudjátok, hogy
én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem és én tibennetek” (Jn 14,20).

Bef.: Örök az Isten, örök az Ő Egyszülöttjének hatalma.

*

1. (Offertorium) beszéd: A „választott nép” Királya?…
(Dogmatikus beszéd: A Messiás uralma)

Bev.: A „választott nép” kiváltsága a Messiás-Király birtoklása. „Mi előnye van tehát a zsidó-
nak?… Először is az, hogy Isten reájuk bízta kinyilatkoztatását” (Róm. 3,1-2). – Mi volt tehát a Krisz-
tus Király hivatása?

1. A „választottakhoz” küldetett.
Ez a feladat első része volt.
a) Erről szól az Írás: „Világosságul a pogányok megvilágítására és dicsőségére népednek, Izrael-

nek” (Lk 2,32). És: „Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól” (Mt 15,24).
b) Ezt akarja értelmezni az emberi ész: miért a „választottakhoz”? Azért, mert rajtuk keresztül

fog üdvösséget találni a világ.
2. De mindenkit üdvözített.
A kiteljesülés azután az isteni Szeretet ajándéka volt.
a) Erről szól az Írás: „Erről tanúskodnak a törvény és a próféták: az Isten előtt történő megigazu-

lásról a Jézus Krisztusban való hit által, melyben minden hívő részesül” (Róm. 3,22).
b) Majd így folytatódik a tanítás: „Mindnyájan vétkeztek ugyanis és nélkülözik Isten dicsőségét.

Kegyelme jóvoltából azonban ingyen történik megigazulásuk Jézus Krisztus megváltása által” (Róm.
2,23-24).

c) Így lesz megnyugvó a mindenkit Isten szeretetébe kívánó emberi szív is.
Bef.: Kicsoda tehát a mi Messiásunk? Isten Küldöttje és így az egész emberiség szerető Megváltó-

ja.

2. (Offertorium) beszéd: Minden ember Királya!
(Dogmatikus beszéd: Krisztus mindenkié)

Bev.: Mesterünket földi, áldozatos élete – minden ember Királyává emelte. – De kikhez küldetett
és kikért szenvedett?

1. Emberek egyetemét szeretetből Magának kérte.
a) Első szava így cseng: „Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen

téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon”
(Jn 17,1-2).

b) De minden benne hívőt sajátjává tesz. „De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik
szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám, bennem vagy és én
tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn
17,20-21).

2. Áldozatával kiérdemelte…
Halála – egyetemesen megváltó.
a) „Azért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet…” (Jn 10,17).
b) „Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32). – A Kereszt

karjai – teljesen kitágulók. Ez is azt mutatja: mindenkit Magához záró (lator, százados…).
Bef.: Urunk Istenünk Egyszülöttje a Messiás; a halált haló Egyetlen pedig – mindenkinek üdvös-

sége.

3. (Offertorium) beszéd: Mindent kívánhatsz tőlem, Uram
(Erkölcsi beszéd: Jézus uralmának ereje)
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„Kérd tőlem, és neked adom a nemzeteket örökségül, s a föld határait osztályrészedül” (Zsolt. 2,8).
Bev.: Szinte jövendölésszerű a Zsoltáros szava…
1. Neked adom – a földet.
Itt a föld személyesíti a föld népét.
a) A Messiás a mi Urunk.
b) Mert a Messiás a mi Megváltónk. Ezért adja Neki életünk feletti uralmát az égi Atya.
2. Néked kínálom – a nemzeteket.
De az egyes ember mellett – minden nép az Ő birtokállománya.
a)Ura és Megváltója – mindenkinek.
b) Következőleg birtokosa – minden nemzetnek.
Bef.: A földön élő és az Istenatyához hazatérő embernép és angyalnép Ura.

4. (Offertorium) beszéd: Kérek és kapok
(Erkölcsi beszéd: Isten és ember viszonya)

Bev.: Az Isten az Úr, és az ember a Feléje fordulva váró…
1. Vettem – talentumaidat.
a) Kaptam…
b) Hogy dolgozzam.
2. De várod – a kamatokat. Mindent kialakítva vársz vissza…
a) A földi életemen át kialakult lelkemet.
b) És életemen át nemesített emberlelkeket.
Bef.: Az Isten és ember viszonya tehát: veszem az Isten kegyét és életté alakítva viszem Hozzá

annak „istenivé” alakított formáját.

*

1. (Secreta) beszéd: Népek egységét hozza Krisztus Király!
(Erkölcsi beszéd: Jézus adománya)

Bev.: Faji, tehetségi, szociális hasadások és eltérések uralkodnak közöttünk. – Mit kérjünk égi Ki-
rályunktól?

1. Népek egységét.
a) Egységesnek teremtett az Isten.
b) Szeretetszálak fonására küldött az Isten.
2. Népek békéjét.
De ez a szeretetkapcsolat mit ad nekünk?
a) Egymás megbecsülését és szolgálatát.
b) És így a földiek békés együttélését.
Bef.: Ezért fohászkodjék ma a Krisztus Király népe.

2. (Secreta) beszéd: A kiengesztelõ áldozat

Bev.: A szentmise az Isten felé emelkedő áldozat. Emberi lelkünk így emelkedik a jó Isten felé. –
Mi tehát valójában a mai áldozatunk?

1. Messiásunk bemutatta Áldozat.
Az emberiség lélekélete – a véráldozat égi gyümölcse.
a) „Ő kiragadott minket a sötétség hatalmából, s áthelyezett Fia országába. Benne van (vére által)

megváltásunk, bűneink bocsánatára” (Kol. 1,13). „Hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog, ezüst
vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Bárány-
nak, Krisztusnak drága vére” (1Pét. 1,18-19).

b) Kereszthalálával érdemelte: „Mint békeszerző a két népet magában eggyé: új emberré teremtet-
te, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki Istennel úgy, hogy saját személyében meg-
döntötte az ellenségeskedést” (Ef. 2,15-16).
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2. Az Egyház áldozópapja bemutatja.
Ismétlődő a véres áldozat, és vér nélkül mutatja be Krisztus papja.
a) Parancsot kapott reá: „Ezt cselekedjétek emlékezetemre” (Lk 22,19).
b) Egyházunk állandó élő áldozata ez.
Bef.: Könyörgő kérésünk legyen: legyen engesztelő, Urunk, Feléd forduló áldozatunk.

*

1. (Communio) beszéd: Népét örökké áldja
(Erkölcsi beszéd: Isten áldása kísér)

„S trónol az Úr mint király örökké. Adjon az Úr hatalmat népének, és népét az Úr békességgel áld-
ja meg” (Zsolt. 28,10-11).

Bev.: Hogyan száll reánk égi Királyunk állandó áldása?
1. Tehetségek adományozásával.
Örök tervtől kezdve – szóró gesztusú a Szeretet. – De miben jelentkezik?
a) A teremtés tényében: „Meg is teremté az Isten az embert, a maga képére, az Isten képére terem-

tette, férfiúnak és asszonynak teremtette” (1Móz. 1,27).
b) Az egyéni talentumok közlésében: „Egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harma-

diknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint” (Mt 25,15).
2. A fejlődés segítésével.
Az ember azonban a fejlődés és tökéletesedés sodrában áll. Reá nézve ez a parancs: „Ti olyan tö-

kéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyátok” (Mt 5,48). – De hogyan segíti ezt az égi Atya?
a) Indító kegyelemmel. „Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit kiki nyert,

mint Isten sokféle kegyelmének hű közvetítői” (1Pét. 4,10). „Kegyelme jóvoltából azonban ingyen
történik megigazulásunk Jézus Krisztus megváltása által” (Róm. 3,24).

b) Megszentelő kegyelemmel. „Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: Újra kell születnetek.
A szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, aki
lélekből született” (Jn 3,7-8). „Ám úgy tetszett annak, aki már születésemtől kiválasztott s kegyelmé-
vel meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, akit hirdetnem kell a pogányoknak” (Gal. 1,16). S
ez már eredmény is: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

Bef.: Íme, az égi Király, Aki nemcsak hódolatot kíván, hanem bőséges adományokkal gazdagít.

2. (Communio) beszéd: Népét békével gazdagítja
(Erkölcsi beszéd: A béke áldásai)

Bev.: Az emberi élet égből vett áldásai között egyik legértékesebb a béke. – A föld uralkodói is
akkor tesznek legnagyobb jót, ha békére és kölcsönös szeretetre hangolják és irányítják a népek lelkét.
– Milyen kincseket biztosít nekünk a béke?

