NEDELJA JEZUSA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA
V čem je Jezusova kraljevska oblast? Nikakor ni takšna, kot je oblast kraljev in
velikašev tega sveta, temveč je božja oblast, ki daje večno življenje, osvobaja od zla
ter porazi nadvlado smrti. Torej je oblast Ljubezni, ki zna iz zla izluščiti dobro,
omehčati otrdelo srce, prinesti mir v najhujši spor, prižgati upanje v najgostejši temi.
To kraljestvo božje milosti, se nikoli ne uveljavi s silo, temveč spoštuje našo svobodo.
Jezus je prišel, da bi pričeval za resnico (prim. Jn 18,37), kot je to izjavil pred Pilatom.
Jezus je veliki Kralj vsega stvarstva. Vse je Njegovo. Mi pripadamo Bogu in Njegovemu
večnemu Kraljestvu Ljubezni. Vso to kraljevsko moč, Ljubezen, Življenje lahko vsak
trenutek sprejemamo od velikega Kralja – Jezusa Kristusa. Toda zelo velik problem je,
če človek tega Kralja ne pozna, da Zanj ne ve, ga ni spoznal, odkril, srečal… Brez Njega
se počuti izgubljen, vedno je prestrašen in pod pritiskom
Takrat nasprotnik Boga in nas ljudi, Hudi duh, človeka napada z vso močjo. Človek je v
tem položaju kot vojak na fronti brez orožja. Kot planinec, alpinist brez vrvi, cepina,
čevljev…, kot kmet na njivi, brez strojev, orodja…
Hudičev cilj je, da človeku vzame spoznanje kdo je. Če človek ne ve kdo je, koliko je vreden,
kako močnemu Bogu pripada, potem ga Hudi Duh, pohodi, razvrednoti, uniči… Lahko mu
vedno vrine strah, depresijo in dvome o sebi in svetu, laži vseh vrst. Lahko sprejme in živi iz
same laži. V takšni temi, ko ni prave Luči življenja človek samo pada. Vsak, ki je sprejel
Jezusa Kristusa za svojega Gospodarja, se trudi izpolnjevati Njegove zapovedi, živi iz Boga, iz
svetih zakramentov, ki so Jezusov največji dar. Tak človek živi iz svete maša in molitve. Tak
človek je zanesljivo pod božjim varstvom in zaščito. Zelo odločilno je, da se v zakramentu
božje ljubezni, sv. spovedi, operemo grehov, ki so vaba za Hudega duha in njegove poti v
naše življenje. Če imam in nosim v sebi greh, potem imam nekaj njegovega in Hudič ima
pravico biti v mojem življenju in me uničevati! Hudič vedno najde svoje pomočnike na
zemlji, ki sodelujejo pri poniževanju in razvrednotenju človeka. To so zelo pogosto najbližji
sorodniki, lahko tudi navidezni prijatelji. V obraz se človeku smejijo, za hrbtom pa so zavistni
in polni sovraštva. Podtalno pošiljajo sporočila, da si nesposoben, nič vreden in neumen. Da
si sramota in da nič ne narediš prav. To je hudičev načrt za človeka, da ga uniči, da ga
potolče, da ga razvrednoti. Da človek potem v obupu zavrne Boga in zavrne božje
Kraljestvo, ki mu je dano in ponujeno od Boga.
V javnosti so že znane informacije o tem, kako pridobivajo teroriste. Skupina ljudi, najde
enega človeka, ki je mlad in nesrečen, ki ni uspešen v družbi, se ne more vklopiti v življenje
med ljudi, zato ga zaradi tega gneva, obupa, pridobijo na svojo stran, da se bo za vse svoje
rane, prizadetosti in vso svojo temo življenja maščeval, čeprav nad nedolžnimi. V
terorističnih skupinah so najbolj nesrečni ljudje! Kralj zla in teme ima dostop do človeka, ko
je ta v temi, ko je nesrečen v grehu, stiski in sovraštvu. Na ta način ga zelo zlahka pridobi in
zveže z vsem sovraštvom. Jezus pa je Kralj večne Ljubezni, ki svojo Ljubezen podarja prav
vsakemu. Zelo želi, da bi z Njim kraljevali v Njegovem miru, Ljubezni, veselju, dobroti… Kdo
sem pravzaprav v resnici? Božji, Kraljevi sin/hči sem! Pripadam Jezusu Kristusu Kralju!

