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

J

Hódolat

A

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.
Istent kereső emberekről hallottunk
a mai szentmise evangéliumában. Először is a napkeleti bölcsekről, akik a
messiás király égi jelét meglátva elindultak, hogy felkeresvén őt „hódoljanak
előtte” (Mt 2,2). Tulajdonképpen
ugyanezt mondja Heródes is, amikor
útnak indítja őket Jeruzsálemből: „Én
is elmegyek, hogy hódoljak előtte!” (Mt
2,8).
A két kijelentés mögött azonban egészen más szándék húzódik meg! A napkeleti bölcsek azzal a jó és nemes
szándékkal keresik a messiást, hogy kifejezzék előtte hódolatukat. Heródes is
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ezt mondja, de valódi szándéka az,
hogy megöleti az újszülöttet, mert félti
hatalmát. A bölcseket jóindulat vezérli,
Heródes szívében rosszakarat van. A
Háromkirályok ajándékokat visznek a
gyermeknek, a király viszont az életére
tör.
A történések mögött emellett meghúzódik egy isteni szándék is, amelyre érdemes odafigyelnünk. Ez az isteni
szándék gondoskodik a jelről a pogány
származású bölcsek számára, és ennek
köszönhető az is, hogy Heródes ellenséges szándéka ellenére a királyi udvar
írástudói segítséget tudnak adni a prófétai jövendölések alapján, amely szerint Betlehemben érdemes keresniük a
messiást. Ez a rejtett isteni szándék tapasztalható meg a történet végén, amikor a bölcsek álmukban figyelmeztetést
kapnak, hogy ne térjenek vissza Heródes udvarába. Végső soron tehát minden emberi szándék mögött – legyen az
jó vagy rossz – ott húzódik az isteni
akarat, s az előbbiek csak annyiban valósulhatnak meg, amennyiben megfelelnek Isten terveinek.

ézus születése változást hoz minden ember életébe és azt kívánja,
hogy változtassunk szándékainkon.
Ha kell, adjuk fel azokat és Isten akaratát tegyük.
Sokan nem akarnak tudomást venni
arról, hogy Istennek köze van emberi
életünkhöz. A gondokat és problémákat Isten nyakába próbálják varrni,
pedig azokat valójában az emberi
önzés és rosszakarat okozza. Ugyanakkor nem veszik észre Isten szeretetének megnyilvánulásait, amelyek
jobbá akarják tenni az életet. Vegyük
észre, fedezzük fel a történések és események mögött az isteni szándékot, és
engedjük, hogy életünket is ez irányítsa! Isten által valóban jobbakká
válhatunk és jobbá válhat a világ.

Küldj jelet!

U

runk, Jézus Krisztus! Karácsony éjszakáján felkerekedtünk
és a pásztorokkal együtt
felkerestünk téged, a betlehemi gyermeket, aki emberi arcodat, emberi természetedet mutattad meg nekünk.
A mai ünnepen lélekben újra elindulunk, hogy a napkeleti bölcsekkel
együtt kifejezzük neked, az Istennek
hódolatunkat.
Küldj nekünk jelet! Mutasd nekünk
az utat! Adj nekünk bölcsességet,
hogy felismerjük a jelet és adj erőt,
hogy az általad mutatott úton járva eljussunk hozzád, a mi Megváltónkhoz
és Üdvözítőnkhöz!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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