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Köszöntő a magyar kiadáshoz

Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze.
jézus érzületével adjuk a Testvérek kezébe a 2022. évi imahét vezérfonalát. A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik
meg ezen a nyolc napon az igehallgatók előtt. ezek olyan ajándékokat
hordoznak hitben, gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá teszik
ennek az imahétnek minden esti alkalmát. Mind az igehirdetők, mind
pedig az igehallgatók számára sok értéket készít ezáltal isten.
Az imaheti füzetet összeállító közel-keleti keresztény testvéreink
az alábbi igét választották:
„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” /
„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2)
Az üzenet az, hogy hogy isten jézusban közölt megváltó szeretete
egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész
világ Megváltója ő, jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben,
szeretetben, erre vár a világ…
ebben a történetben nem vándorokkal, hanem tudósokkal találkozunk. A tudomány emberei engedelmeskedve isten hívásának indultak
útjukra. Fontos megjegyeznünk, hogy egy tudós tudománya akkor ér
célba, ha elfogadja és tudományába beépíti isten terveit és követi isten
vezetését. sokszor fordult már elő a tudomány történetében, hogy az
isten vezetése nélküli legnagyobb felfedezés is helybenjárás lett! A felhasználása nem illett bele isten terveibe. nem is válhatott senki hasznára,
gyarapodására, egészségére.
Azt is láthatjuk, hogy a három bölcs nem a vakvilágba indult.
isten népe akkoriban – gondoljunk csak a pünkösdi történetre! – az ismert
világ szinte valamennyi országában otthont talált. Ott gyakorolták vallásukat is. A környezetükben élők hitük igazságait is megismerhették
egy-egy mondáson keresztül. így juthatott el a bölcsekhez a Tóra is. A
bölcseknek eszébe juthatott az ősi zsidó várakozás, amit bálám hirdetett,
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hogy „csillag jön fel” (4Móz 24,17) / „csillag tűnik fel” (szám 24,17).
sőt az égbolt tanulmányozáskor szerzett ismereteik is egybevágtak azzal
az alapvallomással, hogy a csillagok rendjét, helyét, útját, járását isten
határozza meg (jób 38,31 és ézs 40,26a / iz 40,26a). sőt a bölcsek érkezése jeruzsálemben is felelevenítette a próféták igéit. Még betlehem is
az eszükbe jutott. Mégis, akiknek a prófétai ige szólt, azok közül senki
sem kísérte el a bölcseket betlehembe.
Felfigyelhetünk arra, hogy isten nemcsak hív, nem is csak elindít,
hanem eljuttat a célig, jézus Krisztushoz. egy sosem járt úton a csillag
jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A bölcsek ismerete így érett
tudománnyá, mert ebben az esetben a tudományuk és isten igéje egybehangzó volt! de azt se hagyjuk szó nélkül, hogy isten gondoskodott a
hazavezető útról is! Az álomban kapott intés és az engedelmesség jelentette azt a más utat, amely hazafelé vezetett.
A ma élő keresztények számára ez az égi csillag az isten szent
igéje. ez hív mindenkit jézushoz. péter apostol ezért szólt így isten igéjéről, hogy arra, „mint sötét helyen világító lámpásra figyeljetek, amíg
felkel a nap… a szívetekben” / „mint sötétben világító lámpásra, amíg a
nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben”
(2pét 1,19).
ezért imádkozva – reménységgel kérjük isten szentlelkének
munkáját, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt isten
népe az ökumenikus imahéten.

Dr. Veres András
megyéspüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke
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Steinbach József
református püspök,
a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának
elnöke

Az Ökumenikus Imahét szervezőinek
Az egység keresése egész évben

Az északi féltekén hagyományosan január 18–25. között tartják az ökumenikus imahetet a keresztények egységéért. A szent péter és szent pál
ünnepe közötti időszakot 1908-ban javasolta paul Watson, amely így
szimbolikus értelmet nyer. A déli féltekén január a vakációk ideje, az
egyházak ott máskor tartják az ökumenikus imahetet, például pünkösd
tájékán. Az egyház egységének szintén jelképes dátumát 1926-ban javasolta a hit és egyházszervezet mozgalom.
javasoljuk, hogy rugalmasan használják fel az év során ezt az
anyagot az egyházak által már elért közösség mértékének kifejezésére,
és azért a tökéletes egységért imádkozva, amely Krisztus akarata.
A szöveg alkalmazása

Azzal bocsátjuk közre az anyagot, hogy amikor csak lehet, alkalmazzák
a helyi viszonyokra. vegyék figyelembe a helyi liturgikus és vallási gyakorlatot, a társadalmi és kulturális környezetet. ideális esetben ökumenikus körben használják. egyes helyeken már adottak az ökumenikus
keretek az anyag feldolgozásához, másutt, reményeink szerint, az alkalmazás szükségessége fogja ösztönözni e keretek megteremtését.
Az ökumenikus imahét anyagának használata

o Az imahetet egységes közös istentisztelettel tartó egyházak és
keresztény közösségek számára ökumenikus istentiszteleti rendet mellékelünk.
o Az egyházak és keresztény közösségek beépíthetik saját istentiszteleteikbe az imahét anyagát. Az ökumenikus istentisztelet,
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a „nyolc nap” imádságai és további imagyűjtemények témába
illő fohászai is használhatók.
o Az imahetet tartó közösségek naponkénti istentiszteletükhöz
meríthetnek a „nyolc nap” anyagából.
o Akik az imahét tematikája szerint bibliatanulmányokat szeretnének végezni, használhatják a „nyolc nap” reflexióit. A téma
megbeszélését minden nap a közbenjáró imádsággal fejezhetik
be.
o Az egyéni imát végzők is hasznosnak találhatják az anyagot
imaszándékaik összpontosításához. Tudhatják, hogy világszerte másokkal közösségben imádkoznak Krisztus egyházának egyre jobban látható egységéért.
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2022 bibliai alapigéje
Máté 2,1–12

A napkeleti bölcsek imádják Jézust

Amikor jézus megszületett a júdeai betlehemben heródes király idején,
íme, bölcsek érkeztek napkeletről jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol
van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész jeruzsálemet.
összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, 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 legkisebb júda fejedelmi városai között,
mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, izráelt.”
ekkor heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől;
mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és
imádjam őt!
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem
állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, 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.
A Magyar bibliatársulat bibliakiadása
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A napkeleti bölcsek.

