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p1lspök, apostoli kormányzó

A TALÁLKOZÁS ÜNNEPE
(Gyertyaszentelő)

A neonfények és higanygőzlámpák világában pislákoló gyertyát gyújt az
eg1lház, Krisztus világosságát ünnepli benne: Lumen ad revelationem gentium.

Krisztus világossága, mely bevilágítja értelmünket;
melytől menekül a gonosz; a Szentlélek tüze,
a hit világossága, mely szeretetre gyullaszt minket.

Kétségtelen tény, hogy liturgiánk és egész keresztény életünk ősi jelkép
rendszere bizonyos jokig elvesztette természetes jelentés-tartalmát a mai em
ber számára. A szimbótumok eredetileg minden magyarázat, áttétel nélkül,

.sokkal gazdagabban fejezték ki egy-egy megfoghatatlan misztérium száraz
racionalizmussal meg nem határozható tartalmát. Ma pedig újra és újra szel
lemi erőfeszítéssel kell megpróbálnunk beleélni magunkat viZágukba, melyben
a gyertyák fénye jelentette a templomok és családi otthonok nélkülözhetetlen
fényforrását és nem mindenki engedhette meg magának, hogy drága gyertyá
val űzze el a hosszú téli esték sötétjét.

Gyertyaszentelő ünnepe - pisLákoló gyertyalángjaival - a neonfények
és higanygőzlámpák világában mégis mindig időszerű örömhírt hirdet nekünk
- és ma is korszerű, örök igazságra tanít.

Az ünnep Jeruzsálemből indult ki, a Szent Városból; egy útinapló em
lékezik meg róla először a IV. század végén.

Egeria, az előkelő származású szerzetesnő, ki 381-384 között ti távoli
Hispániából zarándokolt el arra a földre, melyet Urunk léptei szenteltek meg,
tanúja annak a húsvétihoz hasonló szent örömnek, melyben Jeruzsálem ezt a
napot ünnepli. Körmenet indult a Föltámadás templomába, a papok lnind, sőt

maga a püspök is, prédikáltak az evangéliumnak arról a helyéről, amely el
beszéli, hogya negyvenedik napon József és Mária a templomba vitte az
Urat és ott látta őt Simeon és Anna prófétaasszony, Fánuel leánya; mit mond
tak, amikor fölismerték a kisdedet és hogyan mutatták be szülei az áldozatot
(vö. Lk. 2,21-38 - Itinerarium Egeriae, Cap. 26.).

A keleti keresztény gondolkodásmódra jellemző bensőséges szemlélődés

ismerte fel először Jézus templomi bemutatása evangéliumi eseményének igazi
jelentőségét. Nagy találkozás volt ez. Találkozott itt egym4ssaL a Messiást-váró
O$zövetség és az újszövetség beteljesedését hozó Örök Főpap. De találkozott
Jeruzsálem monumentális templomában Megváltójával jelképesen az egész
emberiség is.

Keresztény magyar őseink is e találkozás jegyében ünnepelték meg ezt a
napot. A XII. század végén a Pray-kódex őrizte meg ennek az ünnepnek ősi

nevét a mi számunkra: Hypapante = Occursus = a taLálkozás ünnepe.
Az V. századi Róma keresztényei az Örök Város ősi pogány amburbale-ját,

a várost égő fáklyákkal körüljáró és tisztulásért könyörgő lCörmenetét szőt

ték és itatták át keresztényelemekkeL, amikor e napon a Boldogságos Szent
Szűz tiszteletére vonultak égő gyertyávaL a kezükben.

A II. vatikáni zsinat szellemében megújult misekönyvünkben a találkozás
ünnepén, Urunk bemutatásának emléknapján, ezekkeL a szavakkaL köszönti
a pap a szertartás elején a hivő közösséget:

"Kedves Testvéreim, negyven nappaL ezelőtt szent örömben ültük meg
Urunk születésnapját. Ma van az a boldogító nap, rneLyen Jézust bemutatták
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a templomban. Külsőleg a Törvény előírásának tettek eleget, ténylegesen
azonban e napon találkozott Urunk hivő népével. A Szetuiétek indítására a
két szent öreg a templomba ment és a Lélek erejével fölismerte és örömuj
jongás közepette vallotta meg az Urat. Igy mi is, kik a Lélek ösztönzésére
egybegyűltünk, induljunk el az Isten házába találkozni Krisztussal. Majd meg
találjuk és fölismerjük őt a kenyérszegésben, egészen addig, míg el nem jő

dicsőségben" (Missale Romanum, Editio typica a. 1970. p. 522).
Az emberiség találkozása Jézussal, Krisztus világosságának fölragyogását

jelentette. Gyertyát vettek kezükbe és körmenettel vonuUak az úr Krisztus
elé. Sophronios pátriárka szavai szerint: " ... azért vesszük igénybe a gyertya
fényét, mert Krisztus fényességére emlékeztet, az örök világosságra. ts a
lélek fényességére, amellyel felékesítve kell Krisztusnak elébe mennünk."

