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A NAPKELETI BÖLCSEK   

 

Lekció: Mt 2,1-14 Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes 

király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt 

kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő 

csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." Amikor ezt Heródes 

király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész 

Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és 

megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták 

neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, 

Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi 

városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja 

népemet, Izráelt." Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan 

megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket 

Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a 

gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is 

elmenjek, és imádjam őt!" Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, 

a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, 

és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták 

a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a 

gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották 

kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel 

azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, 

más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala 

megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és 

anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert 

Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket." Ő pedig felkelt, vette a 

gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba.  

 

Textus: 4Móz 24,17 Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből. 

Advent 4. vasárnapján,  

 amikor már minden gyertya ég az adventi koszorún, 

 a napkeleti bölcsek történetét olvastam fel, 

  hiszen ma este már Szentestét ünnepeljük. 

 

Mit tudunk meg ezekről a bölcsekről a felolvasott igeszakaszból? 

Annyit tudunk meg róluk, 

hogy értettek a csillagászathoz. 

Mást nem. 

 

Nem tudjuk például a neveiket, hogy hányan voltak, 

 és azt sem írja róluk a Biblia, hogy királyok lettek volna. 

Annyit tudunk még róluk, 

 hogy keleten éltek, 

és látták az égen Isten küldöttét: a fényes csillagot, 

és elkezdték kutatni az írásokat, 

  hogy vajon minek a jele lehet ez a csillag. 

 

Tudjuk, hogy Izráel népe 70 éven át volt Babilon fogságában, 

 s tudjuk, hogy Dániel próféta beszélt és írt a fogságban    

  az eljövendő Messiás megszületéséről. 

Arról a Szabadítóról, 

 Akit Isten megígért népe számára. 

Lehet, hogy Dániel próféciáját olvashatták ezek a derék bölcsek. 

 

Ugyanakkor az is lehet, hogy Bálám próféciáját olvasták a bölcsek, 

 aki ugyancsak keleten élt,  

s egy mágus volt. 

És amikor a honfoglaló Izráel kijött Egyiptomból, 

 és Isten segítségével kezdte birtokba venni Kánaán földjét, 

arról olvasunk Mózes 4. könyvében, 

hogy Bálák,  

egy kánaáni uralkodó elhívta ezt a keleten élő mágust: Bálámot, 

  hogy átkozza meg Izráelt. 

 



El is indult Bálám szamarával, 

 viszont Isten angyala megállította őt az úton, 

sőt a szamár meg is szólalt, mert letért az útról, 

 hiszen Isten angyala állt az út közepén karddal a kezében. 

És elmondta a szamár, 

 hogy azért tért le az útról, mert ott az angyal. 

Ezután Bálám is meglátta az angyalt. 

Az angyal pedig azt mondta neki, 

 hogy átok helyett áldást kell mondania Izráel népére. 

 

Bálám ezt követően ezt jövendölte Isten Lelke által Izráelről: 
Csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izráelből' (4Móz 24,17) 

 

Az is lehet, 

 hogy ezt a jövendölést olvashatták a régi tekercsekben  

  ezek a keleten élő bölcsek, 

s arra gondoltak, 

 hogy most teljesedik be a jövendölés, 

 és itt valami hatalmas dolog történik, 

  amelynek ők is részesei akarnak lenni. 

Mert most született meg az új király, 

 akiről Bálám így jövendölt: 
Csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izráelből 

 

Ezért úgy döntenek, útra kelnek, 

 hogy kifejezzék az új király előtt hódolatukat. 

Így aztán a bölcsek rászánták magukat erre a hosszú 

 és viszontagságos útra azért,  

  mert Isten erre indította őket, 

  és ők igent mondtak erre a hívásra. 

Tulajdonképpen ha mindez így történt, 

 akkor a bölcsek olvasták Isten Igéjét, 

  amit Isten Dánielnek illetve Bálámnak adott, 

és Isten szava indította őket erre az útra, 

 mivel a régi, több száz éves írás megelevenedett számukra. 

 

És KT! 

Ma is ez történik. 

Ha olvassuk az évezredekkel ezelőtt elírt isteni szót, a Bibliát, 

 az Ige által Isten ma is megszólít. 

Ma is elindít, 

 ma is feladatot ad, 

 ma is beszél hozzánk. 

Olyan dolgokra vesz rá, 

 amit magunktól nem tennénk. 

 

Így voltak ezzel a bölcsek is. 

Egy hosszú útra vállalkoztak, 

 kockáztatva életüket is. 

 

KT! 

A csillag által vezetve elérkeztek Jeruzsálembe. 

S elkezdték kérdezgetni, 

 hogy hol van az új király. 

Szegény bölcsek nem is tudták, 

 hogy ezáltal milyen veszélyes helyzetbe kerültek. 

A jeruszálemi emberek, 

 ahogyan megkérdezték őket, 

  azonban sejtették a veszélyt. 

Mivel elkezdtek félni, 

 elfogta őket a félelem, amikor ezt kérdezték a bölcsek. 