Amikor a júdeai betlehemben heródes király idejében jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről jeruzsálembe és kérdezősködtek: „hol
van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk,
hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” ennek hallatára heródes király
megriadt, s vele egész jeruzsálem. összehívta tehát a főpapokat és a nép
írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. „júda
betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: Te betlehem,
júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi júda nemzetségei közt, hisz
belőled származik majd a vezér, aki népemnek, izraelnek pásztora lesz.”
erre heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a gyermek
felől! ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. s lám, a csillag,
amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely
fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek.
bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki:
aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne
menjenek vissza heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
A szent istván Társulat bibliakiadása
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Bevezetés a 2022-es év témájához

Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt
(Mt 2,2)

Máté evangéliuma szerint (2,1-12) a júdea egén feltűnt csillag a remény
régen várt jele, amely a bölcseket – és valójában a föld minden népét –
oda vezérli, ahol az igaz Király és Megváltó megnyilatkozik. e csillag
ajándék, isten szerető jelenlétének jele az egész emberiség számára. A
napkeleti bölcseknek azt jelezte, hogy király született. Az új csillag világossága jézus felé irányítja az emberiség figyelmét. el is indít minket,
mint ahogyan elindította a napkeleti bölcseket is jézus felé. Minden embert megvilágosíthat ez, és a csillagfénnyel is indíthatja az Atya dicsőségéhez, a mennyei fényességhez. jézus maga mondta: én vagyok a világ
világossága. jézus ugyanis belépett a mi sötétségünkbe, amikor szűz
Mária fiaként testet öltött, emberré lett. egészen belépett a világ sötétségébe, amikor megüresítette magát értünk, és mindhalálig engedelmes
volt istennek. ezt azért tette urunk, hogy megvilágítsa az Atyához vezető
utat. Mi pedig megismerhessük a mennyei Atyát, az ő irántunk való szeretetét. Azt a szeretetet, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy ha hiszünk
a Fiúban, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen (jn 3,16)
A napkeleti bölcsek látták a csillagot, és követték. A bibliamagyarázók hagyományosan úgy szóltak a napkeleti bölcsekről, hogy ők a
csillag követésével az akkor ismert sokféle népből álló emberiséget jelképezték. A keletről felragyogó csillag fényében az emberiségnek egyetemlegesen szóló isteni hívást vélték felfedezni. A bölcsek lázasan
keresik az újszülött királyt – ebben az egész emberiség jó, szép és igaz
iránti vágyát látták. Az emberiség a teremtés kezdete óta vágyik istenre,
hogy kifejezze hódolatát előtte. A csillag akkor jelent meg, amikor az
idők teljességében megszületett az isteni gyermek. A csillag isten régóta
várt ígérete beteljesedésének, megváltó cselekedetének hírnöke volt.
isten népe az akkor ismert világ népei között élt szétszórva. A vallásukat,
kultúrájukat azonban a lehetőségekhez mérten igyekeztek élni. ezt nem
titokban tették. A környezetükben élő érdeklődők megismerhették vára9

kozásukat, szokásaikat, sőt mondásaikat is. A keletről elindult bölcsek –
mágusok, csillagászok, tudósok – az újszülött királyt keresték, míg a célnál megpillanthatták és megismerhették a világ Megváltóját újszülöttként, testbe öltözötten. A kis betlehemi házban gyűlnek össze, hogy
tiszteletüket tegyék, és átnyújtsák ajándékaikat. A különböző kultúrájú,
fajtájú és nyelvű keresztények közös vonása, hogy Krisztust keresik, és
mindannyian arra vágynak, hogy imádhassák. ezért a keresztények küldetése az, hogy mint ama csillag, jellé legyenek, amely az istenre éhező
emberiséget vezérli, mindannyiukat Krisztushoz vezeti, és isten eszközévé, amelynek segítségével isten minden nép egységét megvalósítja.
A bölcsek kincsesládáik megnyitásával is kifejezik hódolatukat.
Az őskeresztény időktől kezdve ezekben a Krisztus identitását különböző
oldalakról bemutató jegyeket látjuk: az arany királyi, a tömjén isteni mivoltának szól; a mirha pedig halálának árnyékát vetíti előre. A különböző
ajándékok tehát képbe foglalnak egy-egy felismerést, amelyet a különböző keresztény hagyományok jézus személyével és művével kapcsolatban megfogalmaztak. Amikor a keresztények összegyűlnek, hogy
kincseiket és szívüket Krisztus iránti hódolattal megnyissák, akkor mindannyian gazdagodnak azáltal, hogy megosztják ezeket az ajándékba kapott felismeréseiket.
A csillag napkeleten tűnt fel (Mt 2,2). A nap keleten kel, és a
Közel-Keletnek nevezett területről támadt a megváltás isten kegyelméből, aki megáldott minket a felkelő nappal a magasságból (Lk 1,78). de
a Közel-Kelet történelmét konfliktusok, véres küzdelmek kísérték és jellemzik most is, életét igazságtalanság és elnyomás árnyékolja be. A legújabb időkben a palesztin nakba (az 1948-as háború során az arab
lakosság elmenetele palesztinából) óta ez a térség számos véres háborút,
forradalmat, vallási szélsőségek előretörését érte meg. A napkeleti bölcsek történetének is sok sötét részlete van, legfőképpen heródes zsarnoki
rendelete a betlehemben és annak környékén élő két év alatti gyermekek
megöletésére (Mt 2,16–18). A történet kegyetlensége visszahangzik a
Közel-Kelet hosszú történelmében és nehéz jelenében.
A Közel-Keleten vert gyökeret és hozott harmincszoros, hatvanszoros és százszoros termést isten igéje. innen, keletről indultak el az
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apostolok, hogy hirdessék az evangéliumot a föld végső határáig (Apcsel
1,8). A Közel-Kelet keresztény tanúságtevők és mártírok ezreit adta.
Most mégis a kis keresztény közösség léte forog kockán, mert sokan arra
kényszerülnek, hogy máshol keressenek biztonságosabb és derűsebb
életet. Akárcsak egykor a világosság, a gyermek jézus, a közel-keleti kereszténység fénye is fokozott fenyegetésnek van kitéve e mostani nehéz
időkben.
jeruzsálem a kereszténység erős szimbóluma, mert a béke városa,
ahol az egész emberiség részesült a megváltásban és üdvösségben. Ma
azonban nincs béke a városban. Különböző csoportok tartanak rá igényt,
mások követeléseit semmibe véve. jeruzsálemben még az ima is politikai
és katonai intézkedéseknek van alávetve. jeruzsálem a királyok városa
volt, az a város, ahová jézus győztesen, királyként ünnepelten vonul be
(Lk 19,28–44). A napkeleti bölcsek természetesen arra számítottak, hogy
ebben a királyi városban fogják megtalálni a csillag által kinyilatkoztatott
újszülött királyt. de a történet elbeszélése szerint ahelyett, hogy áldásnak
érezte volna az üdvözítő Király születését, inkább nyugtalanság fogta el
egész jeruzsálemet.
napjainkban a Közel-Keletnek minden eddiginél nagyobb szüksége van a népeit vezérlő mennyei világosságra. A betlehemi csillag
annak jele, hogy isten az ő népével jár, átéli kínjait, hallja kiáltását, és
könyörületes hozzá. ez megerősít bennünket abban, hogy akárhogyan
forduljon is a sorsunk, akármilyen rettenetes tragédiák is következzenek be, isten hűsége rendíthetetlen. Az Úr nem szunnyad, nem alszik.
népével jár, és visszahozza, ha eltéved vagy bajba kerül. A hit útja ez
az istennel járás, aki szüntelen rajta tartja szemét népén, és aki vezet minket a történelem és az élet rögös útjain.
Az idei imahétre a közel-keleti keresztények a keleten feltűnt csillag témáját választották, mégpedig több okból. Míg sok nyugati keresztény a karácsonyt ünnepli, a régebbi, sok keleti keresztény számára ma
is fő ünnep a vízkereszt, amikor isten megváltása nyilvánvalóvá válik a
nemzetek számára betlehemben és a jordán vizében. bizonyos értelemben ez a teofániára (isten megjelenésére) figyelés az a kincs, amelyet a
közel-keleti keresztények világszerte felkínálhatnak testvéreiknek.
11