1. Múzsáknak érvényt biztosít.
Az emberi élet síkjai és szolgálatai ilyen megoszlást mutatnak:
a) Anyagi élet munkái… Ebben segít a béke.
b) Lelki, kulturális élet munkái… Ebben segít a béke.
c) Végül a szellemi, az örök életet szolgáló munkák… Ebben segít a béke.
2. Erények fejlődésének teret kínál.
De mindenekfeletti értéke az, hogy az ember erkölcsi és természetfeletti életbontakozását elősegíti.
a) Kiöli a gyűlölet szellemét. „Ha betértek egy házba, először is azt mondjátok: Békesség e ház-

nak!” (Lk 10,5).
b) Érvényre juttatja a szeretet erényét: „Az irgalom s a hűség találkozik, az igazság s a béke csókot

vált” (Zsolt. 84,11).
c) És istenivé segíti az élet zarándokát. „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete ki-

áradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm. 5,5).
Bef.: Kérjük Krisztus Királytól, hogy ezt adja áldásul.
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3. (Communio) beszéd: A gyalázattal illetett Király
(Történelmi beszéd: Krisztus meggyalázása) (Lásd: Bölcs.3., 4., 5. és 6. fejezetét…)

Bev.: A Krisztus Királynak melyik a diadalútja?
1. Történe pedig a tanácsházának éjszakájától kezdve…
a) Az elfogatása utáni út?…
b) A tanácsház és fejedelmek háza közötti útja?…
c) Vagy a Golgota útja?…
2. A „beteljesedett” felhangzásáig.
Mi tehát az Ő királyi útja?
a) Egész áldozatos életútja.
b) Egekbeszállás diadalútja.
Bef.: Ennyi szenvedés útját járva, mégis Ő a mi – velünk maradó! – Királyunk!

*

1. (Postcommunio) beszéd: Krisztus zászlaja alatt

Bev.: Királyok seregeit a nemes zászlók fogják és tartják egybe. Jelképek a zászlók és a föld kirá-
lyainak gondolatait hordozzák. – Milyen a mi Királyunk lobogó zászlaja?

1. Diadalmaskodó – a földi életúton.
a) Diadalt arat – bűneink felett.
b) Győzelemre segít – a földi élet támadásai felett.
2. Uralkodó – az égi trónuson.
a) Az égi Király – örök Uralkodó.
b) Hogy a „föld emberkirálya” boldog életben legyen alattvaló.
Bef.: Harcos életben győzelmet kérjünk és nyerjünk Krisztus zászlaja alatt!

2. (Postcommunio) beszéd: Krisztus Király zászlaja alatt
(Erkölcsi beszéd: Krisztussal – előre!)

Bev.: De hogyan tudunk sorakozni a Mester királyi zászlója alá?
1. Az önmagunk belső győzelmének útján.
Lényeg: át kell alakulnunk a Mester embereivé. Útja? A felelet ez: „Bizony, bizony mondom ne-

ked: Aki nem születik vízből és (Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5).
2. Az élet nagy harcainak diadalútján.
a) Végig kell harcolni a földi életet.
b) Diadalmassá kell bontani a lélektehetségeket.
c) És be kell fogadni a természetfeletti kegyelmeket. „A remény pedig nem csal meg, mert Isten

szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által” (Róm.5,5).
Bef.: És eredmény?… Királyi zászló diadalmas népe leszünk!

3. (Postcommunio) beszéd: Aranyként csillant – életpróbája, és áldozattá lett – halála
(Dogmatikus beszéd: Az Úr Kiengesztelője)

Bev.: A Keresztnek mi az értéke? A következők erre utalnak.
1. Állta a Mester a szenvedés próbáját.
a) Élete is szenvedések sora.
b) De halála a szenvedések maximuma.
c) De Ő – Báránya az Atyának: „Megszólalt (Keresztelő Szt. János): Nézzétek, az Isten Báránya!”

(Jn 1,29).
2. És az ég elfogadta halálos áldozatát.
a) A Mester Maga kínálta életét: „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igaz-

ságban”(Jn 17,19).
b) Az ég megrendülve jelzi értékét „A hatodik óra táján sötétség támadt az egész földön. A kilen-



28

cedik óráig tartott. A nap elsötétedett és a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus akkor hango-
san fölkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet”. Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét” (Lk 23,44-
46).

c) Az ember boldogan veszi az értéknek kegyelmét: „Boldog, aki megmossa ruháját (a Bárány vé-
rében)! Joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba” (Jel.22,14).

Bef.: A szenvedés átváltódik – életértékké.

* * *

B/ rész – b/ csoportja: az Evangélium szövegére támaszkodó szentbeszédek

Az Evangélium szövege így szól: „Pilátus akkor visszament a helytartóságra, hivatta Jézust és
megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus így felelt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások
mondták neked rólam?” „Hát zsidó vagyok én?” – tört ki Pilátus. „Saját nemzeted és a főpapok szol-
gáltattak ki nekem. Mit tettél?” Jézus így felelt: „Az én országom nem e világból való. Ha e világból
volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy a zsidók kezére ne kerüljek. Az én országom azon-
ban nem innen való.” Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy te?” Jézus ráhagyta: .„Igen, király va-
gyok. Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki
igazságból való, hallgat szavamra” (Jn 18,33-37).

Az Evangélium szövegének tárgyi tartalma: Pilátus érdeklődése Krisztus királysága felől. – Való-
jában ez a gondolatkör eléggé kimeríttetett az A/ részben, azért most csak kevés új beszédvázlatot
közlünk. – Mégis itt is be fogjuk tartani azt a rendszerünket, hogy először különálló beszédeket, ké-
sőbb pedig beszédláncokat alkotunk – az Evangélium szövege alapján. – Figyeljen arra a szónok, hogy
elgondolásunk szerint az A/ rész szélesen fogja a dogmatikai és erkölcsi kérdéseket, a B/ rész – b cso-
portja pedig szorosan ragaszkodik a mai Evangélium szövegéhez. – Lássuk most ezeket egyenként.

Különálló beszédek

1. beszéd: A Mester önvallomása
(Homilia: Mit tart magáról a Mester?)

Bev.: A zsidók többször királlyá akarták tenni a Mestert… Nagyon-nagyon vágyakoztak a földi ki-
rály után, mert tőle várták – a politikai felszabadulást. Már Heródes kérdezi és meghagyja a bölcsek-
nek: „Menjetek, tudakozódjatok gondosan a gyermek felől…” (Mt 2,8). Majd ezt is olvassuk: „Ho-
zsanna! Áldott, ki az Úr nevében jön, Izrael királya!” (Jn 12,13). – De mit szól ehhez Maga a Mester?

1. Hivatalosan csendül most a kérdés: „Te vagy a zsidók királya?” (Jn 18,33).
A hivatalos ítélet előtt hangzik a kérdés, tehát élet és halál kérdésében dönt a felelet.
a) Jézus lelke alázattal áll a pogány kormányzó előtt. „Az én országom nem e világból való. Ha e

világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy a zsidók kezére ne kerüljek. Az én orszá-
gom azonban nem innen való” (Jn 18,36).

b) De az Ő élethivatását kérdezőnek felelni akar: „Igen, király vagyok. Én arra születtem és azért
jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról” (Jn 18,37).

2. De előbb kérdezi: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” (Jn 18,34).
Tudni akarja: mit tart róla a népe… Mit tart róla a hivatalos zsinagóga… Mit tart róla a hivatalos

római hatalom... Mindezt azért, hogy reá utalhasson, hogy a csodáit látó népének szava erősebb és
szentebb, mint a hatalmukat féltő „hivatalosak” ítélete.

3. Döntő feleletét előzően uralmának lényegét ezzel magyarázza: „Az én országom nem e világ-
ból való.” (Jn 18,36).

Felelet ez – a földi királyságot váró zsidó népnek. De ugyancsak felelet ez – a bizonytalankodó
zsinagóga vezetőinek. És végül megnyugtató ez – a pogány hatalomnak. – Ő tehát Király a lelkek or-
szágában, ahol elenyészik a földi érték és hatalom.

4. Csak azután feleli egész határozottan: („Te mondád) Igen, király vagyok” (Jn 18,37).
Ez a felelet a zsidó nyelvhasználatban a legerősebb állítása a felvetett kérdésnek (olyan, mint a

mi nyelvünkben: megtetted ezt? – Meg!). – De valóságos vallomása annak, hogy mit tartott Jézus
Önmagáról. Mi tehát az Ő ítélete? Röviden ez: Én a népnek lélek-Királya vagyok! – És mi ennek tar-
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talma? A próféta felel a kérdésre mondván: „Íme napok jönnek, úgymond az Úr, és igazságos sarjat
támasztok Dávidnak; királyként uralkodik majd bölcsen, és jogot meg igazságot tesz a földön” (Jer.
23,5). Jól jegyezzük meg: nem parancsoló, hanem igazságot teremtő!

Bef.: Mikor pedig ezt az önvallomást halljuk, csukjuk be az Írás szent könyvét és hálálkodva
imádkozzunk az Úrhoz mondván: köszönjük Uram, hogy égi Királyt adtál nekünk Krisztus Urunk-
ban! Olyan Királyt, Aki koronáját tövisből fonatta, hogy haláláldozattal legyen övéinek – szeretet-
Királya. Benne tehát nem a földi hatalom összpontosul, hanem az örök Szeretet diadala érvényesül.
Az áldozatos szeretet erejével vonz és a szeretet láncával fűz Magához. A mi királyunk a Szeretet Ki-
rálya, és így mi, az „alattvalók” – a Szeretet Királyának fiai vagyunk.

