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Bevezetés
A mai ünnep evangéliumában
a napkeleti bölcsekről szóló elbeszélésben, a csillag, Heródes a főpapok,
s a bölcsek vonhatják magukra a figyelmünket.
Számunkra az említettek közül
ki, vagy kik a rokonszenvesek? Úgy
gondolom, hogy a betlehemi Kisded
előtt leboruló bölcsek.
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Tudunk e mi hozzájuk hasonlóan élő hittel leborulni a Kisded
előtt?
Kirié-litánia
Jézus Krisztus, Akiben beteljesedtek a jövendölések és ígéretek: Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Akiben Isten kiárasztotta irgalmát az egész emberiségre:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a Benned hívőknek megadod, hogy meglássák Istent:
Uram, irgalmazz!

Evangélium után
Az Evangéliumban vannak
teológiai tények – mint a kereszthalál, a feltámadás –, amelyek történeti
igazsága egybeesik a hitbeli tartalommal. S az Evangéliumban vannak
teológiai igazságok, melyeket a szent
szerzők egy-egy tanító történettel
szemléltetik.
Vízkereszt ünnepének története a három napkeleti bölccsel ez
utóbbi kategóriába tartozik, ám nagyon is bővelkedik alapvetően fontos és érvényes kinyilatkoztatott
igazságokban.

A történet számos szimbolikus
elemet tartalmaz. Szokták ezt a történetet úgy értelmezni, hogy az evangélista ezzel a történettel azt akarja
hangoztatni, hogy Jézus imádói között nemcsak egyszerű pásztoremberek, hanem bölcsek és tudósok is találhatók.
Ezzel a történettel szokták azt
is mondani, hogy a történetből kiviláglik, hogy Jézus nemcsak egy szűk
embercsoporté csupán, hanem az
egész világé. Ekkor kezdődött el, a
maitól eltérő, s nemes értelemben
vett valódi globalizáció.
Tény. A bölcsek megjelenése
megrendítette a hatalmát rettegve
féltő zsarnok Heródest. Az utólagos
történeti kutatások, igazolták a betlehemi gyermekgyilkosságot.
Ennek ellenére gyanítom nem
ennek a szomorú eseménynek a
megörökítése céljából került, a Jézus
rokonsága körében őrzött hagyományból ez a történet Máté evangéliumának az elejére.
Inkább azért, mert megtapasztalták már kevéssel Jézus születése
után az agg Simeon által mondott jövendölés beteljesülését: a sokan törnek e gyermek – és követői – életére.
Már az ősegyházban tapasztalhatták, hogy Jézussal és a Jézus köré
szerveződő közösségekkel kapcsolatban, a nagy politika állás-foglalása
mintha kísértetiesen ismételné a heródesi modellt.
A nagy politika fél attól, hogy
a messiást váró tömegek olyan vallási vezetőben higgyenek és bízzanak,
akik nem az ő aktuális politikájukat

támogatják, s nem az ő logikájuk
szerint gondolkodnak.
A vallásos gondolkodású embereket egészen más motiválja, mint
a politikusokat. A vallásos gondolkodók, vallásos politikusok célja egészen más, mint a nem vallásos politikusoké. Most itt, vízkeresztkor megjelent egy alternatív hatalom, amely
nem politikai, de arra nagy hatással
bíró.
A szakrális igazolásukat veszített társadalomban a vallást szeretik
a magánélet szférájába száműzni. A
rendszerváltás után, a politikai nagy
pártok közül csak az egyik merte kimondani, hogy a vallás mindenkinek
a legszemélyesebb közügye.
Miként egykor Heródes, úgy a
mai Heródesek is félnek attól, hogy a
vallási közösségek, és azok vezetői
nagy tekintélyre, társadalmi befolyásra tesznek szert, akiknek szavaira inkább odafigyelnek az emberek,
mint a folyton ígérgetőkére, de ígéretüket még egyszer sem betartókéra, a
népet becsapókéra.
Ki is mondják, az esélyegyenlőséget hirdetők, hogy a közéletből ki akarják szorítani a nem rájuk hallgatókat, a népet, a báránybőrbe bújt ragadozó farkasoktól védelmező pásztorokat.
A napkeleti bölcsek nem így
gondolkodtak. Nem ezt tekintették
feladatuknak, hanem az Igazság keresését. Nem volt könnyű feladat ez.
Ma sem az. „Látták csillagát Napkeleten” mondták és elindultak a keresésére, hittek benne, bátran vállalkoztak a hosszú, csillag mutatta útra
Nem tartotta őket vissza semmi.

Az igazságot kereső bölcsek
lelkülete és viselkedése egészen más,
mint a mai világ heródesi-lelkű uraié.
Őket a hívő pogányok, később
pedig az állandóan úton lévő egyház
tagjai megtestesítőinek tekinthetjük.
Csak egy dolog érdekli őket,
hogy megtalálják a Messiást és hódoljanak előtte. Végre olyan valakit
akarnak tisztelni, aki hatalmával az
élet minőségét jobbá teszi. Az igazán
kereső híveket is ez érdekli, megtalálni az Istent, és hódolni előtte.
A mai ünnep legnagyobb mondanivalója: az Isten Fia megjelent
közöttünk, és a fénye, Szentírás szavaival kiragadott minket a sötétség
hatalmából.
A Nap-keleti Bölcsek más
úton, más ösvényén, csodálatos élményekkel gazdagon tértek vissza
hazájukba. Ujjongva mondták el fordulatos eseményekben gazdag úti élményüket. A csillagok királyával való találkozásukat, s a jászolban fekvő
Kisded előtti hódolatukat.
Nekünk is, akik vízkeresztkor
a napkeleti bölcsek hitével borulunk
le a betlehemi Kisded előtt. A még
kereső honfitársainkat segítenünk
kell, hogy miként a Napkeleti bölcsek, ők is elinduljanak, s el is juthassanak Betlehembe, és leborulhassanak élő hittel a Betlehemi Kisded,
e Világ megváltója előtt.
Ámen.
F. F.