A bölcseket a csillag vezérli a nyugtalan jeruzsálemi napokban,
amikor heródes az ártatlan élet elpusztítását tervezi. Ma is, szerte a világon ártatlanok szenvednek az erőszaktól vagy annak fenyegetésétől.
Fiatal családok menekülnek a heródes- vagy Augustus-féle zsarnokoktól.
ilyen környezetben az emberek jelét keresik annak, hogy isten velük van.
Keresik az újszülött királyt, a szelídség, béke és szeretet királyát. de hol
van az a csillag, amely megmutatja hozzá az utat? Az egyház küldetése,
hogy a Krisztushoz, a világ világosságához vezető utat megvilágító csillag legyen. ilyen csillagként az egyház a remény jele lesz a bajos világban, annak jele, hogy isten népével van, és kíséri az élet nehézségei
között. A keresztények arra hívattak, hogy szóval és tettel vessenek fényt
az útra, hogy Krisztus újra kinyilatkoztassék a nemzeteknek. de a közöttünk lévő megosztottság elhomályosítja a keresztény tanúságtétel fényét, ködbe burkolja az utat, és megakadályozza, hogy mások is
eljussanak Krisztushoz. viszont, ha a keresztények egyesülnek Krisztus
imádatában, megnyitják kincsesládáikat és megosztják ajándékaikat,
akkor jelévé lesznek annak az egységnek, amely isten szándéka az ő
egész teremtett világának.
A közel-keleti keresztények annak tudatában teszik közzé a mellékelt imaheti forrásanyagot, hogy világszerte sokan osztoznak fájdalmaikban, nehézségeikben, és vágyódnak arra a világosságra, amely a
Megváltóhoz vezet, aki le tudja győzni a sötétséget. A covid 19 világjárvány, a következtében fellépő gazdasági válság, a politikai, gazdasági és
társadalmi intézmények kudarca abban, hogy megvédjék a leggyengébbeket és legkiszolgáltatottabbakat, még inkább rámutat, milyen nagy
szüksége van a világnak arra, hogy fény világítsa be a sötétséget. A napkeleten, a Közel-Keleten kétezer éve felragyogó csillag ma is a jászolhoz
hív, oda, ahol Krisztus született. Odavonz bennünket, oda, ahol isten
Lelke él és hat, keresztségünk valóságához és szívünk átformálódásához.
A bölcsek meglátták az Üdvözítőt, és leborulva imádták. Majd,
miután álmukban kijelentést kaptak, más úton tértek vissza hazájukba.
hasonlóképpen, a közös imádságban megélt közösségnek arra kell indítania, hogy új úton térjünk vissza életünkbe, egyházunkba és világunkba.
Az új úton járás bűnbánatra és megújulásra szólít személyes életünkben,
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egyházunkban és társadalmunkban. Krisztus követése a mi új ösvényünk,
és ebben az ingatag és változékony világban a keresztényeknek annyira
szilárdnak és határozottnak kell maradniuk, mint a csillagállások és a
fénylő bolygók. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az evangélium mai szolgálatához szükség van az emberi méltóság védelme iránti elkötelezettségre, különös tekintettel a legszegényebbekre, leggyengébbekre és a
peremre szorultakra. ehhez az egyházaknak átláthatónak és számonkérhetőnek kell lenniük a világgal és egymással való bánásmódjukban.
vagyis az egyházaknak együtt kell működniük, hogy könnyítsenek a
bajban lévőkön, befogadják a kitaszítottakat, felszabadítsák a megterhelteket, hogy igazságos és becsületes társadalmat építsenek. ez összefogásra hívja az egyházakat, annak érdekében, hogy a fiatalok isten
szíve szerinti jövőt építsenek, ahol minden ember megtapasztalhatja az
életet, békét, igazságosságot és szeretetet. Az egyházak közötti új út a
látható egység útja, amelyet áldozatosan, bátran és tántoríthatatlanul keresünk, hogy minden nappal egyre inkább „isten legyen minden mindenekben” (1Kor 15,28).
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Ökumenikus istentisztelet

Az istentisztelet előkészítése

Az ökumenikus imahét idején világszerte sokféle hagyományú és hitvallású keresztény gyűlik össze azért, hogy az egyház egységéért imádkozzon. Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak
Tanácsa állította össze. Az igehirdetési és liturgiai textusok ihletője a
napkeleti bölcsek látogatása az újszülött Királyhoz, amint a Máté 2,1–
12-ben olvassuk, kiemelve a 2. verset: „Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
A Krisztus világosságában részesülünk című részhez szükség lesz
néhány dologra. először is, egy elöl felfüggesztett sötétkék drapériára,
amely az éjszakai égboltra emlékeztet. Másodszor, egy nagy csillagra,
amelyet majd a drapériára rögzítünk. harmadszor, kis papírcsillagokra
az istentisztelet résztvevőinek. ha a körülmények engedik, minden jelenlévőt előre hívhatunk, hogy helyezze az égboltra a maga kis csillagát,
mintegy felajánlva a mennyei királynak. Alternatív lehetőségként a különböző csoportok, közösségek egy-egy előre kiválasztott képviselője
tegyen így.
A Felolvasó számára kijelölt részeket több résztvevő között is
feloszthatják. hasonlóképpen, a Lelkész számára kijelölt részeket is feloszthatják a lelkészek vagy a különböző hagyományú közösségek vezetői között. A lelkészek/vezetők együtt mondhatják az Elbocsátás és az
Áldás szavait.