2. beszéd: A Mester királyságának jellege
(Homilia: Milyen a Mester királysága?)

Bev.: A királyság fogalma alapvetésben uralmat jelent. Mégpedig olyat, amelyben az alattvaló nép
jóléte a gyakorló hatalmi főnek az élethivatása. – Milyen királyságot gyakorol felettünk a Mester?

1. A földi királyságot – elutasítja.
a) A Mester a föld éhezőit is ellátja. „Jézus akkor fogta a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a lete-

lepülteknek” (Jn 6,11).
b) De a föld királyságát elutasítja. „Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna or-

szágom, harcra kelnének szolgáim, hogy a zsidók kezére ne kerüljek. Az én országom azonban nem
innen való” (Jn 18,36).

2. Sőt a földi királyság hatalmát is leértékli.
a) Életének alaphangja a földieket tekintve így hangzik: „Mit ér az embernek, ha az egész világot

megnyeri, lelke azonban kárt szenved?” (Mk 8,36).
b) Uralmának értéke – isteni hatalom. Ezért mondja: „Én kaptam minden hatalmat mennyben és

földön” (Mt 28,18).
3. Uralmának területe – a lelkek világa.
a) A földön kezdődik. (Jézus önmagáért imádkozik:) „Hatalmat adtál neki minden ember fölött,

hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül
igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17,2-3).

b) De Isten országában terebélyesedik. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeret-
ni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23). – Végül is az az Ő hivatása: földi életet
istenivé tegye és az isteni embert örök hazába kísérje.

4. Uralmának eszköze pedig – a szeretetáramlás sodródása.
a) Nem a hatalmas Úr rendelkezik. „Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tud-

ja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hal-
lottam” (Jn 15,15).

b) Hanem a Szeretet áldozatossága hódolatra indít. Az Ő lelke így cseng: „Én pedig, ha fölmagasz-
talnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32). – Az Ő népe pedig így gondolkodik: „A ke-
reszt hirdetése ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje”
(1Kor. 1,18). – Ezzel ez is elérhető: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

Bef.:  A lélekvilágok Királya – a lélekkincsek legnagyobbjával, a szeretettel indítja hódoló és
szerető életre – ember alattvalóit.

3. beszéd: Kérdésre – kérdés
(Homilia: Kérdés – kérdő felelet)

Bev.: A római helytartó egyik lényeges kérdése volt: kicsoda ez a vádlott? – Bűnös-e?… Vagy
csak álokokból vádolt ártatlan?… Vagy esetleg politikai vétkes?… Vajon a római uralom ellen törő
„feltörtető hatalmas”-e?… Bűntelenségét látja, de politikai értékét és súlyát kutatja. Ezért kérdez…

1. „Király vagy te?” – kérdi Pilátus (Jn 18,37). A zsidó népről tudni kell, hogy a római uralom
alatt nyögött. Ez az ő vallási felfogásának nagy sérelme volt. – Ezt jól tudta Pilátus, ezért érdeklődik:
vajon nem lépett-e fel Krisztus személyében egy új „trónkövetelő”?

a) Nyílt a kérdés. – Pilátus ítélni akar, tehát önvallomást igényel.
b) Nyílt feleletet vár. Egyenes feleletet szeretne kapni.
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2. És mit kap? Kérdésre – kérdést: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked ró-
lam?” (Jn 18,34). – kérdezi a Mester.

De miért a kérdés?
a) Kutatja a Mester a kérdés forrását, hogy így adja meg döntő válaszát. Mikor azután látja, hogy a

zsidók mondották Róla, akkor így szól az átmeneti és a kérdés lényegét érintő felelete: „Az én orszá-
gom nem e világból való” (Jn 18,36).

b) De az áthidaló felelet után nyíltan is megvallja: „Igen, király vagyok” (Jn 18,37). – Látta, hogy
honnét – a kérdés gyökérzete, azután hivatalosan megadja a választ – lelkének biztos tudata alapján.

Bef.: Királyságát hirdeti és lélekkirályságát állítja. – Mit mond ezzel nekünk? Hódoljunk előtte, –
a lelkek Királya előtt.

4. beszéd: A hálátlan „választottak”
(Erkölcsi beszéd: Mit tesz a „választott nép”?)

Bev.: A Messiás várás a „választottak” egész életének tartalma. Ábrahám, Izsák, Jákob népe a
megváltást váró hitnek képviselője. – De kit és milyen királyt vártak?

1. A földi királyt várták.
Az isteni ígéret általánosan szól: „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és

ivadéka közé: Az széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel” (1Móz. 3,15).
a) Egész élettörténetük azonban a földi megváltásra tolódik át. – Sok volt a nép bűne és nagy volt

a büntetése (kananiták, filiszteusok, babilóniak stb.).
b) A pogány római iga még erősebben erre irányította a figyelmet. De az utolsó és törhetetlennek

látszó igát Róma vetette reájuk.
c) De anyagias életfelfogásuk – lélektanilag is erre sodorta életüket. A „választott nép” olyan

anyagias lett, hogy prófétáinak kemény szava így csördült felettük: „Fölcserélte-e valamely nemzet az
ő isteneit? Pedig hát azok nem is istenek! Az én népem azonban fölcserélte dicsőségét a bálvánnyal!…
Mert két gonoszságot művelt az én népem: elhagytak engem, az élő víz forrását, és vízvermeket ástak
maguknak, megrepedt vízvermeket, melyek nem tarthatják meg a vizet!” (Jer. 2,11 és 13). Ezért:
„…így szól az Úr: íme én romlást hozok erre a népre, és egyaránt elesnek köztük az atyák és fiaik, el-
vész a szomszéd és a jóbarát!” (Jer. 6,21).

2. De a lélek-Királyt megtagadják.
A mai Evangélium „Királya” – gúny tárgyává lőn.
a) A nép ezt kiáltja: „El vele! Keresztre vele!” (Jn 19,15).
b) A nép így csúfolja: „Majd tövisből koronát fontak, fejére tették és nádszálat adtak jobb kezébe.

Aztán térdethajtva előtte így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Közben leköpdösték és fogva a
nádat, fejére vertek” (Mt 27,29-30).

c) Sőt megváltó trónján így gúnyolja: „Másokat megszabadított, önmagát nem tudja megszabadí-
tani. (Ha) Izrael királya ő, szálljon le most a keresztről és hiszünk neki” (Mt 27,42).

Bef.: Íme, ez a „választott nép” hódolata. – És a Megváltó, a lélek-Király? Még ezek után is így
imádkozik: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek” (Lk 23,34). És valóban ezt te-
szi: „Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32).

5. beszéd: „Az én országom nem e világból való…”
(/Jn 18,36) – (Dogmatikus beszéd: Isten országa)

Bev.: A Messiás hivatása – földi és égi hivatás körében keresendő. – A Mester hogyan szabja meg
az Ő igaz országának helyét?

1. Földön járja megváltó életét.
a) Itt született.
b) Itt dolgozott.
c) De innét – messzire tekintett… Az Ő országa – Isten örök országa.
2. De égi országot országol királysága.
a) Ott uralkodott. „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt” (Jn 1,1).
b) Ott uralkodik. „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá me-

gyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23); „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit
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törődöl vele?” (Jn 21,23).
Bef.: És mi hogyan leszünk ennek a Királynak népe? A földön alázatos hódolattal és szeretettel, az

égben pedig az „atyai házba” tért gyermeknek isteni szeretettől hevített boldogságával.

6. beszéd: A Király harcosai
(Erkölcsi beszéd: A Mester diadalmának erői)

Bev.: De hogyan lesz diadalmas a „Krisztus Király földi nemzedéke”? Péter és társai – emberhalá-
szokká lesznek, hogy Krisztus népét az „élet varsájába” gyűjtsék. Ezek földi ura a Mester és örök re-
ménye a Messiás. – De hogy végezze ezt a munkát – a „ma embere”?

1. A föld királyai – földi erőkkel harcolnak. Ezzel a megállapítással induljunk és így a munkánk
negatív oldalát kerüljük.

a) Mesterünk szava így cseng: „Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt 6,21). Tehát ne a földi hatal-
mat és annak eszközeit keresd, mert azok a földiekhez kötnének.

b) Mi tehát ne a földi erővel, hanem a lélek kegyelmével dolgozzunk. „Menjetek tehát, tegyetek
tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanít-
sátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek” (Mt 28,19).

2. Az ég Királya – lélekerőkkel diadalmaskodik.
Hogyan alakult ki a Mester országa?
a) Szeretettel hívta Maga köré híveit: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg

vagytok terhelve: Én felüdítlek titeket” (Mt 11,28).
b) Szeretetáldozattal tette Övéivé népeit. „Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta, hogy eljött

az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához. Ekkor adta övéinek, akiket szeretett és a világ-
ban hagyott, szeretetének legnagyobb jelét” (Jn 13,1).

c) A szeretet tanító és vonzó erejével vezesse Hozzá Isten népét, a későbbi tanítványok seregét is!
Ez azt jelenti: a kemény kényszer helyett a kegyelem ereje vezessen a Mesterhez.

