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Én vagyok az Alfa és az Ómega,
mondja az Úr, az Isten,
aki van, aki volt, és aki eljő: a Mindenható. (Jel 1,8)

Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik.
Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé
vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek,
nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely
nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha.

Testvéreim! Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, és a
föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott
bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket.
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen.
Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok
is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen.
Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki
volt, és aki eljő: a Mindenható.

Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle:
"Te vagy-e a zsidók királya?"
Jézus így válaszolt: "Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked
rólam?"
Pilátus ezt felelte: "Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak
a kezembe. Mit tettél?" Ekkor Jézus így szólt: "Az én országom nem ebből
a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra
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kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem
innét való."
Pilátus megkérdezte: "Tehát király vagy?"
Jézus így felelt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és
azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az
igazságból való, az hallgat a szavamra!"

Amikor Poncius Pilátus Júdea helytartója volt, a zsidó tisztségviselők egy foglyot vittek
elé, hogy ítélje halálra. A fogoly láthatólag rossz bánásmódban részesült. Ruhája
szakadt volt, nyál volt a szakállán és ütések nyomai látszottak az arcán. Pilátus nézte őt
és azt mondta: "Azt mondják, hogy azt állítod, király vagy. Király vagy?" "Igen" – felelte
a fogoly, "igazat szólsz. Király vagyok."
A "király" megjelölés, amely a kulcsszó volt a Jézus ellen emelt vádban, egyrészt a
legnagyobb méltóságot hordozza, másrészt azonban a legmélyebb félreértést is.
Jézus olyan országot tud alapítani, amilyet egyetlen földi király sem: amelyben az
emberek védelemre, békére és üdvösségre találnak, ahol igazság, igazságosság és
szeretet "uralkodik" és ahol az emberiség utolsó ellensége elől is oltalmat lelnek: a
halál és a halálban való megsemmisülés elől. Amikor Jézust királynak nevezzük, akkor
az ember legmélyebb vágya csendül ki ebből: hogy Isten országa uralomra jusson.
Ugyanakkor félreértés is: a kenyérszaporítás csodája után az emberek királlyá akarták
tenni Jézust és Lázár feltámasztása után hozsannázva Izrael királyaként hódoltak neki.
Jézus azonban kiigazítja ezeket a nagyon földi-politikai elvárásokat. Minden földi
hatalommal ellentétben abban mutatja meg hatalmát, hogy lemond minden külső
hatalombirtoklásról és lemond az erőszakról. Országát néhány halászra, egy vámosra,
egy álmodozó fiatalemberre, egy sátorkészítőre, néhány forradalmárra alapítja, rájuk
bízza elterjesztését ... és ránk.
Hogyan terjeszthetjük Isten országát, Krisztust követve, és hogyan segíthetünk abban,
hogy Krisztus királysága uralomra jusson? Ha Krisztust helyezzük életünk
középpontjába és úgy cselekszünk, ahogy ő: szeretetben és igazságosságban, de földi
hatalom vagy erőszak alkalmazása nélkül. Az ilyen életmód kitartást kíván tőlünk
keresztényektől, bátorságot és készséget, hogy mindig újra Krisztushoz igazodjunk, ha
a sokféle földi hatalom és látszólagos erő elbizonytalanítana és reménytelenség törne
ránk. Nem azért, mintha Isten akarná a szenvedést és a könnyeket – mégsem
kerülhetjük el őket az örök boldogságra vezető úton. Nincs feltámadás halál nélkül,
mennyei királyság beteljesedése anélkül, hogy Jézus útját végig ne járnánk, minden
következményével együtt.
De a mennyei királyság nem csupán túlvilági királyság. Sokkal inkább olyan királyság,
amelynek békéje és igazságossága itt a mi világunkban, most, a mi időnkben kezdődik,
mert mi vagyunk a polgárai. Minden erőnkkel már most ezért a királyságért kell
fáradoznunk és olyan királyt szolgálhatunk, aki semmit nem kényszerít ránk, hanem
együttműködési készségünktől tesz mindent függővé. Olyan királyt, aki nem kényszeríti
ránk magát, aki nem csikarja ki, hogy neki szolgáljunk, hanem szeretettel vár rá – nem
tölt el ez örömmel és boldogsággal?