Énekjavaslatok a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
részéről:

Az 2021-es imahét anyagához énekeket is javasolunk a nyomtatott és digitális változatban egyaránt hozzáférhető ökumenikus énekfüzetből (öé).
https://meot.hu/index.php/enekeskonyv-m
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A napi témákhoz ajánlott énekek a megfelelő napoknál találhatók.
A megadott 2-3 énekből a helyi illetve a felekezeti adottságok alapján
lehet választani.
A 2021-es témához különösen jól illik, ha a Christe qui lux es et
dies (Krisztus, ki vagy nap és világ) himnusz valamelyik felekezeti változata (ÉE 356, RÉ 500, EÉ 109 ), különösen esti záróénekként a liturgia
végén. Az énekfüzetben ez nem szerepel, ugyanakkor innen választhatunk további esti énekeket: A fényes nap (ÖÉ 1.); Maradj velem, mert
mindjárt este van (ÖÉ 30.) vagy Ó, terjeszd, ki, Jézusom (ÖÉ 40.)
bevezető énekként vagy az igeolvasások előtt-között ajánljuk a
Jövel, Szentlélek Isten (ÖÉ 25.); Jövel, Szentlélek Úr Isten (ÖÉ 26.); esetleg az Imádkozzatok és buzgón kérjetek (ÖÉ 18.) vagy az Isten élő Lelke,
jöjj (ÖÉ 19.) választását.

15

Az istentisztelet rendje

L
F
gy

„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
(Mt 2,2)
Lelkész
Felolvasó
gyülekezet

Bevonulás
A lelkészek és az istentisztelet résztvevői bevonulnak egy keleti dicséret
/ dallam hangjai mellett
Istentiszteletre hívás
L

Gy
L
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Az Atya, Fiú, szentlélek nevében

Ámen.

Testvérek, ma a világ négy égtáján élő testvéreinkkel együtt
imádkozunk az egyház látható egységéért. Az istentisztelet
anyagát a Közel-Keleti egyházak Tanácsa készítette elő. A textusok választását az újszülött Királyhoz látogató napkeleti bölcsek története ihlette, amint megírva találjuk szent Máté
evangéliumában: „…láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Függesszük tekintetünket ama napkeleten megpillantott csillagra, és engedjük, hogy bennünket is
vezessen.
álljunk isten elé örömmel és hálaadással, hozzunk elé minden
beteget, szenvedőt, a társadalom peremén élőt, menekültet, gyökerétől elszakítottat. Tudjuk, hogy isten világossága el tudja oszlatni a mi sötétségünket. Amikor most az egyház egységéért
imádkozunk, mi és közösségeink is legyünk világossággá,
amely a Megváltó jézushoz vezérel másokat.

L

Gy

Ének1

dicsőség neked, Mindenható Atyánk, hogy kijelentetted magadat teremtett világodban, és minden embert színed elé hívsz.
Láttuk jézus csillagát életünkben, és eljöttünk, hogy imádjuk őt,
mint egykor a napkeleti bölcsek. Ma felajánljuk magunkat neki,
és kérjük, hogy a szentlélek legyen jelen közöttünk.

Tégy eggyé bennünket, akik északról és délről, keletről és
nyugatról jöttünk. Idősek és fiatalok, férfiak és nők azért
jöttünk, hogy leboruljunk előtted, és imádjunk téged, ó
mennyei Király.
Ámen.

Dicsérő és bűnvalló imádság
L

Gy
L

Gy
1

Magasztalunk, urunk, menny és föld teremtője, mert világító
testeket helyeztél az égboltra. elválasztottad a világosságot a
sötétségtől, jeleket adtál az ünnepek, a napok és az esztendők
megkülönböztetésére. csillagokkal hintetted tele az égboltot.
Mily csodálatosak alkotásaid! Az egek hirdetik dicsőségedet,
kezed munkájáról beszél a menny.
Magasztalunk téged, ó Urunk.

dicsérünk téged, hogy lázadásunk ellenére nem hagytál el bennünket, hanem elküldted Fiadat, hogy ragyogja be sötétségünket, hogy ő legyen a mi világosságunk és megváltásunk. benne
élet volt, és az élet volt az emberek világossága. és a világosság
a sötétségben fénylik.
Dicsérünk téged, ó Urunk.

Áldj meg minket, Jézus, kik itt egybegyűltünk (ÖÉ 6.), vagy
Dicsérjétek az Urat, Áldjátok ő szent voltát (ÖÉ 11.), vagy
Itt van Isten köztünk (ÖÉ 21.)
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imádunk téged, hogy összekuszált életünkben is velünk vagy
szentlelked ereje által. ösvényünket megvilágítod, bölcsességet és hitet adsz a hamisság és kétség világában.

Imádunk téged, ó Urunk.

hálát adunk neked, urunk, hogy a világba küldesz, hogy viszszatükrözzük ezt a fényt egyházainkban és sokszínű kultúránkban. Tanúságtételre hívsz az egy igaz Király, jézus mellett,
akinek felajánljuk önmagunkat.

Hálát adunk neked, ó Urunk.

boruljon le előtted, és imádjon téged minden nép. sokszor
jobban vonz a sötétség, de te világosságot adtál nekünk. ezért
hozzád jövünk, és megvalljuk bűneinket:

Megvalljuk előtted, hogy letértünk útjaidról, és ellenszegültünk rendeléseidnek. Elcsúfítottuk a te jó teremtésedet,
és felelőtlenül pazaroltuk a természet kincseit. Folyóidat,
tengereidet elszennyeztük, levegődet, földedet megmérgeztük, és sokféle élőlény pusztulását okoztuk.
(Csend)

Önző módon cselekedtünk testvéreinkkel szemben. Megengedtük, hogy igényeink és vágyaink legyőzzék elkötelezettségünket az igazságosság iránt. Falakat emeltünk, és a
bizalmatlanságot terjesztettük ember és ember között.
(Csend)

Származás, vallás, nembeli hovatartozás alapján osztályoztuk az embereket, és mindenféle háborúban azt vártuk,
hogy Jézus a mi oldalunkra álljon. Bocsásd meg ezeket a
gondolatokat és cselekedeteket, ó Urunk, amikor most bűnbánattal jövünk eléd.

