Kedvenc énekeim 41.: É 367
CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,
CHRISTUS, CHRISTUS IMPERAT!
A Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat keresztény trikolon, „röpima”, amely az 1925-ben bevezetett katolikus
Krisztus király ünnepén mindig elhangzik. Más alkalmakkor évszázadok óta használják, katolikus miséken győzelmi
himnuszra emlékeztető énekelt formában is. Wikipédia

https://www.youtube.com/watch?v=2MyUEE7o3KY
(egy szem legény)
https://www.youtube.com/watch?v=fi-yOhVvxf8
nagy zenekar
https://www.youtube.com/watch?v=WSt3XDX2gwU
nagy orgona
Az Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjén ezt énekeltük: (É 366)
https://www.youtube.com/watch?v=jAzhBT5Plms

Elmélkedések
CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT
Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol.
Krisztus győz.
Egykor legyőzte az evilági hatalmat ígérő Sátán kísértését. (Mt 4, 1-11.) Ma is
Ő győz, ha segítségével sikerül ellenállnunk a hatalom kísértésének.
Krisztus uralkodik.
De hogyan? Egykor mindenkit szolgálva, életét is odaadva. Ma is Ő uralkodik,
ha megtartjuk tanácsát, miszerint „aki nagy akar lenni, legyen mindenki szolgája”.
(Mt 20, 27.)
Krisztus parancsol.
Nem basáskodva, nem önkényeskedve, hatalmát fitogtatva, hanem azért,
hogy boldoguljunk. Ma is érvényes parancsa ez: „SZERESSÉTEK EGYMÁST!” (Jn 15,
12.)
(Forrás: Faliújság 2015. novenber.)

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
(Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol.)
Krisztus tengersok jót tett velünk. Úgy bánik velünk, miként egy jó király
törődik népével. Ezért száll hozzá dicsőítő énekünk Krisztus Király ünnepén.
Jézus élete azonban azt mutatja, hogy inkább szolga akart lenni, és nem király.
Megmosta tanítványai lábát, s ezzel emlékeztette őket arra, hogy nekik is szolgálniuk
kell egymást. Ő maga elmenekült, amikor a nép királlyá akarta tenni a
kenyérszaporítás után. Azzal is az embereket szolgálta, hogy meggyógyította minden
betegségüket.
Ezt teszi most is. Most is képes meggyógyítani testi-lelki bajainkat, képes
megszabadítani rosszaságaink kötelékéből. Most is szolgálatunkra van az ő tanításai
által.
Ezért a fenti ének alábbi változata is jól illik rá:
Christus servit, Christus sanat, Christus absolvet!
(Krisztus szolgál, Krisztus gyógyít, Krisztus megszabadít.)
NB! Az állítmányok jelenidejűsége jelzi, hogy nemcsak 2000 évvel ezelőtt voltak
érvényesek, hanem most is!
(Forrás: Szőlővesszők 2008. december 10.)

VICC
Gyerekek – latinul
A plébános a kántorhoz az ünnepi mise után:
- Félek, nem helyesen tanította be a gyermekkórust!
- Miből gondolja, atyám?
- Abból, hogy az egyik latin éneket magyarra „fordítva” énekelték. A „Christus
vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!” helyett ugyanis ezt hallottuk:
„Krisztus nincs itt, Krisztus nem lát, Krisztus, Krisztus répááát rág.”
(Forrás: Borúra derű 139. o.)
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