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

A csillagot követve

M

a, a Háromkirályok ünnepén, vagy ahogyan a magyar
hagyomány mondja, Vízkereszt napján, azokra a napkeleti bölcsekre emlékezünk, akik az égen megjelenő új csillagot követve egykor elindultak, hogy megkeressék a
betlehemi Gyermeket.

Az ő viszontagságoktól sem mentes útjuk történetét hallottuk az evangéliumban. Mivel az ország fővárosában, Jeruzsálemben nem találják meg az újszülött királyt, tovább
indulnak, és ekkor újra feltűnik az égen a jel, s elvezeti őket
Betlehembe a Gyermekhez. Földre borulva fejezik ki hódo- keresünk más utakat, és nem engedjük, hogy emberi szánlatukat Jézus előtt és átadják ajándékaikat: aranyat, tömjént dékok letérítsenek minket Isten útjáról. Vajon követem-e a
és mirhát, majd visszatérnek hazájukba.
csillag fényét, amely nem csak a bölcseket, hanem engem is
Ma lélekben mi is elindulunk Betlehembe, hogy meglássuk Isten Fiához vezet? Vajon tanúskodom-e én is arról, hogy
Megváltónkat és kifejezzük iránta tiszteletünket. A csillag Jézus az igazi világosság? Vajon a betlehemi csillaghoz hafénye megnyitja értelmünket és szívünket, és bevilágítja egész sonlóan utat tudok-e mutatni az igazi világosság felé, Kriszutunkat. Elindulunk, nem félve a fáradságtól, hanem bátran tus felé azoknak az embereknek, akik még mindig
haladunk, mert a szívünk Isten felé vonz bennünket. Nem sötétségben élnek?

A jászoltól a keresztig

E

gész életünk tulajdonképpen
ugyanolyan vándorút, mint amilyen Jézus élete is volt.
Az evangéliumok szinte „útikönyvek” és „útleírások”, amelyek azt tartalmazzák, hogy mit hirdetett és tett Jézus
tanító útja során. Jézus az út, aki által
eljuthatunk az örök életre.
Nekünk is végig kell követnünk a
Megváltó útját a jászoltól a keresztig,
amely a szeret útja. Karácsonykor valamennyien elindultunk ezen az úton,
hogy Jézus nyomában járva egyre jobban megismerjük a szeretet titkát. Nem
kell távoli városokban keresnünk őt,
hanem csak be kell térnünk a házba, az
Isten házába, a templomba, ahol megtalálhatjuk Őt, aki jelen van az Oltáriszentségben. Azoknak, aki most még
más utakon járnak, de az élet útját ke-
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resik, és találkozni szeretnének vele,
mutassuk meg a Krisztushoz vezető
utat, és bátorítsuk őket, hogy kövessék
álmaik csillagának fényét!
Bölcsességet kíván, hogy valaki felismerje az égi jelet, és azt követve eljusson Jézushoz, de nem kell feltétlenül
királynak is lenni. 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 megtegyünk.
Ha nem vagyunk királyok, legalább legyünk a napkeleti bölcsek szolgái, akik
eljutnak a Megváltóhoz!

Küldj nekünk jelet!

I

stenünk, a te jeled, a te vezetésed, a
te segítséged, a te útmutatásod nélkül eltévedünk földi vándorlásunk
során és céltalanná válik életük.
Betlehemi csillagod fénye töltse be
szívünket és világítsa meg életutunkat!
Küldj nekünk jelet, s ne engedd,
hogy lelki vakságunk megakadályozzon minket a te jeled felismerésében.
Tégy bennünket készségessé a te útjaid, a te szándékaid, s legfőképp a te
Fiad, Jézus követésére! Csak a tiszta
vízben, az élő 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 és minden
embernek.
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