(Csend)
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Mindenható isten! Az idők teljességében elküldted szent Fiadat, az Úr jézus Krisztust a világba, hogy minden embert megváltson. Kérünk, könyörülj rajtunk, bocsásd meg bűneinket,
formálj bennünket az ő dicsőséges képmására, hogy a remény
jelzőfényeként világíthassunk háborgó világunkban.

(Csend)

A Mindenható isten meghallgatja imánkat, könyörül rajtunk,
és megbocsátja bűneinket.
Istennek legyen hála, akit fennhangon magasztalunk.

Ének (Trisagion)

Válasz- zsoltár: Zsolt 8
F

Gy
F
Gy
F
Gy

F

Gy

Ó, urunk, mi urunk! Mily felséges a te neved az egész földön,
az égen is megmutattad fenségedet!

Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat
ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a
bosszúállót.

ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat,
amelyeket ráhelyeztél,
micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az
emberfia, hogy gondod van rá?

Kevéssel tetted őt kisebbé istennél, dicsőséggel és méltósággal
koronáztad meg.
Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:

a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.

Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!
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Ének

Első olvasmány: ézs/iz 9,1–6 v. 2–7

Ének

Második olvasmány: ef 5,8–14

Ének (halleluja)

Evangéliumi olvasmány: Mt 2,1–12

Igehirdetés

(Egyperces csend vagy ének)

(Niceai) Hitvallás (a keleti egyházak hagyománya szerint)
hiszek egy istenben,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek,
minden látható és
láthatatlan dolgoknak Teremtőjében.

és az egy Úr
jézus Krisztusban,
istennek egyszülött Fiában,
aki az Atyától minden időknek
előtte született;

a világosságtól való világosságban,
igaz istentől való
igaz istenben,
aki született és nem teremtetett,
aki egylényegű az Atyával,
és aki által mindenek lettek;
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aki miérettünk, emberekért és
a mi üdvösségünkért
leszállt a mennyekből
és megtestesült
a szent Lélektől
és szűz Máriától
és emberré lett;
aki keresztre feszíttetett
miérettünk poncius pilátus idejében,
és szenvedett
és eltemettetett,
és feltámadott a harmadik napon
az írások szerint;
és felment a mennyekbe
és ül
az Atyának jobbján;
és újból eljő
dicsőséggel,
ítélni élőket és holtakat, és
az ő Országának nem lesz vége;

és a szent Lélekben,
Úrban és éltetőben,
aki az Atyától ered,
akit az Atyával
és Fiúval együtt
imádunk
és dicsőítünk,
aki a próféták
által szólott.

hiszek egy, szent,
egyetemes és apostoli
egyházban.
egy keresztséget vallok
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a bűnök bocsánatára.
várom
a holtak feltámadását
és az eljövendő örök életet.
ámin.2

Krisztus világosságában részesülünk

Felfüggesztett sötétkék drapéria jeleníti meg az éjszakai égboltot. Egy
nagy csillag van rajta. Az istentisztelet résztvevői korábban egy-egy kis
papírcsillagot kaptak. Most előre hívjuk őket, hogy tegyék a csillagot a
drapériára.
L

A napkeleti bölcseket egy csillag vezette Krisztushoz. Ma ez a
csillag Krisztus jelenlétére mutat, aki nyilvánvalóvá lett számunkra, és akinek fénye ránk ragyog. Ahogyan a napkeleti bölcsek követték a betlehemi csillagot, most mi is e csillag alatt
gyűlünk egybe, az égre helyezzük a magunk csillagocskáit, az
egyház látható egységéért egyesítve ajándékainkat és imáinkat.
e cél felé haladva, életünk együttesen tegyen fényes bizonyságot, amely Krisztus ismeretére vezet másokat.

Közbenjáró imádságok
L

F

Gy
2

hittel és bizalommal járulunk az Atya, Fiú, szentlélek isten elé.

A bölcsek napkeletről jöttek, hogy tiszteletüket tegyék, és felajánlják kultúrájuk, hazájuk különleges kincseit.
Ma egyetemlegesen fohászkodunk a világ sokféle hagyományú
és szertartású keresztény közösségeiért.
urunk, kérünk, őrizd meg ezeket a kincseket, különösen is a
világ azon részein, ahol erőszak és zsarnokság fenyegeti a keresztények jelenlétét és megmaradását.
Urunk, hallgass meg minket! (mondva v. énekelve)

Magyar Ortodox Egyházmegye
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Az Úr kora gyermekkorára a zsarnok heródes által elrendelt
erőszak és vérengzés nyomta rá bélyegét.
imádkozunk világszerte azokért a gyermekekért, akik erőszaktól
sújtott helyeken élnek, és nap mint nap el kell viselniük ennek
következményeit:
erősítsd, urunk, az egység és a kölcsönös szeretet kötelékét
egyházaink között, segíts, hogy közösen tudjunk munkálkodni
és szent nevedről bizonyságot tenni. indíts arra, hogy szüntelenül védelmezzük az elnyomottat, és befogadjuk a kirekesztettet.
bátoríts, hogy ellenálljunk a zsarnokságnak, elnyomó rendszereknek, amikor országodat keressük.
Urunk, hallgass meg minket!

A napkeleti bölcsek látogatása után a szent családnak útra kellett
kelnie a pusztában. Menekültek lettek egyiptom földjén.
imádkozunk mai világunkban is a menekültekért, a gyökereiktől
elszakítottakért:
segíts, urunk, hogy vendégszeretők legyünk az otthonukból elűzöttekkel. Add a befogadás lelkét azok iránt, akik védett kikötőt keresnek.
Urunk, hallgass meg minket!

jézus születése mindenki számára örömhír volt: a más-más nemzethez, valláshoz tartozók összegyűltek a szent gyermek imádására.
imádkozunk, hogy munkáljuk a harmónia és dialógus útját más
vallásokkal:
urunk adj alázatot és türelmet, hogy kellő tisztelettel kísérhessünk másokat útjukon.
Urunk, hallgass meg minket!