Mert a jeruzsálemiek tudták, 

 amit a bölcsek nem, 

hogy az akkori király, Heródes, 

 a hatalmára betegesen féltékeny uralkodó volt. 

Mindent megtett a halalmáért. 

Két fiát is megölette, 

 nehogy veszélyeztessék hatalmát. 

 

 



Feljegyezték róla, 

 hogy amikor közeledett a halála,  

  már csak órái voltak hátra, 

tudta, hogy nem nagyon fogják őt megsiratni. 

Ezért még a halála előtt megöletett számos bebörtönzött zsidó főembert, 

 mert tudta, hogy őket meg fogják siratni és gyászolni, 

és ez őt megnyugtatta, 

 hogy legalább lesznek, akik sírni és gyászolni fognak a halálakor, 

  mégha ezt nem is érte teszik. 

 

Ez a Heródes tehát egy hidegvérű gyilkos volt, 

 főleg, ha a hatalomról volt szó. 

A naiv bölcsek pedig jönnek, 

 és kedvesen érdeklődnek,  

  hogy hol van az új király. 

 

Ezért félnek a jeruzsálemiek, 

 és csak annyit mondanak, 

  hogy menjenek a palotába. 

Majd ott eligazítják őket. 

A bölcsek mennek, 

 ott is kérdezik: hol az új király. 

 

El tudom képzelni, 

 hogy mit érezhetett először Heródes. 

Hogyan háborgott: Az új király??? 

  Milyen új király??? 

Csoda, hogy nem ölette meg őket azonnal. 

De mint kiderült, 

 csak azért nem tette ezt, 

  hogy elvezessék őt Jézushoz. 

Azt mondta Heródes a bölcseknek, 

 hogy majd térjenek vissza,  

 és mondják el neki is, hogy hol van az új király, 

  hogy ő is imádhassa őt, és kifejezhesse neki hódolatát. 

A szívében azonban azt gondolta, 

 hogy ha megtudja, hol van Jézus, 

  akkor majd meggyilkoltatja. 

És lehet, 

 hogy ez volt a terve a bölcsekkel is. 

 

Mindenesetre a bölcsek túlélték a Heródessel való találkozást, 

 és újra megpillantották a csillagot is, 

  amely tovább vezette őket Betlehembe, 

  amely egy Jeruzsálem közelében fekvő apró városka volt. 

 

A csillag pedig megállt a ház felett, 

 ahol Jézus volt, 

ők pedig bemenve látták a gyermeket,  

 és azonnal tudták, hogy megérkeztek. 

És ekkor elkezdték imádni őt. 

S az ő imádatuk megmutatkozott  

 az ő testhelyzetükben is. 

Letérdeltek és fejüket a térdeik elé tették. 

Ezek a bölcsek leborulta a kisgyermek előtt, 

 mert tudták, hogy Ő Isten Fia, 

még akkor is, 

 ha Ő most még csak gyermek. 

Ők nem a Jézuskát imádták, 

 hanem az Úr Jézus előtt hódoltak. 

Imádták Jézust. 

 

De mit jelent az, hogy imádni? 

Mit jelent az, hogy Jézust imádjuk? 

Többek között azt is jelenti, 

 hogy imádkozunk. 

Imádkozni-imádni.  

Az imádkozni szóban már benne van, hogy imádni. 

 

 



Viszont az imádás azt jelenti, 

 hogy úgy imádkozunk, 

 úgy szólítjuk meg Istent, 

  hogy közben nem kérünk és könyörgünk Hozzá valamiért, 

 tehát nem a szükségeinket soroljuk, 

még csak nem is köszönetet mondunk Neki azért, 

 hogy személyes életünkben valamiben megsegített. 

Egyszerűen csak dicsőítjük Istent önmagáért. 

Magasztaljuk Őt az Ő hatalmáért. 

Magasztaljuk Jézust, 

 hogy Övé minden hatalom mennyen, földön és föld alatt. 

Magasztaljuk Őt azért, 

 hogy Ő az Ő hatalmát arra használja, 

  hogy kimentsen minket a kárhozatból, a bűn fogságából. 

És dicsőítjük Őt azért is, 

 mert Ő szeret. 

Ő maga a szeretet. 

És Ő önmagát adta értünk, 

    annak ellenére, hogy lett volna hatalma ahhoz, hogy megmentse magát, 

de mégis meghalt értünk a kereszten, 

 mert annyira szeret minket. 

 

Ezt jelenti az imádat, 

 hogy felmagasztalom Istent önmagáért. 

Elmondom Neki azt, 

 hogy mindez milyen sokat jelent számomra. 

 

Ezt tették akkor a bölcsek. Imádták Jézust. 

Ugyanakkor kinyitották kincses ládáikat  

 és mesés értékű ajándékokat adtak az Úr Jézusnak. 

Ez is az imádat része. 

 Adni Istennek. 

Visszaadni Neki, 

 azért mert Ő megáldott minket.  

Mert Ő a mi gondunkat viseli. 

KT! 

