ÉLŐ VÍZ

Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Urunk megjelenése

Eljöttünk, hogy hódoljunk előtte

karácsonyi éjszaka fénye, amely
beragyogta a jászolban fekvő
Gyermeket, és amely ragyogásával a
Megváltóhoz vezette a betlehemi pásztorokat, a mai napon kiárad az egész világra. A csillag fénye, amely egykor
elvezette a kis Jézushoz a napkeleti bölcseket, ma, Vízkereszt ünnepén, a Háromkirályok napján a mi számunkra is
utat mutat a Megváltóhoz.
Ma mi is elindulunk, hogy szívünket
ajándékozzuk Jézusnak, mint a legértékesebbet, amit adhatunk.

Egy nagyon régi, XII. századi francia
imádságoskönyv kézzel festett miniatúrája úgy ábrázolja a napkeleti bölcsek
hódolatát, hogy miközben ők leborulnak a jászolban fekvő Jézus előtt, szolgáik adják át az ajándékokat. Tehát nem
a bölcsek, hanem a szolgák teszik le
Jézus elé az aranyat, a tömjént és a mirhát. Minden imakönyvben szerepelnie
kellene ennek a képnek, hogy arra indítson minket, hogy ezt a legkevesebb,
de mégis olykor a legértékesebb szolgálatot megtegyük. Ha nem vagyunk
királyok, legalább legyünk a napkeleti bölcsek szolgái, akik eljutunk a
Megváltóhoz!

sutt is hirdesse Isten országának örömhírét.

Küldj nekünk jelet!

Királyok szolgáiként

A

A Megváltó útja

E

gész életünk tulajdonképpen
ugyanolyan vándorút, mint Jézusé.
Az evangéliumok szinte „útikönyvek”
és „útleírások”, amelyek azt tartalmazzák, hogy mit hirdetett és tett Jézus tanító útja során. Az úttalan pusztában
készült fel nyilvános működésére, majd
három év alatt számos várost és falut
bejárt. Sok beteget meggyógyított, akik
az utak mellett ültek, és azt tanította az
embereknek, hogy a felebaráti szeretet
útján haladva juthatnak el Istenhez.
Mindig előre haladt, azon az úton
ment, amelyet az Atya kijelölt neki. Útitársakat, tanítványokat vett maga mellé,
akik mindig vele voltak. Tudta, hogy
sem neki, sem követőinek sokszor
nincs hová a fejüket lehajtaniuk, s tudta,
hogy sokáig nem maradhat sehol sem,
hanem tovább kell mennie, hogy má-
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Jézus azt mondta magáról, hogy
Ő az út, amelyen járhatunk, s amelyen eljuthatunk az örök életre. Útjának utolsó állomásai szenvedést
jelentettek számára. De ekkor sem fordult vissza, hanem végigment keresztútján, amely megváltó halála után a
feltámadás dicsőségébe vezetett, majd
utolsó útjaként fölment a mennybe.
Nekünk is végig kell követnünk a Megváltó útját a jászoltól a keresztig, amely
a szeretet útja. Karácsonykor elindultunk ezen az úton, hogy Jézus nyomában járva egyre jobban megismerjük a
szeretet titkát.
Azoknak, akik most még más utakon
járnak, de találkozni szeretnének vele,
mutassuk meg a Krisztushoz vezető
utat, és bátorítsuk őket, hogy kövessék
álmaik csillagának fényét!

U

runk, Istenünk, a te jeled, a te
csillagod, a te vezetésed, a te segítséged és a te útmutatásod nélkül eltévedünk földi vándorlásunk során, és
céltalanná válik életük.
Küldj nekünk jelet, s ne engedd,
hogy lelki vakságunk megakadályozzon minket a te jeled felismerésében.
Tégy bennünket készségessé útjaid,
és szándékaid, de legfőképp a te Fiad,
Jézus Krisztus követésére! Csak a
tiszta vízben, csak tiszta szívvel láthatjuk meg csillagod fényét, amelyet nagy
alázatosságban szeretnénk követni.
Jézusunk, ajándékainkkal együtt
önmagunkat is neked szeretnénk
adni, hiszen te önmagadat ajándékoztad a világnak, s minden embernek.
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