A napkeleti bölcsek más úton tértek haza.
imádkozunk egyházainkért e változó világban:
urunk, segíts, hogy új, kreatív utakat találjunk a te követésedre
és a tanúságtételre, hogy higgyen a világ.
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Ének

Urunk, hallgass meg minket!

Amikor a napkeleti bölcsek meglátták a szent gyermeket, igen
nagy volt az örömük.
Mennyei Atyánk, segíts, hogy szüntelenül Reá nézzünk, hogy ne
tévedjünk el. egyesíts bennünket az Úr jézus Krisztusban, aki
az út, az igazság és az élet, és aki így tanított minket imádkozni:
Mi Atyánk… 3

Elbocsátás és áldás4
L

Gy
L

Gy

L

Gy

Menjetek el, és éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.

A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.
ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben.

Ébredjünk fel, akik alszunk, és felragyog nekünk a Krisztus.

békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya istentől
és az Úr jézus Krisztustól! A kegyelem legyen mindazokkal, akik
el nem múló szeretettel szeretik a mi urunkat, jézus Krisztust.
Ámen. Istennek legyen hála.

Záró ének5

3
4
5

vagy énekelve: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben (ÖÉ 32.)
ef 5-6 alapján.
A fényes nap (ÖÉ 1.);
Maradj velem, mert mindjárt este van (ÖÉ 30.) vagy
Ó, terjeszd, ki, Jézusom (ÖÉ 40.)
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Bibliai gondolatok és imádságok az Imahét napjaira

1. nap
„…láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Mt 2,2)
Kelts fel, és vonj minket tökéletes világosságodba
Olvasmányok

zak 4,1–4
zsolt 139,1–10
2Tim 1,7–10

jn 16,7–14

egy színarany lámpatartót látok
jobbod megragadna engem
ez a kegyelem…most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus jézus megjelenése által
Amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra

Ajánlott énekek6 23. Jézus, te égi szép;
38. Ó, jöjj, ó, jöjj Immánuel;
41. Örvendezzünk, jertek
Meditáció

ebben a törékeny és bizonytalan világban fényt, egy távoli reménysugarat keresünk. A gonoszság közepette a jót óhajtjuk. Keressük a jót önmagunkban, de oly gyakran úrrá lesz rajtunk a saját gyengeségünk, hogy
még a remény is elhagy. Abban az istenben van bizodalmunk, akit
imádunk. isten az ő bölcsességében képessé tett arra, hogy isteni beavatkozásában reménykedjünk, de arra nem számítottunk, hogy az ő
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Az ökumenikus énekfüzetből
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közbeavatkozása egy személy lesz, és hogy maga az Úr lesz közöttünk
a világosság. ez minden várakozásunkat felülmúlta. isten ajándéka
„az erő és a szeretet lelke”. nem a saját erőnkben és képességünkben
való bizakodás visz a tökéletes világosság felé, hanem isten szentlelke.
Az emberiség sötétsége közepette csillag ragyogott fel napkeleten. benne látjuk azt a világosságot, amely átjárja a magunkra hagyó,
egymástól elválasztó sötétség mélységeit. A csillag fénye nem csupán
egy különleges történelmi pillanat ragyogása volt, hanem azóta is fénylik,
és hatással van a történelem menetére. Korszakokon keresztül azóta,
hogy a csillag először megjelent, a világ megismerte Krisztus követőinek
élete által azt a reménységet, amelyet a szentlélek ihlet. A követők bizonyságot tesznek isten munkájáról a történelemben, és ezzel együtt a
szentlélek maradandó jelenlétéről. A történelem minden hányattatása és
a körülmények változása ellenére a Feltámadott azóta is fénylik mint jelzőtűz, mint világítótorony, hogy mindannyiunkat ebbe a tökéletes világosságba vezessen, legyőzve a bennünket szétszakító sötétséget.
Annak vágya indít a keresztény egységért való imádkozásra és
munkálkodásra, hogy legyőzzük az egymástól elszakító sötétséget.
Imádság

urunk, istenünk! világítsd meg ösvényünket Krisztus világossága által,
aki előttünk megy, és vezet bennünket. világosíts meg, és lakjál bennünk!
Add, hogy felfedezzük szívünkben a kicsiny jászlat, amelyben ott szunynyad a nagy világosság. világosság Teremtője, hálát adunk neked az el
nem halványuló csillag ajándékáért, jézus Krisztusért, urunkért és Üdvözítőnkért. ő legyen zarándokutunk világossága! gyógyítsd szétszakítottságunkat, és vonj közelebb a világossághoz, hogy egységre találjunk
benne. ámen.
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2. nap
„Hol van a zsidók királya, aki most született?” (Mt 2,2)
Az alázatos vezető falakat dönt, és szeretettel épít
Olvasmányok

jer 23,1–6
zsolt 46
Fil 2,5–11
Mt 20,20–28

Olyan király, aki bölcsen uralkodik
háborúkat szüntet meg a föld kerekségén
nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő istennel
Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak,
hanem hogy ő szolgáljon

Ajánlott énekek: 7. Áldjad, én lelkem;
33. Mind adjon hálát Istennek;
34. Minden élő dicsér
Meditáció

jeremiás elítéli izrael (júda) királyait, akik rossz vezetők voltak, megosztották és szétszórták a népet. vezetésük felbomlasztotta, és fogságba
juttatta a népet. ezzel szemben az Úr olyan királyt ígér, aki pásztorolja
a népet, aki „törvényesen és igazságosan jár el az országban”, összegyűjtve nyájának tagjait.
világunk jó vezetőért könyörög, és állandóan valaki olyat keres,
aki megfelelhetne ennek a kívánságnak. de hol található ilyen vezető?
csak Krisztusban láthatjuk az isten szíve szerinti király vagy vezető
példáját. Amikor elhívást kaptunk követésére, akkor arra is, hogy magunkévá tegyük szolga-királyságát az egyházban és a világban. Krisztusban azzal találkozunk, aki nem rombol, nem szakít szét, hanem épít
és egyesít, isten nevének dicsőségére. vezetése nem önző és nem erőszakos. hanem olyan szerető, szerény szolgával találkozunk benne, aki
nem tekinti zsákmánynak, hogy egyenlő istennel. ő az, aki szolgálni
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jött, ahelyett, hogy neki szolgáljanak, és követői ugyanerre kaptak elhívást.
Ma a Közel-Kelet a nép fogyását tapasztalja, mivel hiánycikk lett
a törvényesség és igazság, nem csak ott, hanem az egész világon. Mégis
megingathatatlan reménységünk van, akkor is, ha „népek háborognak,
országok inognak” körülöttünk.
A vezetők felelőssége akár a világban, akár az egyházban az,
hogy összegyűjtsék, nem pedig, hogy megosszák és szétszórják isten
népét. A világ és az egyház megosztottságát a karrier- és hatalomvágy,
az önös érdekek okozzák. Minél inkább követik Krisztus szolgáló vezetését a hívő keresztények, annál inkább szűnik a megosztottság a világban
és az egyházban. Amikor békéért, igazságosságért, tisztességért munkálkodunk mindnyájunk jóléte érdekében, akkor alázatosan bizonyságot teszünk pásztoroló királyunkról, másokat is bevonva az ő jelenlétébe.
Imádság

