Akik a csillagot látták

Angyalok hirdették

Mentek. Csillagbaveszve mentek…
Angyalok hirdették,
Elhagytak álmot, meg keresztet…
zengett égen és a földön,
Elmaradtak a nagy hegyormok,
emberek, a várvaPuszta terek, a templomtornyok,
várt öröm még ma megjön.
Messzi városok, tengerek,
Átod, megáldja Ő könnyes
vetésed,és
Sok könnyes
Mosolyok, könnyek, emberek,
szomorú esztendő után,
S úgy mentek a nagy éjszakán át,
ragyog a remény
Akik a csillagot látták.
életünk bezárt kapuján.
Nem álltak meg a határkőnél,
Szabadulást ígértek
A völgykatlannál, hegytetőnél,
sokan, de ezt hiába vártuk,
Nem kellett nekik többet semmi
az ígéret biztos jelét
Kívánság, csak egy: menni, menni!
bizony soha meg nem láttuk.
Csillag után, a csillagért.
Nem kérdezték azt sem: miért?
Angyalok hirdették,
Csak mentek a nagy éjszakán át,
gyermek lesz az öröm jele.
Akik a csillagot látták.
Gyermek érkezik
és az örök kegyelem is vele.
A fényre néztek, semmi másra,
Reájuk hullt az Úr világa.
Ragyogó, tiszta lett a lelkük,
Nem volt a földről semmi bennük,
Nem is voltak már emberek,
Mikor az égi Kisdedet
Csillag alatt áldón imádták,
Akik a csillagot látták.
Karácsonyeste – s mindig, máskor:
Csillagtűnéskor, lehulláskor,
Egy örök csillag fénye csábít,
Útvesztőkön utat világít,
S mennek úton százak, ezrek,
Maradnak álmok meg keresztek,
Úgy mennek a nagy éjszakán át,
Akik a Csillagot látják.
Kárász Izabella

Angyalok hirdették,
gyermek adatik – nem más.
Gyermek adatik,
hogy legyen örökké áldás.
Makovei János
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Máté 2, 1-2.
„Amikor pedig megszületik vala Jézus a
júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében,
íme napkeletről bölcsek jövének
Jeruzsálembe, ezt mondván:
Hol van a zsidók királya,
aki megszületett? Mert láttuk
az ő csillagát napkeleten,
és azért jövénk, hogy
tisztességet tegyünk néki.”

Ésaiás 9, 2-7.

Máté 2, 9-10.
„Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag,
amelyet napkeleten
láttak, előttük megy vala mind
addig, amíg odaérvén, megálla
a hely fölött, ahol a gyermek vala.
És mikor meglátták a
csillagot, igen nagy örömmel
örvendezének.”

A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál
árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük! Te megsokasítod e népet, nagy
örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta vesszejét, az
őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján; Mert a vitézek harci
saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen; Mert egy
gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és
hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz
vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!”

