2018. december 16. Advent 3. vasárnapja

Lk 3,7-18.

Vízkereszt és Tűzkereszt
A mai evangéliumban Keresztelő János igehirdetéséről olvashatunk. Prófétikus, jövőre utaló résszel
kezdődik (Lk 3,7-9), majd egy buzdító, morális rész következik (Lk 3,10-15), végül Jézusra utaló
messiási tanítással fejeződik be (Lk 3,15-18). János a Lukács-evangélium szerint azokat tanítja, akik
kimentek hozzá, hogy megkeresztelkedjenek (Máténál a farizeusokhoz, szadduceusokhoz beszél).
Ellátja őket tanácsokkal, hogy hogyan kell megváltozniuk, ha megkeresztelkedtek. Nem elég az, hogy
ők Ábrahám fiai, meg kell térniük, meg kell változniuk. János elmondja neki, hogy mit tegyenek. Mást
mond a gazdagnak, a vámosnak, a katonának – mindenkihez személyre szóló a tanítása.
Karácsonyra készülve fogalmazzuk meg, hogy a mi életünket látva, nekünk mit mondana János?
Miben kell nekünk megtérnünk? Nekünk sem elég az, hogy a Bokorhoz tartozunk, nekünk is meg kell
térnünk, meg kell változnunk. Jó lenne, ha valaki nekünk is megmondaná, hogy mit tegyünk
(egyénileg, közösségileg) – de a tetteink, gondolataink, szavaink, döntéseink felelőssége a mienk.
Ahhoz, hogy felismerjük, hogy mi az, amiben nekünk kell megtérnünk (mivel nekünk nem mondta
meg János) – el kell csendesednünk, és átgondolni az életünket.
János karizmatikus személy volt, erő áradt belőle, magával ragadta a Messiást váró embereket –
persze hogy felmerült a kérdés: Ő a megígért Messiás? János eloszlatja a téves gondolatokat, és
megfogalmazza a legalapvetőbb eltérést: János vízzel keresztel, a Messiás pedig tűzzel és
Szentlélekkel fog keresztelni. A vízkeresztség – a bűnbánat, a megtisztulás szentsége. A tűzkeresztség
a Szentlélek befogadását jelenti (ami a tanítványokkal Pünkösdkor történik). Vízzel mi megkeresztelkedtünk már – de vajon hogy állunk a tűzkeresztséggel? Elmondhatom, hogy bennem van a Szent
Szellem? Mit jelent ez az életemben? Belülről és felülről vezérelt az életem? Tart még az éberségem?
Nem feledtem el, hogy Karácsonykor ki az igazi ünnepelt? Mi lesz az én ajándékom Neki? Áldott
készülődést kívánok Mindnyájunknak!
Mikloviczné Panni, Nőtincs
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„És megkérdezték öt a tömegek: Mit tegyünk hát? Válaszképpen pedig ezt mondta nekik: Akinek két
ruhája van, adjon át annak, akinek nincs, és akinek ennivalói vannak, tegyen hasonlóan!” (Lk 3,10-11)
-

Kivel szoktam felezni? Mit?
Mennyire igyekszem változtatni életmódomon?
Mennyire törekszem a társadalmi – gazdasági különbségek kiegyenlítődésére?
Angel