A bölcsek Jézus szüleinek adták át ezt a nagy értékű ajándékukat. 

Ez pedig akkor nagyon fontossá vált, 

 hiszen Józsefnek és Máriának menekülniük kellett  

  Heródes előtt Egyiptomba, 

és ők feltehetően ezt az ajándékot értékesítve tudtak aztán utazni, 

 az idegen országban megélni. 

 

Mindez Isten terve volt, 

 mert  Ő indította ezeket a bölcseket a hosszú útra, 

 hogy ezáltal gondoskodjon Jézusról és az ő földi szüleiről. 

József és Mária onnan kapták meg a szükséges anyagi támogatást, 

 ahonnan nem is várták. 

És pont akkor jött a segítség, 

 amikor a legnagyobb szükség volt rá. 

 

KT! 

Ezt jelenti a gondviselés. 

Az, hogy Istenre tudjuk bízni magunkat, 

 és megtapasztaljuk, hogy Ő segít. 

 

KT! 

A bölcsek ajándékot adtak Jézusnak. 

Ez is imádat része, 

 a mások terhének hordozása,  

  akár anyagiak terén is. 

Ezzel is dicsőítem és imádom Istent, ha adok. 

 

Ugyanakkor az imádat része az is, 

 hogy nagyobbnak ismerem el őt, mint magam. 

Elismerem, 

 hogy Ő Úr és Király. 

 

 

 



Heródes azt mondta a bölcseknek, 

 hogy ő is imádni akarja Jézust,  

de ő az imádat helyett megölni akarta. 

Pont azért, mert ő nem tudott más hatalmat elviselni maga felett. 

Benne ott volt a megrögzött ragaszkodás az uralkodáshoz, 

 mert ő saját magát imádta. 

Ő akart uralkodni. 

 

KT! 

Isten most megkérdez minket Igéjén keresztül. 

Mi vajon le tudunk-e borulni az Úr Jézus előtt, 

 Akinek most a születésnapját ünnepeljük. 

Meg tudunk-e hajolni Előtte akár a testünkkel is, ahogy a bölcsek tették? 

 

Vagy lehet, hogy mi magunk akarunk uralkodni? 

Lehet, hogy nem engedjük Istennek, hogy Ő uralkodjon, mint Heródes. 

Elutasítjuk azt,  

 hogy Isten megmondja, mit és hogyan kell tennem? 

 

Tudunk-e úgy imádkozni,  

 mint a bölcsek, 

hogy ne csak kérések sora legyen az imádságunk, 

hanem imádat, 

 amelyben hálát adok Istennek az Ő hatalmáért, 

 azért, hogy ennyire gondot visel rólam, 

 és hogy szeret. 

Annyira szeret, 

 hogy életét adta értem. 

Tudok-e akár anyagi áldozatot is hozni, 

 hogy kifejezzem a hódolatomat Előtte? 

Elismerem-e Tő Úrnak és Királynak az életem felett? 

 

A bölcsek imádták Jézust, 

 de az ő imádatukhoz még hozzátartozott valami. 

 

Miután átadták ajándékaikat, 

 Isten angyala? megszólította őket álomban?, 

Azt mondta,  

 hogy ne menjenek vissza a gonosz Heródeshez, 

hanem kerülő úton menjenek haza. 

 

S bölcsek hallgattak Isten szavára? 

Igen, a bölcsek engedelmeskedtek. 

 

Isten Józsefet is figyelmeztette, 

 hogy menekülniük kell Egyiptomba, 

mert Heródes azután, 

 hogy a bölcsek nem tértek vissza hozzá, 

Betlehemben meggyilkoltatott minden két évnél fiatalabb fiút. 

Biztos ami biztos alapon, 

 szerinte így az új királyt is megölte. 

 

Isten ezt előre látta, 

 s ezért kérte a bölcseket és Józsefet,  

  hogy induljanak el, meneküljenek. 

És a bölcsek,  

 valamint József is engedelmeskedtek. 

 

KT! 

Az engedelmesség is a mi imádatunk része, 

 mert ezzel ismerjük el, 

hogy Isten valóban király és Úr az életünk felett. 

 

Igénk újra kérdez. 

Ott van-e a mi szívünkben, 

 a mi imádatunkban ez az engedelmesség? 

Rá tudjuk-e bízni magunkat Jézus vezetésére? 

 

 

 



A karácsonyi időszakban is sokat tanulhatunk a bölcsek által az imádatról. 

 

Adja Isten, hogy mi is tudjuk Őt szívből imádni, 

 felmagasztalni önmagáért. 

Tudjunk anyagi áldozatot is hozni, 

 ezzel is kifejezve imádatunkat segítve másokon,  

  mások terhét hordozva. 

Valamint tudjunk Neki engedelmeskedni, 

 ha Igéjén keresztül új utakra indít, 

ezzel is megmutatva azt, 

 hogy mi Úrnak és Királynak ismerjük el az életünk felett Jézust, 

Akinek születésnapját ma is ünnepeljük. Ámen. 

  


