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Köszöntelek Benneteket az új esztendő első vasárnapjának estéjén, és azt kívánom Nektek, 
hogy 2022. év minden napján: Jézus legyen veletek! 

A karácsonyi ünnepkör gyermekségtörténeteiről szólva ma a pásztorok története után a 
bölcsek történetét mesélném el (Lukács elbeszélése után Máté történetét). Keresem a törté-
netekben nemcsak a történeti magot, hanem elsősorban az üzenetet.  

Szokás szerint kezdjük bűnbánattal ezt az évet, megbánva az elmúlt év bűneit, elhatározva 
az új év jócselekedeteit… Szeressen minket a mi szerető Istenünk, hogy követhessük életünk 
vezérlő Csillagát, az Ő Jézusát! 

Ének: Kyrie… Gloria… 

Imádkozzunk! Istenünk, aki Jézusban megmutattad igazi arcodat, add, hogy az új esztendő-
ben se felejtsük el, és legyen útmutató csillagunk a Te Csillagod, aki élsz és szeretsz… 

Evangélium Mt 2,1-12 

„Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek 
napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk 
csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Ennek hallatára 
Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép 
írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. „Júda Betlehemében  
– válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy 
oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, 
Izraelnek pásztora lesz.” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan 
megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menje-
tek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsé-
tek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” Azok meghallgatták a királyt és útra 
keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a 
hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a 
házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd 
elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban 
utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” 

A szegény, kicsi és kiszolgáltatott Gyermek feledtetésére dicsőséges Betlehemet álmodtak az 
izraeli pásztorok, és újszülött királyt kerestek a világnak az álomfejtő mágusok. „Istenjelené-
sek” ünnepét ünnepeljük, hogy a mi küldetésünket elfeledjük. Lukács angyalokkal rendezte 
be a sötét eget, Máté fényes csillaggal rajzolta meg az utat. A zsidók messiáskirályról álmod-
tak, a pogányok világcsászárt kerestek.  

1) A csillag 

A Bibliát szó szerint értelmezők, akik sosem hallottak a bibliai formatörténetről és szimboli-
kus értelemről, felujjonganak egy „tudományos” bizonyítékon, ami megerősíti őket a hitük-
ben. Ilyen a betlehemi csillag is.  
Már Kepler felfedezte, hogy a Jupiter és a Szaturnusz együttállása és mozgása eredményez 
olyan égi jelenséget, mint a betlehemi csillag. Ki is számította, hogy Kr.e. 7-ben is (Jézus 
születésekor) ilyen jelenség következett be.  



Mivel a Jupiter a királyok bolygója, a Szaturnusz pedig 
a zsidóké, a keleti csillagászok könnyen kiszámíthat-
ták, hogy a zsidóknál király született. 

Mi több 800 évenként ismétlődik a két bolygó együtt-
állása, és állítólag tavaly december 21-én a magyar 
égen is lejátszódott ez a jelenség 17 óra 15 perckor és 
december 30-ig látható volt. 

A betlehemi csillag tehát tudományosan bizonyított 
tény. 

2) A bölcsek 

Mi betlehemi királyokként ismerjük őket, valójában mágusok, és az elbeszélés alapján mese-
alakokként könyvelhetnénk el. Ám ismét egy történeti tény. Hérodotosz görög történész ír 
róluk. A hat méd törzs egyike, akik tudásuk alapján alkottak egy törzset. A perzsa uralkodók 
egyszer üldözték, máskor támogatták őket. Dareios idején jogosultak voltak a papi rendre.  

Négy alapelemet tiszteltek: a földet, vizet, levegőt és tüzet. Csillagjóslással, álomfejtéssel és 
titkos tudományokkal foglalkoztak. Mithrasz tisztelőinek tartják őket.  

A hármas ajándékból következtetik, hogy hárman voltak. A 6. századtól nevük is van: 
Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Egy angol bencés szerzetes (Beda Venerabilis) szerint 
Európa, Ázsia és Afrika képviselőit láthatjuk bennük. A három ajándék közül az arany a 
királyé, a tömjén a főpapé. a mirha a halott Messiásé.  

A napkeleti mágusok mint csillagjósok, csillagászok felfedezhették, mi több, még követhették 
is a csillagot. 

3) Király és főpap  

A történetben főszerepet kap Heródes király és a Főpap az írástudóival. Ők is történeti 
személyek.  

A napkeleti mágusok (királyok? papok?) természetesen a királyi palotába mennek a kérdé-
sükkel: „Hol van a zsidók újszülött királya?” 
Jó helyre mennek. Nagy Heródes, aki hatalomféltésben megvénült ember, aki mindazokat 
megölette, akik veszélyeztették trónját, családtagjait is beleértve.  

A zsidó főpap és írástudói jellemzően együttműködnek a hatalommal, és kiszolgáltatják 
„tudományos alapon” neki a Messiás születésének helyéről szóló jóslatot.  

Heródes átveri a bölcseket. Ő nem megy Betlehembe. De a Főpap és írástudói sem mennek. 
A király azonban elküldi katonáit, megöletni az „újszülött királyt”. (Az inkvizíciónál is a papok 
derítették fel, hogy kik az eretnekek, és az államhatalom égette el máglyán őket).  

Tökéletes előképe ez a „trón és az oltár” későbbi összefonódásának. És a hatalom szerepé-
nek a mezítlábas „szegény, kicsi és kiszolgáltatott” Jézus eltiprásában, a mindenkori hatalom 
által. (Miközben ma is katonai díszmenet vonul a világraszóló eucharisztikus kongresszusok 
élén, éltetve a kenyér színében is Krisztust, a Királyt.) 

4) Üzenet 

Vak az, aki nem tudja kiolvasni a három királyok történetéből az üzenetet: az Istenfia veszély-
telen, az Emberfia meneküljön! 



De hát megtörtént-e mindez? Ki-ki eldöntheti magában hite szerint. Valószínű azonban, hogy 
a történetet Jézus „feltámadása” után írták. A Lukács-történetet is, és a Máté-történetet is. 
Jézust már születésénél istenfiának kell bemutatni, szervesen beépítve azt a Jézus esemény-
be. 

Máté (vagy más) ebben a történetben igénybe veszi az ószövetség összes olyan idézetét, 
amely alkalmas a Messiás megjövendölésére, hogy a zsidók számára elfogadhatóvá tegye ezt 
a názáreti embert. De a pogányok (népek) számára is összegyűjti korának akkor ismert „tör-
téneti tanúit”, így a titkos tudományokat művelő mágusokat is, hogy a pogányok is befogad-
ják a világ újszülött királyát.   

Az „Urunk megjelenése” vagy epiphania: istenjelenés, bemutatás ünnepe meseszép történet, 
és jó reklám ahhoz, hogy Jézus Krisztusként bevonulhasson a történelembe. 

--- Testvéreim! A döntő kérdés: Vajon Jézus eszméi és erkölcsi normái bevonulnak-e a világ-
ba? És a mi szívünkbe? Valóban vezérlő Csillagunk és Utunk-e Jézus és az ő Útja? A 2022. év 
megadhatja rá a választ. 

 
 

[Kovács László online prédikációja  
elhangzott 2022. január 2-án] 

 
 
 

 