Bef.: Az „Úr katonái” lélekhatalommal közelítsék meg a jövő híveket és a szeretet erejével vonz-
zák Krisztus Király köré az alázatos alattvalókat: „Szeressétek egymást! Amint én is szerettelek tite-
ket, úgy szeressétek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy sze-
retettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,34-35).

7. beszéd: „Igen (te mondád), király vagyok”
(Jn 18,37) – (Erkölcsi beszéd: A királyi jogok)

Bev.: Ha a cím szövege a Mester döntő ítélete, akkor tovább kérdezhetném: miben jelentkezik a
Mester királyi uralma és vajon kik a Krisztus Király hódolói?

1. Hódolóm – a mindenség. Itt a törvény kényszerítő erejéről van szó.
a) Hódol – a természet. Ez is az Isten szava!
b) Mert parancsol – a Teremtő rendelete. Mindenek hivatása – kényszerítő erő érvényesülése.

„Mondá továbbá az Isten: Legyenek világítók az ég boltozatán, s válasszák el a nappalt az éjszakától,
jelezzék az időket, a napokat s az esztendőket…” (1Móz. 1,14).

2. Alattvalóm – az egész szellemiség. Itt a szabad szellemek behódolása szerepel.
a) Angyalvilág. Ezt jelzi az Írás mondván: „Alleluja! Dicsérjétek az Urat az egekből, dicsérjétek őt

a magasságban! Dicsérjétek őt, angyalai mind, dicsérjétek őt, seregei mind!” (Zsolt. 148,1-2).
b) Embervilág. Ennek parancsa így is szól: „Fiam! Ha befogadod szavaimat és megőrzöd magad-

nál parancsaimat, úgy, hogy megnyitod füledet a bölcsességnek, és szívedet az okosság megismerésére
adod… Akkor megérted az Úr félelmét, és megtalálod Isten tudását… Ő rejt el üdvöt az igazak részé-
re, és pajzsa azoknak, kik jámborságban járnak” (Péld. 2,1-2, 5. és 7).

Bef.: Íme, a Mestert Királyként tiszteli az anyagi mindenség és a mindenség szellemi népe is.

8. beszéd: Az Én születésem titka
(Dogmatikus beszéd: Krisztus személyisége)

Bev.: A Mester élete – szemünk előtt pergő, de valóságos személyisége – az emberi szellem ősi
kérdése. De hogyan felel erre a kinyilatkoztatás?
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1. Az Úr – Egyszülöttje a Mester.
Ez az első felelet.
a) Hirdeti az angyal: „Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia” (Lk 1,32).
b) Hirdeti az Isten: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17).
2. Az Istenanya – Egyetlene.
Ez a második felelet.
a) Hirdeti az angyal: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr van veled. (Áldottabb vagy te min-

den asszonynál.)… Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jé-
zusnak fogod hívni” (Lk 1,28 és 31).

b) Így erősíti az Írás: „…elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába ta-
karta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson” (Lk 2,7).

3. Az emberiség – Mindene.
a) Tőle – mindenünk. „Benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatat-

lanokat, trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat” (Kol.1,16).
b) Hozzá – törtetünk. – De ez is általa lehetséges, mert: „Ő kiragadott minket a sötétség hatalmá-

ból, s áthelyezett szeretett Fia országába” (Kol. 1,13).
Bef.: Öröktől fogva Van az Úr Egyszülöttje és időben születik az emberré lett Ige: „Az Ige testté

lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14).

9. beszéd: A küldetésem titka
(Dogmatikus beszéd: Krisztus életének célja)

Bev.: Micsoda a megtestesülés indítója és micsoda a Megváltó hivatása? Kettős kérdésre kettős a
kinyilatkoztatás felelete.

1. Égi Atyám szeretete.
Maga a Mester felel reá mondván: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,

hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).
a) Ezt hordozza Magában – öröktől. Az isteni Szeretet az Ige örök hordozója. „Kezdetben volt az

Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige” (Jn 1,1-2). – Ezért mondja Keresztelő Szt. János: „De
köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön (és nagyobb nálam). Arra sem vagyok méltó, hogy
saruszíját megoldjam” (Jn 1,27).

b) Ezért lesz emberré – időben. Ugyancsak isteni ige hirdeti: „Az Ige testté lett, és közöttünk la-
kott” (Jn 1,14).

Az eredet kérdésére ez a felelet: örök Isten az Ige, az emberré levésre ez a felelet: „…elérkezett
Mária szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát…” (Lk 2,7).

2. Az emberiség megszentelése.
De mit hoz az embernek a Messiás beköszöntése?
a) Bűnbocsánatot és elégtételt – Isten felé: „Ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nemcsak a miein-

kért, hanem az egész világ bűneiért is” (1Jn. 2,2).
b) Megszentelődést és újjászületést – ember felé: „Bizony, bizony mondom neked: Aki nem szüle-

tik vízből és (Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5).
Bef.: Végső feleletünk – összefogva az egész fejtegetést – így szól: az égi Atya Egyszülöttje jár a

földön, hogy embertestvérként élve áldozatával istenivé tegye az embert.

10. beszéd: Küldetésem tartalma?
(Dogmatikus beszéd: Mit hoz a Messiás?)

Bev.: Maga Krisztus Király fordulhat felénk kérdezvén: milyen lélek-tartalmat sejtetek lelkem
szentélyében? Mit hordoz magában az én szentélyem?

1. Isteni igazságokat hordoz Magában.
a) Ez tárgyilag – az örök Igazság maga.
b) Ez kifelé szólóan – az isteni igazságok hordozója. Íme: elméleti igazságot hordozó.
2. Isteni életet él Önmagában.
De ez az Igazság nem elvont tétel, hanem valóságos élet.
a) A Mester emberként is él.
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b) A Mester isteni életet él. Íme: igaz, isteni életet élő a földön járó Istenember.
3. Igaz életet éltet életünkben. Ámde az isteni Élet – isteni életet fakaszt.
a) Eltemeti az emberi természet elesettségét. Ezért mondja: „Bizony, bizony mondom neked: Aki

nem születik vízből és (Szent)lélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5).
b) Megszenteli a megváltott élet belső gyökérzetét: „Így váltotta be nekünk legszebb és legna-

gyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek…” (2Pét. 1,4). Íme: isteni éle-
tet fakasztó.

Bef.: Mi tehát valóban a Mester lélektartalma? Valóságos „Isten-Király” jogait bíró, életét élő és
hatalmát érvényesítő a mi égi Mesterünk lélek-tartalma.

11. beszéd: Rex et grex
(Erkölcsi beszéd: Krisztus Király és „alattvalói”)

Bev.: A királyság fogalma?… Uralom mások felett vagy szolgálata másoknak?… A földi király
sokszor megelégszik az elsővel, de a Megváltó Király áldozatosa a másodiknak. – Hogyan értékelhető
tehát Krisztus Király és Krisztusnak báránynépe?

1. Krisztus Király – az áldozatos Uralkodó.
a) Egész élete – áldozat (Betlehemtől Golgotáig).
b) Egész élete – engesztelő áldozat: „…ő a mi gonoszságainkért sebesíttetett meg, a mi bűneinkért

töretett össze; a mi békességünkért van rajta a fenyíték, s az ő kék foltjai által gyógyultunk meg” (Iz.
53,5).

c)  Királyi  trónusa  is  –  a  Kereszt.  „Én  pedig,  ha  fölmagasztalnak  a  földről,  mindent  magamhoz
vonzok.” E szavakkal akarta jelezni, milyen halállal hal meg” (Jn 12,32-33).

2. Báránynépe pedig – örök hazába törő.
a) A földön – hódol a béke Fejedelmének: „Dicsőség a magasságban Istennek” (Lk 2,14).
b) Az égben – boldogságot élvez az örök hazában: „Boldog, aki megmossa ruháját (a Bárány vé-

rében)! Joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba” (Jel. 22,14).
Bef.: Corona vitae a mi részünk is, ha hódolatosai leszünk a „corona regia ornato Christo”. „A

jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet ko-
ronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mind-
azoknak, akik örömmel várják eljövetelét” (2Tim. 4,7-8).

12. beszéd: Potestas paterna et devotio filialis
(Erkölcsi beszéd: Hatalom – hódolat)

Bev.: Krisztus a földi úton – tövis koronát viselt, hogy első és legáldozatosabb légyen a szenvedő
emberek között. Ő – a szenvedés áldozatos koronázottja, hogy a küzdés útján az alárendeltjeit fiaivá
fogadhassa. – Hogyan uralkodik tehát Krisztus Király?