istenünk, egyetlen menedékünk és erőnk, magasztalunk Téged azért,
hogy igaz és igazságos istenünk vagy. Megvalljuk előtted, hogy bizony
gyakran e világ vezetési módszereit szeretnénk követni. segíts, hogy
jézus Krisztus urunkat ne a hatalmasok palotáiban, hanem a szerény jászolban keressük, és szelídségében kövessük. Tégy késszé önmagunk kiüresítésére, neked engedelmeskedve egymás szolgálatában.
Krisztus nevében kérünk, aki veled és a szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. ámen.
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3. nap
„Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és
vele együtt az egész Jeruzsálemet.” (Mt 2,3)
Krisztus jelenléte megfordítja a világ szokásos rendjét
Olvasmányok
neh 4,18–21

végeztük a munkát, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig
zsolt 2,1–10
Miért tombolnak a népek?
2Thess 2,13–3,5 de hűséges az Úr, aki megerősít titeket
Mt 2,1–5
nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész jeruzsálemet

Ajánlott énekek: 44. Tisztítsd meg szíved;
45. Uram Jézus, légy velünk
Meditáció

Az Úr közénk jött. Krisztus jövetele megzavarja a világ szokásos rendjét.
Oly sok nemzeti vezetővel ellentétben az Úr alázattal jön, elítéli az igazságtalanság és elnyomás gonoszságát, amely a hatalom- és karriervágyat
kíséri. jézus jövetele a szív megváltozására, az élet átformálására hív,
azért, hogy az emberek felszabaduljanak mindaz alól, ami elembertelenít,
és szenvedést okoz. jézus megmutatja, hogy isten a szenvedőkkel van,
hiszen isten szeretett gyermekeként minden személynek megvan a maga
méltósága. ezért jézus jelenléte nyugtalanságot okoz, mégpedig azért,
mert hajótöröttekké teszi a gazdagokat és hatalmasokat, akik csak a saját
érdekeiket tartják szem előtt, a közjóval pedig nem törődnek. de azok
számára, akik a békéért és az egységért munkálkodnak, Krisztus jövetele
a reménység sugarát hozza.
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Ma elhivatásunkra és elkötelezettségünkre építve valósággá kell
tennünk világunkban az igazságot. ez azt is jelenti, hogy át kell gondolnunk, és el kell ismernünk, hogy a mi útjaink nem mindig istennek a békéhez és igazsághoz vezető útjai voltak. Amikor mi keresztények
közösen munkálkodunk a békéért és igazságosságért, erőfeszítéseink
eredményesebbek. és amikor így munkálkodnak együtt a keresztények,
a keresztény egységért való imádságunk láthatóvá válik, ami által mások
is felismerhetik bennünk Krisztus jelenlétét a világban. szavainkkal és
tetteinkkel a remény világosságát hozhatjuk el azoknak a sokaknak, akik
a politikai nyugtalanság, a szegénység és a rendszerbe épített hátrányos
megkülönböztetés miatt szenvednek. A jó hír az, hogy istenünk hűséges,
hogy ő az, aki mindig megerősít és megvéd bennünket, aki mások javáért
való munkálkodásra indít, különösen azokért, akik a szenvedés, gyűlölet,
erőszak és fájdalom sötétségében élnek.
Imádság

urunk, Te jézushoz vezettél minket a sötétségből. Te ragyogtattad fel a
reménység csillagát életünkben. segíts, hogy mind együtt szánjuk oda
magunkat országod, a szeretet, igazság és béke országának munkálására,
hogy a reménység világosságává legyünk a kétségbeesés és kilátástalanság sötétségében élőknek. Fogd a kezünket, urunk, hogy minden nap
érezhessük jelenlétedet. hadd kövessünk félelem és aggodalmaskodás
nélkül! Ragyogtasd ránk világosságodat, forrósítsd fel szívünket, hogy
szereteted melegét sugározzuk. emelj magadhoz, aki megüresítetted önmagadat értünk, hogy életünkkel magasztaljunk, Atya, Fiú, szentlélek.
ámen.
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4. nap
„Te pedig Betlehem, […] semmiképpen sem vagy a legkisebb” (Mt 2,6)
Bár kicsinyek vagyunk és szenvedünk, nincs hiányunk semmiben
Olvasmányok

Mik 5,2–5a.7–8 belőled származik az, aki uralkodni fog izráelen
zsolt 23
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm
1pt 2,21–25
Most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez
Lk 12,32–40
ne félj, te kicsiny nyáj

Ajánlott énekek: 4. Az Úr csodásan működik;
27. Ki dolgát mind az Úrra;
45. Uram Jézus, légy velünk
Meditáció

