Magyar

Ennek láttára földerülsz,
szíved dobog az örömtől és kitágul. (Iz 60,5)

Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr
dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és
homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége
megnyilvánul rajtad.
Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez.
Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek
hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karon fogva
hozzák.
Ennek láttára földerülsz, szived dobog az örömtől és kitágul, mert feléd
áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék
áradata borít majd el, Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek;
aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik.

Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról,
amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem
Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a
Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta.
Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy
testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek.

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai
Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és
tudakolták: "Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát
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napkeleten, és eljöttünk hogy hódoljunk előtte." Meghallotta ezt Heródes
király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat
és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a
Messiásnak. Azok így válaszoltak: "A judeai Betlehemben, mert ezt írja a
próféta: Te, Betlehem, Juda földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda
nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz
népemnek, Izraelnek."
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan
megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte
őket Betlehembe: "Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek
felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy
hódoljak előtte!" Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És
lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem
állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon
megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával,
Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez,
más úton tértek vissza országukba.

Urunk megjelenésének ünnepe a karácsonyi időszak megkoronázása a maga
titokzatos kisugárzásával. Erős fény árad ebből az ünnepből, hogy megvilágosítsa a
homályt, amely a földet beborítja: fény, amely egy kicsiny gyermekből fakad, aki az
örök Atya fia, a zsidók messiása, a pogányok Istene és Heródes szemében uralkodó
a nemzetek fölött.
Isten csodálatos terve szerint a karácsonyi örömhírt mindenkinek olyan nyelven
hirdetik, amelyet megért: a pásztoroknak a jászol által, a tudósoknak egy csillag
által, a teológusoknak az Írás által és Heródesnek a keleti bölcsek által. Ezek a
pogányok hatalmas tömeget szimbolizálnak, akiknek ősszülei valamikor kiűzettek a
paradicsomból és azóta valamilyen homályos emlék alapján megváltásra éheznek.
Nem tudjuk, hányan voltak, akik szerencsés csillagzatuk révén megsejtették a
zsidók királyának születését. Csak azt tudjuk, hogy három bölcs útra kelt és
követték a csillagot Betlehemig.
"Az egek dicsérik Isten dicsőségét" (Zsolt 18,2). Emberi észjárásukat követve először
Jeruzsálembe mennek a bölcsek, a héber nép lelki központjába. Mert Isten azt
akarja, hogy tudományuk meghajoljon az írások kinyilatkoztatása előtt, amely
feltárja a gyermek tartózkodási helyét. Az épp csak megtalált és már próbára tett hit
még egy lépést meg kell kockáztasson: hogy felismerje a betlehemi újszülöttben egy
láthatatlan ország királyát. Aztán nem marad más tennivalójuk, mint egy másik
úton, egy másik élet útján térni haza országukba, a csillagot örökre őrizve a
szívükben.
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