1. Uralma – atyai.
a) Erős, mert életforrás. Ő teremt… „Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett” (Jn

1,3).
b) Gyengéd, mert szeretetforrás. Ő szentel meg bennünket: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és

igyék! Aki hisz bennem, annak szívéből, az Írás szava szerint, élő víz forrásai fakadnak” (Jn 7,37-38)
2. Hódolatos követése – fiúi.
a) Megváltással – fiúi szeretetet fakaszt. „Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent ma-

gamhoz vonzok” (Jn 12,32).
b. Megszenteléssel – fiúi életet sarjaszt. „Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit,

hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).
Bef.: Ilyen uralom – boldogító és magához ragadó.

13. beszéd: Potestas regia Christi
(Dogmatikus beszéd: Krisztus hatalmának gyökérzete)

Bev.: Pilátus előtt lélek-Királynak mondja magát Krisztus. – Miben áll ez a királyság?
1. Az élettörvények meghirdetésében.
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Jelszó: Vox regia…
a) Rajta keresztül az Isten szól: „Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a

próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk” (Zsid. 1,1-2).
b) Az Őt hallgatók Isten fiává lesznek: „Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy

Isten fiává legyen” (Jn 1,12).
2. Az életvezetés könnyítésében.
Jelszó: Gratia divina…
a) Kemény feladat az élet útja.
b) De könnyű ebben a Mester követése: „Az én igám édes, az én terhem könnyű” (Mt 11,30).
3. Az élet végső lemérésében.
Jelszó: Judicium regale…
a) Ítél a Mester.
b) Felelős az ember. Tehát az ítélet így hangzik: „Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a vi-

lág kezdetétől nektek készített országot” (Mt 25,34), vagy így: „Távozzatok tőlem átkozottak az örök
tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült” (Mt 25,41).

Bef.: Végső zárószóban kérdezem: és mi mindennek gyökérzete? Ez az isteni kinyilatkoztatás:
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, Ő volt kezdetben Istennél” (Jn 1,1-
2). – De ezt azután olyan lelki ország királyságává teszi az Úr, amelyről így szól a Mester: „Én arra
születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki igazságból való,
hallgat szavamra” (Jn 18,37).

Beszédláncok

Most két olyan beszédláncot alkotunk, amelyek teljesen az Evangélium szövegére építkeznek (az
A/ rész beszédláncai közül is lehet választania a szónoknak…). – Lássuk egyenként.

I. beszédlánc címe: Az örök hatalom – a földi hatalom előtt

Ez a beszédlánc azt akarja bemutatni, hogy milyen lélekkel állt az örök Hatalom a törvényes erőt
képviselő hatalom előtt. Természetes, hogy ennek a történelmi ténynek bemutatása irányt szab az em-
bereknek is a törvényes fórum előtti viselkedésre. – Igen komoly intelem ez arra, hogy sohasem
evangéliumi a durva és sértegető vádaskodás és hangoskodás, hanem kötelező a nemes és egyenes ál-
láspont hirdetése.

1. beszéd: A földi hatalom Foglya

Bev.: A Mester életének végső szakasza a Főtanácsos és Pilátus kezében mutatja be a Messiást. –
Mit tár elénk ez a tény?

1. Fogoly – a Megváltó.
Isten Küldöttje – az emberek foglya.
a) Szabad hangját elnémították.
b) Tevékenységét meggátolták és végül halálra adták…
2. Így lesz szabad – a megváltott.
De ez a tény mit jelent?
a) Életáldozatot hozott a „töviskoszorús Király”.
b) Örök életet nyert – a tövissel koszorúzó bűnös.
Bef.: A Fogoly – szabadságot hozott. „Amint ugyanis egynek engedetlensége miatt bűnössé váltak

sokan, úgy sokan megigazulnak egynek engedelmessége miatt” (Róm. 5,19).

2. beszéd: Az örök hatalom Birtokosa

Bev.: Az égi Követ minden hatalom hordozója. Ezt mondja Magáról szólván: „Én kaptam minden
hatalmat mennyben és földön” (Mt 28,18). – De kérdezhetnők: milyen a megalázottság pereiben az ál-
dozatos Mester lelkivilága?

1. Földiek nem harcolnak Értem…
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Ez az első és szomorú megállapítás. A „világ” nem harcol a „lelkiekért”.
a) Elhagyják tanítványai…
b) Nem követik…
2. Égiek „mentését” nem kérem… Az égi Áldozat csak feltételesen kéri az égi Atya elvonó ke-

zét… Ez a második és önként vállalt önátadás.
a) Az Atya Küldöttje.
b) Az Atya akaratának teljesítője.
Bef.: Ez az Ő lelkülete.

3. beszéd: Pilátus érdeklődése

Bev.: A halálra ítélt Jézus -a római helytartó előtt áll… „Királlyá tette önmagát” – hangzik a
vád…Sőt – Isten Fiává… – Mit tár elénk a helytartói jelenet?

1. A világi hatalmat képviseli a helytartó.
a) Jogos a hatalom szava.
b) Döntően felel a „Vádlott” hangja.
2. Az isteni hatalmat csillantja a Megváltó.
a) „Bűnös emberként” állítják a bíró elé.
b) „Isteni hangon” szól a bíró előtt.
Bef.: Pilátus szavaira isteni a Mester válasza.

4. beszéd: Jézus felelete

Bev.: És mi a Mester válaszának tartalma?
1. A földi hatalom – a tiéd.
a) Ez is érték…
b) De múlandó érték…
2. A lélek hatalma – az enyém.
a) Ez végtelen.
b) Mert istenien lelki.
Bef.: Zárásul idézzük ezt az amerikai közmondást: „csak három hatalom van a világon. A római

katolikus anyaszentegyház, mert a lelkeknek parancsol, a penszilvániai vasúttársaság, mert a szállítá-
sunkat végzi és az olajtársulat, mert a természetes erőket mozgatja”. – A lelkek egyedüli Királya:
Krisztus!

*

II. beszédlánc címe: A küldetés értéke

Ez a beszédlánc az isteni Mester királyságának belső alapjait akarja feltárni. – Lényeg, eredet és
hivatás ebbe az egyetlen gondolatba sűrítendő: az emberek felé áramló égi Szeretetnek vagyok Ál-
dozata és a megváltott népnek valóságos Királya.

1. beszéd: Atyámtól születtem

Bev.: Micsoda Jézus Krisztus igazi „születése”?
1. Idők előtt születtem.
„Az Úr szerzett engem útjai elején, kezdetben, mielőtt bármit is alkotott; öröktől fogva rendelt en-

gem, ős idők óta, még a föld előtt” (Péld. 8,22-23).
2. Örök Létben éltem.
„…amelyben részem volt nálad (Atyám), mielőtt a világ lett” (Jn 17,5) és: „Ő a láthatatlan Isten

képmása, minden teremtmény elsőszülöttje” (Kol. 1,15).
Bef.: Isten az Úr, Egyszülöttje Krisztus Királyunk.
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2. beszéd: Atyámtól küldettem

Bev.: Jézus mindig arról szól, hogy küldetésben jár. Valóban ez az igazság: „…minden, amit ne-
kem adtál, tőled van” (Jn 17,7). – Ezt azután így fogalmazza reánk vonatkoztatva az apostol: „Miután
többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e végső korszak-
ban Fia által szólt hozzánk. Őt rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is”
(Zsid. 1,1-2). – De miért küldettem?

1. Hogy adjak.
„Most pedig, gyermekeim, hallgassatok reám! Boldogok, kik megtartják utaimat!” (Péld. 8,32).
2. Hogy életet adjak.
„Boldog az az ember, ki hallgat reám, és ajtómnál virraszt naponta, és őrzi ajtóm félfáját; mert aki

engem megtalál, életet talál, és üdvöt merít az Úrtól” (Péld. 8,34-35).
Bef.: Így az Én életem – mondaná a Mester- örök sugárzás és állandó isteni élet teremtés.

3. beszéd: Atyámnak szolgáltam

Bev.: Mi a Küldött hivatása? Szolgálatteljesítés. És mi Jézus Krisztusé?
1. Emberek tanítása a hivatása.
„Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról” (Jn 18,37). „Ki-

nyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak és nekem adtad
őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítás,
amit nekem adtál, átadtam nekik. Ők elfogadták és így valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhit-
ték, hogy te küldtél engem” (Jn 17,6-8).

2. És égi Atyjának dicsősége feltárása.
„Én megdicsőítettelek téged a földön. A művet, amelynek elvégzését rámbíztad, véghezvittem.

Most dicsőíts meg engem te, Atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mie-
lőtt a világ lett… átadtam nekik a dicsőséget, amit nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek
vagyunk…” (Jn 17,4-5 és 22).

Bef.: Ez az isteni Küldött feladata. És ennek nyomán – az Úr népének – hazasegítése.

4. beszéd: Atyámnak áldoztam

Bev.: A Messiás – a Bárány képében jelenik meg már az Ószövetségben is: „Viszik, mint a juhot a
leölésre, és mint nyírója előtt a bárány, elnémul, és meg nem nyitja száját” (Iz. 53,7). – És az életben?

