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 „És bemenvén a házba, ott találták a 
gyermeket anyjával, Máriával, és 
leborulván, tisztességet tőnek néki és 

kincseiket kitárván, ajándékokat adának 
néki: aranyat, tömjént és mirhát…” 

(Máté ev. 2,11) 
 

Szeretett Testvéreim! 
 

A napkeleti bölcsek nemcsak aranyat, tömjént és mirhát 
ajándékoztak a karácsonyi Gyermeknek, de otthagyták a 
szívüket is. Leborulni és tisztességet tenni ma sem jelent 
mást, mint Nála hagyni a szívünket. Ma nem az Igében 
felsorolt kincsekre van szüksége Jézusnak, hanem a 
szívünkre. Hol hagytad, kinél hagytad a szívedet? Otthagytad 
a szívedet a karácsonyi Gyermeknél? Ő előtte leborulni és 
tisztességet tenni azt jelenti: otthagyni a szívünket Nála! 

 

Sosem tudjuk meg, hogy miért éppen napkeleti bölcseknek 
adta hírül, Isten, hogy Izráelben 
Megváltó született. Hiszen ők 
kívülállók, idegenek! És éppen ezek a 
kívülállók, akiktől egyáltalán nem 
várnánk, indulnak el Betlehembe, 
hogy imádják a karácsonyi 
Gyermeket. Akiktől pedig elvárnánk, 
akik „belül voltak”, otthon voltak, 
akiknek évszázadok óta hirdetett a 
Messiás, éppen Izráel kegyesei, ők 
maradtak távol. Éppen azok, akik 
„belül voltak”, még a helyet is 
elkerülték, ahol Jézus született. Így is 
lehet élni! De a kívülállók, a pásztorok 
és a napkeleti bölcsek imádják őt. Ha 
egyszer Isten szemével nézhetnénk 
körül, mérhetetlenül elcsodálkoznánk 
azon, hogy karácsonykor hány millió 
„kívülálló” borul le testté lett Igen 
előtt és imádja őt! Iszonyatos 
szerencsétlenség lenne, ha most is 
csak a kívülállók borulnának le a 
gyermek előtt és imádnák őt, mint 
egykor a napkeleti bölcsek, mi pedig, 
akik „belül vagyunk”, elfordulnánk tőle. 

Amikor a napkeleti bölcsek megérkeznek nem látnak mást, 
mint ordító szegénységet és égbekiáltó ellentmondást. Ez a 
gyermek az ég királya? Jászolban és barmok között a földre 
szállt Isten? Hiszen a Gyermeken ott az istállóban nyoma 
sincs királyinak, fenségesnek, isteninek. De a napkeleti 
bölcsek, ezek a kívülállók mégis hiszen! Bárcsak mi is így 
tudnánk hinni az égbekiáltó ellentmondások dacára is! Csak 
egy gyermek, csak egy istálló, de oda az ég Királya szállott 
le, a menny Ura. 

A napkeleti bölcsek úgy imádják a Gyermeket, 
hogy egy szót sem szólnak. Így is lehet! De 

Minden igaz imádásból, akár hangos, akár 
szótlan, valahogy kihallatszik egy szó: 
az igen! Igent mondás Istenre. 

Mondjunk mi is igent a karácsonyi 
csodára, a testet öltött Igére, mondjuk: Igen 

Uram! De aki igent mond, az soha többé nem 
mondjon nemet! Annak igent kell mondania 

a szenvedésre is, a bánatra is, de mennyivel 
inkább a megígért Szabadítóra, Jézus 
Krisztusra. 

Ebből az igéből újra megtanulhatjuk 
azt, amit elfelejtettünk: az imádást. Mit 
jelent Krisztus imádni? Először azt jelenti, 
hogy hiszek Őbenne. Hiszek abban, akit 
nem látok, akit nem tudom megragadni, 
értelmezni, felfogni. 

Másodszor azt jelenti, hogy leborulok előtte, meghajolok 
Isten szent akarata előtt, sokszor érthetetlen, titokzatos és 
rejtélyes gondviselése előtt. 

A betlehemi gyermek imádása éles ellentétben áll a 
hatalom, nagyság, gazdaság és bálványok imádásával, még 
Mária imádásával is. Itt kimondottan az áll, hogy bemenvén a 
házba, ott találták a gyermeket anyjával, és leborulván 
imádták a gyermeket. Nem anyját, hanem a Gyermeket! 

Krisztus imádásának következményei is vannak. Az Isten 
által küldött szabadító és Megváltó imádása békességhez 

vezet. A betlehemi istálló, ahol 
először imádták a Gyermeket, a 
történelem első „Megbékélés Háza”, 
melyet Isten épített. A 
Gyermekimádásnak következménye 
nemcsak béke, hanem öröm is. 
Keveset tudunk a napkeleti bölcsekről, 
ahogy jöttek, úgy el is tűntek a 
történelem ködében. De egyet 
bizonyosan tudunk róluk, azt, hogy 
örömmel mentek haza. Ez az öröm 
kísérjen minket is életünk minden 
napján. 

 
Egy karácsonyfa ünnepélyen a 

rendezők elfelejtették az egyik 
gyertyát meggyújtani. Minden gyertya 
égett, csak egy nem. Valaki, aki ezt 
észrevette, szomorúan csak annyit 
mondott: ez a gyertya én vagyok. Ez 
az elfelejtett, meg nem gyújtott 
gyertya én vagyok! Vannak ilyen 
elfelejtett, meg nem gyújtott 
gyertyaszálak. Gyújtsátok meg őket a 

szeretet lángjával! Talán a szomszédod, öreg szüleid, vagy 
egy árva gyermek. Aki úgy érzi itt magát, hogy ő is egy 
elfelejtett, meg nem gyújtott gyertyaszál, az figyeljen arra a 
meghívásra, amely az Úr asztalához szólít. Ott van az imádás 
helye, a béke és az öröm helye. Itt senki nincs elfelejtve. 
Téged is hív az ég Királya, hogy karácsonykor ne legyen 
közöttünk egyetlen elfelejtett, meg nem gyújtott gyertyaszál 
sem. 

 
Ámen 

 
Községünk minden lakosának, a testvérek 

szeretteinek Istentől békességben, 
örömben és szeretetben gazdagon 
megáldott karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben, eredményekben gazdag boldog 
újesztendőt kívánok! 

 
Tóth József  ref.lp. 

 
A napkeleti bölcsek megérkeznek 