Vajon akkor ki vett,e észre a nagy találkozást? Ki ismerte fel a pillanat
nagyságát, az esemény üdvtörténeti jelentőségét? Ki látta meg a kicsiny cse
csemőben a világ világosságát? Nyilván sokan voltak a templomban, de csak
Simeon és Anna voltak készek Márián és Józsefen kívül a kegyelem órájának
felismerésére. tppen ezért valójában csak ők tudtak találkozni, Jézus elébe
menni. Pedig a többiek is imádkozni, áldozatot bemutatni jöttek Sion hegyér.e,
mások is a maguk módján hittel várakoztak a nagy pillanatm - és mégsem
ismerték fel a napot és az órát. Nem tudtak még találkozni Jézussal. Miért?

Biztosan voltak köztük olyanok - akárcsak olykor mi magunk -, akik
azért nem találkoztak Krisztus világosságával, mert túlságosan el voltak fog
lalva rituális ·szabályok teljesítésével és elfelejtették, hogy ezek egyetlen célja,
pedagógiai jelentősége: személyiségünk kitárulása a kegyelem befogadására 
úgy, amint Isten akarja - akkor, amikor Isten megérint. Voltak aztán olya
nok is ott, akik - nagy hittel ugyan, de csak kérni tudtak. Ök sem ismerték
fel Jézust, mert azzal voltak elfoglalva, amit kapni szerettek volna. Ismét má
sok talán csak hagyománytiszteletből, beléjük nevelt, de át nem élt szokásból
jöttek Isten szentélyéhez. Feltételezhető, hogy sokan voltak köztük olyanok
is, akiket saját egyéni elképzelésük vakított el. Olyan Messiást vártak, aki
ellenállhatatlan, dicsőséges hatalmával egyszerre fog lenyűgözni mindenkit és
csodálatos erejével ismét a gazdag jólét országává emeli Dávid királyságát.
Igy aztán érzéketlenül mentek el a Gyermek mellett, aki a hit szabadságával
jött hódítani... Nem tudtak találkozni ott sokan, akik embertársaik előtt sem
tudtak megnyílni. Mindig csak monológat mondtak, de nem . tudtak
odafigyelni senki szavára. Nem vették észre a testvért a Jerikóba ve
zető úton vérbefagyott, kirabolt emberben. Elmentek mások mellett, amikor
segíteniök kellett volna. Irtózva fordultak el a szamaritánustól, mert más mó
don kereste Isten irgalmát, má$ rítussal dicsérte az Istent - és pogány vér
keveredett ereibe ...

Ki tudja, mennyi akadály, gátlás élt azokban a sokszor jó szándékú em
berekben, akik nem ismerték fel a találkozás kegyelmi óráját. ts ki tudja,
mennyi lelki vakság homályosítja el olykor a mi szemünket, amikor újra és
újra elmulasztjuk a nagy találkozás lehetőségeit?

Simeonnak, Annának felragyogott az életet, fényt adó hit világossága a
Gyermekben, ahogyan annak merész kockázatában és melegségében élt már
a Boldogasszony és jegyese is, mert arra a lelki magaslatra jutottak, ahol a
hivő ember nem Istent akarja a maga szolgálatába állítani, hanem nyitott lé
lekkel keresi az Ö akaratát. A Lélek indításaira figyeltek, nem saját etképze
léseikre. Megszokták, hogy ne csupán a minimumot, az éppen, hogy csak nem
bűnt keressék erkölcsi életükben, hanem azokat a tetteket, azt a hivatást, amit
ma és mindennap másként vár az Isten tőlük.

Ime, ilyen tanulságokra világít rá Gyertyaszentelő Boldogasszony korsze
rűtlennek tűnő, mégis biztos fényt és életet adó, meleget sugárzó gyertyafénye.
Találkozásra szólít: a kegyelem órájának, .a napi hivatás kegyelmének felis
merésére és elfogadására. Próbáljunk jobban megnyílni a Krisztussal való
bensőségesebb találkozásra!
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