1. Életét áldozta – tanító munkában.
„A tanítást, amit nekem adtál, átadtam nekik” (Jn 17,7).
2. Életét áldozta – halálában.
„Megalázta magát és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil. 2,8).
Bef.: Így tett eleget Áldozópap hivatásának – miérettünk. „Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki

a szentek sorsára méltatott a világosságban. Ő kiragadott minket a sötétség hatalmából, s áthelyezett
szeretett Fia országába. Benne van (vére által) megváltásunk, bűneink bocsánata” (Kol. 1,12-14).

* * *

B/ rész -c/ csoportja: a Szentlecke szövegéhez írt beszédek

A szentlecke szövege így szól: „Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki a szentek sorsára méltatott
a világosságban. Ő kiragadott minket a sötétség hatalmából, áthelyezett szeretett Fia országába. Benne
van (vére által) megváltásunk, bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény
elsőszülöttje. Benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, tró-
nusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtett. Ő előbb
van mindennél, s minden benne áll fönn. Ő a Testnek, az Egyháznak feje. Ő a kezdet, elsőszülött a
holtak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az
egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van,
azzal, hogy keresztjének vérével békességet szerzett mindennek” (Kol. 1,12-20).
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A szöveg tárgyi tartalma: hálálkodás a megváltás kegyelméért és Krisztus uralmáért. – A közlendő
igazságok tehát a megváltás értéklésére és az Isten uralma alatti élet boldogságára terjeszthetők ki. –
Lássuk ezeket a különálló és láncokba fűzött beszédvázlatokat egyenként.

Különálló beszédek

1. beszéd: A kiengesztelődés ára
(Krisztus – a Közvetítő)

Bev.: Megismétlem az apostol szavát mondván: „Hallottunk Krisztus Jézusba vetett hitetekről és
arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt eltölt titeket, azért a reményért, amely készen vár a
mennyben” (Kol. 1,4). – Mégpedig azért ismétlem, hogy erősen hangsúlyozzam azt a boldogító hírt,
amely szerint Messiásunk élete és engesztelő életáldozata a mi kiengesztelődésünk isteni bére. – De
hogyan kell ezt a nagy igazságot értelmeznünk?

1. Tételként mondottuk, hogy áldozatos élete és halála életünk megváltási bére.
Valamelyes szent hasonlatosságot, illetve egybecsengést mutat Mesterünk és „ember-kicsiségünk”

élete. Ez a kapcsolat nem csupán a tárgyi hasonlatosságon épül, mint inkább az „elesett ember” és a
„Megváltó Istenember” viszonyából származik.

a) A mi életünk – elesett és elvetett élet. Az Ő élete – mindennek teljessége. Erről beszél az Írás:
„Úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával
mindent, aki akár a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy keresztjének vérével békességet szerzett
mindennek” (Kol. 1,19-20). Ez a teljesség magába zárja az emberiség egyetemét is. Sőt a föld életének
kiengesztelését és az örök élet birtoklását… Így tehát: az Ő élete a mi üdvösségünknek feltétele, sőt
gyökérzete.

b) A mi életünk – a bűnös elhajlással – az Istentől távolra kerülő, az Ő élete pedig az önként
vállalt és szabad áldozatossággal felkínált kiengesztelő kiáradás… Ennek a gondolatnak lényege: em-
beri alakot ölt az Úr Egyszülöttje, hogy „isteni alakot” vehessen fel a föld minden szülöttje. Áll tehát
az Írás szava: „Méltó vagy (Uram), hogy átvedd a könyvet és feltörd pecsétjeit. Hiszen megöltek, de
véreddel megváltottál minket Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből” (Jel. 5,9).

c) A mi életünk – tapogatódzó és bukdácsoló, az Ő nemes élete pedig – mindnyájunknak – örök
példaképe és erőforrása. – Ő az Istenember életével az Atya kiengesztelője. Róla ezt olvassuk az
Írásban: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét!” (Jn 1,29). – Rólunk pedig, ha követői
lettünk, akkor az mondható el: „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe
a Szentlélek által” (Róm. 5,5). – Így azután a Messiás élete Istenatyánk előtt tárgyian engesztelő; az
ember részéről pedig a felértéklés, a lemintázás, az „önmegváltás” művének alanyi jelentkezése.

2. Ezek alapján tételként mondhatjuk azt is, hogy: az áldozatos élete mellett vércsordító halála –
egek felé táruló engesztelés ténye.

Mert mit tanít az „élő tanítás” az áldozatról?
a) Az áldozat – megváltó erő. Természetes, hogy minden áldozatos cselekedetben otthont talál a

szeretet, és a szeretet mindent töröl, ami szenny és bűn. – Az Istenember Személye végtelen. Tehát a
felajánlott életének minden mozzanati értéke is egyetemes és végtelen. Amit értelmünk diktál, azt az
Írás így fejezi ki: „kérdi az Úr, ugyan hol lenne az én nyugvóhelyem? Hát nem az én kezem alkotott
mindent? (Ap.Csel. 7,49).

b) De kiemelten megváltó jellegű a Golgota áldozata. Azért mondja az apostol: „… szolgai alakot
fölvéve kiüresítette önmagát és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint egy em-
ber” (Fil. 2,7). De ugyancsak égi hang ez a szöveg is: „emberi testében kiengesztelt a halál által, hogy
szentté, szeplőtelenné és feddhetetlenné tegyen színe előtt” (Kol. 1,22). Íme! Így lészen az élő és en-
gesztelő áldozat mindnyájunk újjáalakulásának, istenivé nemesedésének égi alapja.

c)  Végül  pedig a  megváltás  ténye annak a megszentelő erőnek forrása, amely valósággá segíti
bennünk a tisztult és isteni élet lehetőségét. Olvasd csak: „Ő kiragadott minket a sötétség hatalmából,
s áthelyezett szeretett Fia országába” (Kol. 1,13). Ennek eredője pedig az az élet, amelyet így jellemez
az apostol: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

Bef.: Zárószóként azt kérdezhetné valaki: vajon miért csendült a mai napon ez az isteni ige? Azért,
hogy elmondhassa az apostollal: az életünk megváltása – Krisztus áldozatának eredője, és az Áldozat
egyénileg is érezhető gyümölcse – az „Istenfiúság” égi kegye. – Jól jegyezd meg, embertestvér, hogy a
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földről egek felé törő szeretetlen engedetlenség – az emberi elesettség gyökérzete, de az egek Szerete-
téből a földre szálló Istenember életáldozata – a Szeretet felajánlkozása, és így az emberiség megvál-
tásának égi diadala!

2. beszéd: A Szent Vér tisztító ereje
(Dogmatikus beszéd: Krisztus Vére – az üdvösség forrása)

Bev.: „Hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog, ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értékte-
len életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak drága vére” (1Pét. 1,18-
19). Apostol szövegét mondottam. Azért, hogy figyelmeztessen arra: Krisztus Vére – boldogságunk
forrása. – Hogyan tisztít tehát az Úr Szent Vére?

1. Tisztítja a bűnös lelket.
Akár az eredendő bűn állapotára, akár a személyes bűnre gondolunk.
a) Lényeg: bűneinknek megbocsátója. Az első bűnről ezt olvassuk: „Ha ugyanis akkor, amikor

még ellenségei voltunk, Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, mennyivel inkább szabadu-
lunk meg most, hogy kibékültünk vele, annak élete áltál” (Róm. 5,10). Az ember személyes bűnéről is
ezt tanuljuk: „Benne van (vére által) megváltásunk, bűneink bocsánata” (Kol. 1,14).

b) Módozat: az égi Atya előtti áldozat a Bárány vérhullatása. Ezért mondja az apostol: „Úgy tet-
szett az Atyának… hogy általa békítsen ki magával mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van,
azzal, hogy keresztjének vérével békességet szerzett mindennek” (Kol. 1,19 és 20).

c) Eredmény: mindnyájan Krisztusban nyerünk tisztulást. Jól meg kell jegyeznünk: „Mindnyájan
vétkeztek ugyanis és nélkülözik Isten dicsőségét. Kegyelme jóvoltából azonban ingyen történik meg-
igazulásuk Jézus Krisztus megváltása által” (Róm. 3,23-24). – Így azután átnemesedhet az ember lel-
ke, mert Vérét hullatta érte az Úr Egyszülöttje. Boldogan énekelheti az ember: „Boldog, aki megmossa
ruháját (a Bárány vérében)! Joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba” (Jel. 22,14).

