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BOŽIČ

ZVEZDA REPATICA
Pred, med in po posameznem branju se lahko zapoje pesem. Besedilo lahko spremljajo diapozitivi in
instrumentalna glasba.

Bralec:

Radovedni modroslovci so opazili, da so se na nebu zgodile nenavadne
spremembe. Pojavil se je nenavadno dolg komet. Skušali so ugotoviti
njegov vzrok. Nekateri so zatrjevali, da gre za povsem normalen pojav.
Drugi so se celo bali, da bo komet prizadel zemljo.
Izmed vseh modrecev pa so bili trije, ki so v nenavadnem dogodku videli
nekaj več. Zdelo se jim je, kot da jim ta nenavadna zvezda z repom hoče
nekaj povedati. »Vsak človek ima svojo zvezdo,« so modrovali. Odločili so
se in rekli: »Želimo izvedeti, kaj pomeni ta nenavadna zvezda!« In ji sledili.

Bralec:

Ob velikih dogodkih tudi narava ne more ostati nema. To so dobro vedeli
Trije modri z Vzhoda. Ne da bi vedeli, kam in kako, so sledili klicu »Hodi
za menoj!« in našli Dete, v jasli položeno …

Bralec:

Ko bi danes zasijala zvezda repatica! Mi pokazala pot k Njemu, Detetu, v
jasli položenemu, novorojenemu Odrešeniku. Bi kakor modri želel slediti
klicu …

Bralec:

Ko pomislim na vabila, ki se z vso močjo danes zaletavajo vame, ni čudno,
da sija Njegove zvezde ne vidim, da Njegovo vabilo preslišim.
Kliče me družba, vabi me klapa. Ves dan me omamlja zvok in slike mi
govorijo ravno tisto, o čemer velikokrat razmišljam in sanjarim. Malodušje
je moj edini zvesti spremljevalec: »Saj je vseeno …«, »Kakor kdo želi …«

Bralec:

Globoko v meni tli hrepenenje po sijoči zvezdi repatici. Rad bi slišal
Jezusovo blagodejno vabilo. Kakor Trije kralji bi mu sledil.

Bralec:

Vem, da me ne mika sredi skrbi in bogastva slediti znamenjem. Veliko
lažje je verjeti horoskopu, Nostradamosu …, kakor prisluhniti in videti
znamenja, ki jih na mojo pot postavlja moj Stvarnik.
Brez pomisleka sledim kriku zadnje mode, več ne morem živeti brez
svojega mobilca – le klic Stvarnika noče v moja ušesa; svoje oči si
zatiskam ob premočni svetlobi zvezde repatice.

Bralec:

Bodo tudi to leto Trije kralji sami odšli na pot?

Bralec:

Rad bi se to leto odpravil na pot. Rad bi sledil sijoči zvezdi – veri v živega
Boga. Rad bi bil kralj, sklonjen ob vznožju novorojenega Odrešenika. Rad
bi ponižno položil predenj polno mero spon, želja in hrepenenja, ki mi
mašijo ušesa in meglijo moj pogled. Rad bi položil predenj Njega, ki sem
ga pustil samega … Rad bi …

Bralec:

Zdaj vem: to leto Trije kralji niso sami odšli na pot. Sem četrti kralj, ki
nisem doživel betlehemskega hlevčka z Jezuščkom, srečal pa sem živega
Boga.
Naj s tabo, Novorojeni, sledim znamenjem, ki mi jih dobri Oče polaga na
pot.
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Bralec:

Sledil ti bom. To je moj odgovor zvezdi repatici. To je moj odgovor vabilu
današnjega dne. To je darilo četrtega kralja novorojenemu Odrešeniku, ki
se mu je prišel poklonit.

