Vízkereszt 2014.
Bevezetés
Amint a hirdetésekből tudják a
Kedves Testvérek visszakerült Vízkereszt ünnepe parancsolt ünnepként
a hagyományos régi helyére.
Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe, tulajdonképpen egy
második karácsony az Egyház életében. A keleti egyházakban ezt az ünnepet nagyobb hangsúllyal ünneplik
meg, mint a karácsonyt. A mai ünnep
azt akarja kifejezni, hogy Jézus megmutatkozik nemcsak a pásztorok, hanem a népek előtt. A napkeleti bölcsek ugyanis a föld népeit jelképezik. A napkeleti bölcsek személyében az egész földkerekség hódol az
Úr előtt, aki közénk jött, megtestesült, Megváltónkká lett, hogy megszabadítson bennünket a bűn rabságából. Hálával borulunk e le mi az
Úr előtt az örök életre való jutás e
nagy kegyelméért? Vizsgáljuk meg
lelkiismeretünket.
Kirie 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 evangéliumok beszámolói
szerint az első karácsony éjszakáján,
minden feltűnés nélkül, szegényes
betlehemi istállóban született meg a
Világ Megváltója. Akkor erről csak

kevesen vettek tudomást és csak néhány betlehemi pásztor sietett az isteni Gyermek köszöntésére.
A napkeleti bölcsek látogatása,
Vízkereszt ünnepe, a betlehemi esemény világméretű dimenziójára hívja fel a figyelmet. Jézus születése
nemcsak Betlehemben válik ismertté, hanem a választott nép határain
túl is. Betlehem világméretű találkozó színhelyévé. változott a mai evangélium beszámoló szerint, amikor az
isteni Gyermekben közénk szállt Királyok Királya előtt a távolkeleti népek képviselőinek hódoltak. A Biblia
ezzel a jelenettel azt akarja szemléltetni, hogy a föld nagyjai és a népek
képviselői révén az egész világ tudomást szerzett szabadító és üdvözítő
Istenünkről. A Háromkirályok története óta mindenkinek számolnia kell
Jézus történelmi jelenlétével.
Jézus megjelenésének világraszóló eseménye kortársai előtt különböző visszhangra talált. - Születésének híre meghökkenést váltott ki:
"Ennek hallatára Heródes király
meghökkent, megrémült, s vele
egész Jeruzsálem" - olvastuk szentmisénk evangéliumi szakaszában.
Jézus és az Ő ügye ma is sok
ember lelkében talál hasonló visszhangra. A Jézussal való találkozás
nemegyszer kellemetlen érzéseket
vált ki az emberekben. Ezért többen
szívesebben vennék, ha sohasem kellett volna hallaniuk Jézusról és az Ő
ügyéről.
Az ő szívüket Jézussal szembesítve baljós félelem és aggodalom
fogja el.
Heródes esetében ennek a balsejtelemnek és félelemnek a félté-

kenység volt az oka. Heródes politikai hatalmát féltette Jézustól, holott
Jézusnak esze ágában sem volt közéleti szerepet vállalni.
Vajon nem ilyen, Heródeséhez
hasonlóan megalapozatlan a mi Jézussal szembeni fenntartásunk is?
Még akkor is, ha Vele szembeni aggodalmainknak olykor nyomós okai
is lehetnek.
Jézus ugyanis sokszor nagyon
is kényelmetlen elvárásokkal lép
elénk, elevenünkbe vágó, radikális
követelményekkel. Nem riad vissza
a rendezetlen állapotok ostorozásától, és ha kell, arcunkba vágja az
igazságot. És ez kellemetlen és kényelmetlen. Világossága leleplezi sötétségeinket. Ezért szorongást okoz,
különösen akkor, ha életünk több kifogásolni valót tartalmaz. Ezért fordulnak el Tőle sokan és ezért törnek
életére, újkori Heródesekként.
Jellegzetes a főpapok és írástudók magatartása Jézussal szemben.
A Messiás születésének híre nem rettenti meg őket. Hideg ésszel, tárgyilagosan és akadémikus pontossággal
állapították meg Jézus születésének
helyét: Betlehemet. Ismereteikből
nem vontak le a napkeleti bölcsekéhez hasonló következtetéseket. Talán
attól féltek, hogy ha ők is hasonlóan
cselekednének, akkor Heródes szemében ők is gyanússá válnak. Vajon
sok mai embernek, értelmiséginek és
bölcsnek vélt tudósnak nem ehhez
hasonló volt-e évtizedeken át, és sok
helyen még ma is a magatartása?
Mert féltek és félnek még ma is az
újkori Heródesektől.
A mai evangéliumban kiemelkedő helyet foglalnak el az istenke-

resők. A távolkeleti bölcsek ugyanis
az istenkereső emberek megszemélyesítői. Ők ugyanis ismerték a babiloni és távolkeleti diaszpórákban élő
zsidóság Messiás-várását. Lelkükben
pozitív visszhangra találtak a Messiásról szóló jövendölések. Ők foglalkoztak Isten üzenetével. Keresték az
Istent. Tanulmányozták a természet
törvényeit és a csillagok járását. Ők
értették a csillagos ég üzenetét. Fáradságot nem kímélve jártak az igazság után, míg végül is, a szeműkkel
látták, és a kezükkel tapintották, akit
a jelekből felismertek.
A nagyok és hatalmasok udvarában hiába keresték. A Királyok Királyát az isteni Kisded egyszerű betlehemi házában találták meg. Mégis
felismerték benne a Királyok Királyát, a béke fejedelmét. Leborultak
és hódoltak Előtte. Átadván neki királyi hódolatuk ajándékait: aranyat,
tömjént és mirhát.
A napkeleti bölcsek története
azt mutatja, hogy Isten megtalálható.
Csak kutatni és járni kell utána. - A
gyanakvók és közömbösek elől elrejtőzik az Isten. A hataloméhes, a hideg és fásult embernek sem mutatja
meg magát, csak az alázatosan kereső embernek.
Vajon mi, a bölcs istenkeresők
sorában állunk-e? Hiszünk-e Isten
vezérlő csillagában, amely egyedül
képes elvezetni minden jóakaratú
embert Isten, a testvériesség országába.
Amen
F. F.