2. Örök értékűvé teszi az ember cselekedetét.
Ebben kettős mozzanat található.
a) Tisztává tett lélek – Isten háza. „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten Lelke la-

kik bennetek?” (1Kor. 3,16). De olyanképpen, hogy szent lesz a Lélek hatása alatt az ember élete.
„Gyümölcsötök a megszentelődés, célotok az örök élet. A bűn zsoldja ugyanis a halál, Isten kegyelmi
ajándéka azonban az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Róm. 6,23).

b) És boldoggá alakul egész élete. Ez pedig ezzel a lélekcsodás látomással így kezdődik: „Azután
megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a Bárány trónjából” (Jel.
22,1). Ennek folytatása: „Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

Bef.: Íme, mindezt a Szent Vér csordulása hozza. Mégpedig azért, mert áldozatos, önfeláldozó
Szeretet csordítja és így az áldozatos és isteni életet fakasztja, fejleszti és virágba szökkenti. Mégpedig
– örök virágzásba!

3. beszéd: Ipse primatum tenens
(Dogmatikus beszéd: Krisztus az Uralkodó)

Bev.: Mit jelent nekünk Krisztus királysága? Azt is kérdezhetném: kicsoda nekünk Krisztus?
1. In imperio – dominans.
Ő a Mester, szava tehát irányító. De milyen fokban?
a) Hatalmát birtokolva tanít. „…úgy tanított, mint akinek hatalma van…” (Mt 7,29).
b) Életutat mutatva hazasegít. Ismerteti az élet értékét. Paranccsal arra vezeti a föld népét. Mert:

„Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön” (Mt 28,18).
2. Et in amando – animas trahens.
A Mester szeretete –a lelkek szeretete. – Hogy érvényesül? Hol érvényesül?
a) Itt a földön: „Jézus tudta, hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához.

Ekkor adta övéinek, akiket szeretett és a világban hagyott, szeretetének legnagyobb jelét” (Jn 13,1).
b) Ott az örök életben: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá

megyünk és benne fogunk lakni” (Jn 14,23)
Bef.: Ilyen Király parancsa szeretetből fakadó és szeretettel Magához vonzó. De kiket? „Fiait”!
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* *

Beszédláncok

Most azután beszédláncokat fűzünk azokból a fenséges gondolatokból, amelyek a kolosszeiekhez
írt levél első fejezetében csengenek.

I. beszédlánc címe: Kicsoda „Isten Egyszülöttje”?

Itt arról kellene szólni, hogyan felel erre a kérdésre a mai Szentleckében a „népek apostola”? Ez a
felelet azután visszatükrözi az Egyház élő tanítását. – Természetesen a magyarázó tanítás kiszélesíthe-
tő más bibliai területre is.

1. beszéd: Ő – az Isten valóságos Képmása

Bev.: Ismert tanítása az Egyháznak: „Az ige testté lett, és közöttünk lakott” (Jn 1,14). – De hogyan
értelmezi ezt az apostol?

1. Jézus – a láthatatlan Isten Képe.
Olvasd csak: „Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje” (Kol. 1,15).
a) Valóságos – Személye.
b) Valóságos tevékeny – Értelme. „Benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat

és láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat” (Kol. 1,16).
2. Jézus – a lét Elseje.
a) Róla cseng: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt” (Jn 1,1).
b) Róla szól: „Ő előbb van mindennél, s minden benne áll fönn” (Kol. 1,17).
Bef.: De mit jelent ez – mireánk nézve? Mi pedig az Ő képmásai vagyunk. Tehát: az Istenhez ha-

sonló – királyi nemzedékké emeltettünk. – Ebből a tudatból fakadhat ez az imánk: „Ujjongjanak és
örvendjenek benned mindazok, kik téged keresnek! Magasztaltassék az Úr! – mondják mindenkoron,
kik örvendeznek szabadításodon” (Zsolt. 69,5).

2. beszéd: Ő – a látható világ Teremtője

Bev.: Jól ismert szövege ez az apostolnak: „Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami
lett” (Jn 1,3). – De hogyan értelmezi ezt a „nemzetek apostola”?

1. Ő a mindenség Teremtője.
Olvasd csak: „Benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat,

trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat” (Kol. 1,16). – (De most csak a földiekre
magyarázandó a tétel!). Ennek tartalma?

a) A lét gyökere – az Isten.
b) A létezők Teremtője – az Isten.
2. Ő a mindenség Fenntartója.
Olvasd csak: „Ő előbb van mindennél, s minden benne áll fönn” (Kol. 1,17). Erről szól Szt. János

is mondván: „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben vilá-
gít, de a sötétség nem fogta föl” (Jn 1,4-5). – És ennek tartalma?

a) A világ – függvény.
b) A világ – a Végtelen Istenben létezik és él.
Bef.: Mit jelent ez – mireánk nézve? Krisztus Urunk a világ Királya és mi, az Ő testvérei – a ki-

rályi nemzedék sarjai vagyunk! Ezért olvassuk: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék” (2Kor. 10,17).

3. beszéd: Ő – az angyalok égi Ura

Bev.: Az égi otthonról így szól az Írás: „Akkor nagy sereg énekét hallottam, mely sok víz zúgásá-
hoz és erős mennydörgés robajához hasonlított: „Alleluja! Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az
uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! Elérkezett a Bárány menyegzőjének napja” (Jel.
19,6-7). – Hogyan közelíti ezt az ember?
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1. Az égi otthon népe – az angyalok.
Rájuk is áll: „Benne teremtett (Krisztusban) mindent a mennyben” (Kol. 1,16).
2. Istent dicsérők – az angyali karok.
Ezt erősíti az Írás: „Áldjátok az Urat, angyalok mind, ti erős hősök., kik teljesítitek szavát, mihelyt

meghalljátok parancsának hangját” (Zsolt. 102,20). De így is: „Most azonban elküldött engem az Úr,
hogy téged meggyógyítsalak… Én ugyanis Ráfáel angyal vagyok, egy a hét közül, akik az Úr előtt ál-
lunk” (Tób. 12,14 és 15).

Bef.: Az angyali karok Királya az Úr Egyszülöttje, Aki az emberiség isteni Mestere.

4. beszéd: Ő – az Egyház Feje

Bev.: Mesterünk alapítása az Egyház. Ezért olvassuk: „Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egy-
házamat és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta” (Mt 16,18). – De magára marad-e az Úr Egyháza?

1. Önmagát teszi valóságos Fejévé.
„Ő a Testnek, az Egyháznak feje. Ő a kezdet, elsőszülött a holtak közül, hogy övé legyen az első-

ség mindenben” (Kol. 1,18) és: „Mindent lába alá vetett (az Atya) és az egész Egyház fejévé tette őt:
ez az ő teste és teljessége, aki mindent mindenben betölt” (Ef. 1,22-23).

2. A Szentlélek – a Sugalmazója.
Jól jegyezd meg: az Egyházat vezeti a Szentlélek. „Emberi elhatározásból ugyanis sohasem szüle-

tett jövendölés, hanem a Szentlélektől sugallva Isten megbízásából beszéltek a szent férfiak” (2Pét.
1,21). A Szentlélek erejéből szólnak a Krisztus hívta apostolok és apostolutódok.

Bef.: A Mester az Egyház Vezetője, Tanítója, Uralkodója és Kegyelemközlője.

*

II. beszédlánc címe: Kicsoda Jézus Krisztus – az ember számára?

Ez a beszédlánc az emberre vonatkoztatva akarja értelmezni Krisztus személyiségét. Itt tehát vi-
szonylagos értékelésről kellene szólni.

1. beszéd: Ő – az egyetlen Tanító.

Bev.: Hivatását így jellemzi az Írás: „Miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Is-
ten a próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk” (Zsid. 1,1-2). – Mi azon-
ban az Általa hozott isteni üzenet lényege?

1. Szerető Atyánk az Isten.
„Mi Atyánk...” (Mt 6,9).
2. Szeretetből küldött, segített és visz „haza” az Isten.
„Azonban forrás fakadt a földből s megöntözte a föld egész színét” (1Móz. 2,6). „Úgy szerette Is-

ten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké
éljen” (Jn 3,16). „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk
és benne fogunk lakni” (Jn 14,23).

Bef.: Quis est Jesus Christus? Secreta Dei regalia declarans.

2. beszéd: Ő – az egyetlen Áldozat.

Bev.: Az áldozat bemutatás az emberi léleknek Istent tisztelő hódolata.
„Kedves az igaz áldozata; meg nem feledkezik az Úr az ő emlékeztető áldozatáról” (Sir. 35,9). –

De melyik az igaz áldozat?
1. A próféta általában jelzi.
„Hiszen napkeletről napnyugatig nagy az én nevem a nemzetek között, és minden helyen tiszta

eledeláldozatot áldoznak és mutatnak be nevemnek. Bizony, nagy az én nevem a nemzetek között, –
úgymond a seregek Ura” (Mal. 1,11).

2. Izaiás Személyében hirdeti.
„Pedig ő a mi gonoszságainkért sebesíttetett meg, a mi bűneinkért töretett össze; a mi békességün-
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kért van rajta a fenyíték, s az ő kék foltjai által gyógyultunk meg... Feláldoztatott, mert ő maga akarta,
és nem nyitotta meg száját; viszik, mint a juhot leölésre…” (Iz. 53,5 és 7).

3. Az apostol is tanít Róla.
„Minden főpap ugyanis az emberek közül való és az emberek képviseletére van rendelve az Isten

tiszteletével kapcsolatos dolgokban, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért” (Zsid. 5,1).
„(Jézus Krisztus) a hűséges tanú, az Elsőszülött a holtak közül és a föld királyainak Fejedelme. Ő sze-
retett minket, vérével megváltott bűneinktől” (Jel. 1,5).

Bef.: Sedes regalis est: crux.

3. beszéd: Ő – az első Feltámadt

Bev.: De hogyan lett Győztes a Megváltó? A halál nem látszik győzelemnek...
1. Győztes lett – a halál feletti diadallal.
„Ám Krisztus föltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje” (1Kor. 15,20).
2. Győztes lett – az egekbe szállás diadalával.
„Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet” (Mk

16,19).
Bef.: Végül is: hatalmat gyakorol – a halál felett. Rex vivens.

4. beszéd: Ő – az egyetlen Feltámasztó

Bev.: Kérdés marad: vajon egyedül jut–e országába a Messiás? Az apostol így felel: „Nem akarjuk
testvérek, hogy az elhunytak felől tájékozatlanok legyetek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek,
akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és föltámadt, akkor Isten azokat is,
akik Jézusban hunytak el, vele együtt föltámasztja” (1Tessz. 4,13-14).

1. Ő – feltámadás Ereje.
„Én vagyok a föltámadás és az élet: aki bennem hisz, mégha meg is halt, élni fog” (Jn 11,25).
2. Ő – a „hazatérés” Vezére.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23).
Bef.: Mi tehát a „Krisztus Király” legnagyobb ajándéka? A felelet ez: vita aeterna hominis divini.

*

III. beszédlánc címe: Miért zenghet háladalt a föld embere?

Itt arról kellene szólni: mit kaptunk a Mestertől, hogy örök háladalt zengjen a lelkünk? A feleletet
a mai Szentlecke szövege adja –a következő beosztással.

1. beszéd: Kiragadott – a sötétség uralmából

Bev.: Olvassuk el az Írás szövegét: „Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki a szentek sorsára mél-
tatott a világosságban” (Kol. 1,12). – Most hogyan értelmezzük ennek értelmét?

1. Kiemelt – a bűnös állapot sötétségéből.
a) Fényünk lett a Mester: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétben, ha-

nem övé lesz az élet világossága” (Jn 8,12). –Ez a világ helyes értelmezését jelenti.
b) Megváltónk lett az Üdvözítőnk: „Neki nincs szüksége arra, mint a többi főpapnak, hogy nap-

nap után előbb tulajdon bűneiért mutasson be áldozatot, aztán a nép bűneiért: Ő egyszersmindenkorra
megtette ezt, amikor önmagát feláldozta” (Zsid. 7,27). – Ez a megváltás kegyét hirdeti.

2. És bevezetett – a fényesség országába.
„Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). „Jól van, te hűséges, derék szolga! – mondta neki ura,

mivel kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe” (Mt 25,21).
a) Áll ez – a földi mennyek országára.
b) Áll ez – az égi országunkra.
Bef.: Mit adott tehát a Mester? Ezt a boldogító tudatot: a föld – regnum lucis, és az ég – regnum
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aeternum Lucis.

2. beszéd: Átjuttatott – az örök országába

Bev.: Miért járjuk a földet, és hová visz az Isten kegyelme?
1. Az örök hazába.
„Belül csupa szépség a király leánya, aranyszegélyű, sokszínű a ruhája. Szűzi társnői követik a ki-

rályhoz, neked viszik őket: örvendezve, ujjongással bevezetik őket, bevonulnak a király lakába”
(Zsolt. 44,14-16).

2. Az örök Atyához.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23). De: „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről-színre”
(1Kor. 13,12).

Bef.: És Ő kicsoda ottan? Rex aeternus noster.

3. beszéd: Már a földön is miénk a Megváltás ereje

Bev.: Királyi zászló a Kereszt…
1. Várva hívogat – a Mester.
„Én pedig, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok” (Jn 12,32).
2. Szentté teremt – az isteni kegyelem.
„Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent föl téged az Isten, a te Istened az öröm

olajával, társaid felett” (Zsolt. 44,8). „A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete túláradt szí-
vünkbe a Szentlélek által” (Róm. 5,5).

Bef.: És mi a feltétel? – Csak maradjunk hódolatosan Krisztus Király mellett: „Csak szilárdan és
rendületlenül álljatok a hit alapján és el ne tántorodjatok az Evangélium reményétől, amit hallottatok”
(Kol. 1,23).

4. beszéd: Már a földön is kiver rajtunk a tökéletesebb életarc

Bev.: Tökéletesedésre teremtett az Isten: „Ti olyan tökéletesek legyetek tehát, mint mennyei Atyá-
tok” (Mt 5,48). – Miből tudjuk?

1. Alapjában – isteninek gondolt a Teremtő.
„Alkossunk embert a mi képünkre, s hasonlatosságunkra” (1Móz. 1,26).
2. Megváltásával – isteni természettel gazdagított a Fiú.
„Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet ré-

szeseivé legyetek” /2Pét. 1,4/.
3. Együttdolgozó erőfeszítésével – istenivé lehet az ember.
A parancs ez: „Nos tehát, testvéreim, ti az Isten népének vénei vagytok, és az ő lelkületük tőletek

függ. Lelkesítsétek fel szavatokkal szívüket, hadd jusson eszükbe: kísértést szenvedtek atyáink is,
hogy próbára tétessenek, vajon igazán tisztelik-e Istenüket” (Judit 8,21). – Az eredmény ez: „Élek
ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 2,20).

Bef.: Így királyi lesz a föld embere? Nem! Sokkal több: istenivé lészen a föld gyermeke.

*

IV. beszédlánc címe: Az angyali és emberi karok

Tegyünk itt összehasonlítást az egek számára teremtett tökéletesebb szellemi lények, az angyalok
szerepe és a kevésbé tökéletesnek teremtett, de a Megváltó kegyéből isteni természettel gazdagított
embersereg isteni hivatását illetőleg. – A kérdés így tehető fel: miben áll az angyali és emberi karok –
Isten dicsérete?

1. beszéd: Zengő kar az angyalok – tökéletes élete
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Bev.: A lények létskálájával kezdhetnők… Milyen helyen állnak az angyalok?
1. Tiszta lelkeknek teremtette őket az Úr.
Ez az Egyház élő tanítása. – Erre utalhat az Írásnak e szava is: „Hátha egy szellem vagy egy an-

gyal szólott hozzá?” (Ap.Csel. 23,9)...
2. Dicsőítésre rendelte őket a Teremtő.
„Áldott vagy királyi trónodon, felette dicséretes és felette magasztos mindörökké” (Dán. 3,54).
Bef.: Ők az égi Király „udvarnépe”.

2. beszéd: Zengő kar az angyalok – tökéletes szolgálata

Bev.: Minden létező –szolgálatot teljesít. – És az angyalok?
1. Szolgálják az Istent.
„Áldjátok az Urat, angyalai mind, ti erős hősök, kik teljesítitek szavát, mihelyt meghalljátok pa-

rancsának hangját. Áldjátok az Urat, seregei mind, szolgái, kik akaratát megteszitek” (Zsolt. 102,20-
21).

2. Segítik az embert.
„Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: angyalaik az égben

szüntelenül látják mennyei Atyám arcát” (Mt 18,10).
Bef.: És küldetésükben? Isteni követek.

3. beszéd: Zengő kar az emberek –fejlődő előretörése

Bev.: Hová tör az ember élete? A felelet ez a parancs: „Ti olyan tökéletesek legyetek, mint meny-
nyei Atyátok” (Mt 5,48). – De miben áll ez?

1. A földön valósuló istenivé nemesedésben. Ez az uralom a földiek felett. „Meg is teremté az
Isten az embert: a maga képére, az Isten képére teremtette...” (1Móz. 1,27). „Így váltotta be nekünk
legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét. 1,4).

2. Az égben pedig „Isten fiává” való alakulásban.
„Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökösei

is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei” (Róm. 8,16-17).
Bef.: Így az az igazság: Istenkirály szavára – ilyen tökéletességre tör az emberkirály.

4. beszéd: Zengő kar az emberek – égi hazatérése

Bev.: A Zsoltáros ezt a parancsot hirdeti: „Dicsérjétek az Urat szent hajlékában, dicsérjétek őt az
ég erős boltozatában. Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának teljességéért”
(Zsolt. 150,1-2). – De mit jelent ez?

1. Istent dicsőítő – a dalunk.
„A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké” (Jel. 5,13).

„Övé (Krisztusé) a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké” (Jel. 1,6).
2. Istent szerető – a boldog életünk.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fo-

gunk lakni” (Jn 14,23) és: „Akkor majd megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem,
én meg tibennetek” (Jn 14,20).

Bef.: Krisztus Király örök tábora zengi az égi Atya örök dicsőségét.

* * *
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