betlehem kicsiny és szerény városában lépett be az Úr, az isten Fia a világba. egy szegény falusi lány méhében öltött emberi testet, és választotta,
hogy ismeretlenségben és egyszerűségben élje emberségét. búzaszemmé
lett a szántóföldön, kovásszá a tésztában, vékony fénysugárrá a szemünkben, és azután ez a fény betöltötte a földet. efráta kicsinységéből jött a
vezető, a pásztor, lelkünk őrizője. bár ő a pásztorunk, ő lett a bárány,
aki hordozta a világ bűneit, azért, hogy meggyógyuljunk.
bár betlehem nem sokat számított júda nagy nemzetségei között,
mégis nagy lett a pásztorok pásztorának, a királyok Királyának születése
által. betlehem, amelynek neve a „kenyér házát” jelenti, az egyház metaforája lehet, amely az élet kenyerét kínálja a világnak. Az egyház a
mai betlehem, ahol szívesen fogadják a gyengét, az erőtlent és a kicsinyt,
mivel mindenkinek helye van benne. e búzaszemek gyülekezetéből lesz
az aratás. Az egyesülő sugarak vezérlő fénnyé lesznek.
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A politikai nyugtalanság, a kapzsiság kultúrájának erősödése és
a hatalommal való visszaélés közepette a keresztények, ahogyan mások
is a Közel-Keleten, üldöztetést szenvednek, kirekesztést tapasztalnak, az
erőszaktól és igazságtalanságtól való félelemben élnek. Mégsem rettennek meg, mert a pásztor velük megy, egy akolba gyűjti őket, és jelét adja
szerető jelenlétének. egyesülve ők a kovász, amely megkeleszti a tésztát.
Krisztusban látják az alázat példáját, tőle hallják a hívást a szakadások
legyőzésére és az egy nyájjá való egyesülésre. bár kevesen vannak, szenvedésükben a bárány nyomát követik, aki a világ üdvösségéért szenvedett. bár kevesen vannak, reménységük szilárd, és semmiben sincs
hiányuk.
Imádság

jó pásztorunk, a kicsiny nyáj szakadozottsága megszomorítja szentlelkedet. bocsásd meg lanyha igyekezetünket és lassúságunkat akaratod
követésében. Adj nekünk szíved szerint való bölcs pásztorokat, akik belátják a megosztottság bűnét, akik szentségben és igazságban vezetik az
egyházakat a benned való egység felé. Kérünk urunk, hallgasd meg
imádságunkat. ámen.
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5. nap
„A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment” (Mt 2,9)
Az egyetlen Úr vezetésével
Olvasmányok

2Móz/Kiv 13,17–14,4 Az Úr előttük ment nappal felhőoszlopban
zsolt 121
Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön segítségem?
jel 22,5–9
Az Úr isten fénylik fölöttük
Mt 2,7–10
A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment
Ajánlott énekek: 27. Ki dolgát mind az Úrra;
37. Ó Jézus, emlékezni rád;
46. Velem vándorol utamon Jézus
Meditáció

Az írások újra meg újra elmondják, hogyan jár népével az Úristen, védelmezi, éjjel-nappal figyel rá. Az ösvény nem mindig egyenes, néha
vissza kell fordulnunk, máskor, más úton folytatnunk. életünk útját járva
abban viszont biztosak lehetünk, hogy isten, aki „nem alszik és nem
szunnyad”, megvéd, nehogy megbotoljunk és elessünk.
A legnagyobb sötétségben is velünk van isten világossága. Az ő
világossága ragyog a próféták által, akiket azért küldött, hogy az ő útján
vezessék népét, és emlékeztessék a szövetségre. A legjobbkor, az idők
teljességében isten elküldi egyszülött Fiát, jézus Krisztust. ő a világító
fényforrás minden nemzetnek, isten dicsősége a világban, az isteni élet
forrása, aki vérével pecsételi meg az új szövetséget.
Az egységünk felé és az általa Krisztussal való szorosabb egység
felé vezető út nem mindig könnyű. Az egységért való legkomolyabb
igyekezetünk közben is túl hamar szem elől téveszthetjük az írások alap33

vető üzenetét: isten nem hagyja el népét, kudarcaik és mindenféle megosztottságuk ellenére sem. A reménységnek ez az üzenete nemcsak a keresztényeknek szól, hanem az egész világnak. A bölcsek története arra
emlékeztet, hogy isten a sokféle embert oda vezeti a csillag fényével,
ahol Krisztus, a világ világossága tárul eléjük.
isten elküldi szentlelkét, akinek világossága képessé tesz arra,
hogy a hit szemével lássuk az isteni gyermek valóságát, benne az egységre hívást és minden dolgok megbékéltetését. A Lélek vezet ki minket
a sötétségből és tragédiákból Krisztus életébe és világosságába.
Imádság

urunk istenünk és Atyánk, te azért küldted a csillagot, hogy egyszülött
Fiadhoz vezesse a bölcseket. erősítsd benned való reménységünket, és
adj bizonyosságot mindenkor, hogy velünk jársz, és vigyázol népedre.
Taníts minket, hogy kövessük szentlelked útmutatását, akármilyen idegennek tűnik is néha annak útja, hogy egységre jussunk jézus Krisztusban, a világ világosságában. nyisd meg szemünket Lelkedre, bátoríts a
hitben, hogy jézust Úrnak valljuk, imádjuk és örvendezzünk benne, ahogyan a napkeleti bölcsek is betlehemben.
ezeket az áldásokat kérjük Tőled szent Fiad, jézus Krisztus nevében.
ámen.
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6. nap
„Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták
őt” (Mt 2,11)
Az egyetlen Úr imádására összegyűlve
Olvasmányok

2Móz/Kiv 3,1–6 Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az
istenre
zsolt 84
Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, seregek ura!
jel 4,8–11
imádjátok azt, aki él örökkön örökké
Mt 28,16–20
Amikor meglátták őt, leborultak előtte

Ajánlott énekek: 37. Ó Jézus, emlékezni rád;
33. Mind adjon hálát Istennek
Meditáció

Amikor a bölcsek távoli hazájukból eljutottak betlehembe, és látták a
gyermeket anyjával együtt, leborulva imádták. isten közénk jött kinyilatkoztatásának jelenlétében lefelé néz a szem, és meghajol a térd. hasonlóképpen az égő csipkebokor láttán Mózes eltakarta arcát, mert félt
rátekinteni az istenre. Amikor a tanítványok látták a feltámadt Krisztust
a galileai hegyen, csodálkoztak, és zavarba jöttek, mégis imádták. A
mennyei liturgiában a huszonnégy vén leborul a trónon ülő előtt. isten
jelenlétére megdöbbenéssel, majd rácsodálkozással, végül imádással válaszolunk.
de látunk? Rácsodálkozunk? valóban imádjuk? hányszor nem
vesszük észre, hogy a szemünk vak isten jelenlétére! hogyan imádhatjuk
igazságban, ha előbb nem látjuk? beszűkült látóterünkben túl gyakran
csak a saját összekuszálódott dolgainkat látjuk magunk előtt, közben elfelejtjük, hogy isten mindnyájunknak adta megmentő kegyelmét, és hogy
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mindannyiunké ugyanaz az egy Lélek, aki egységre vezet. önteltségünkben gyakran csak a saját törvényeinket és emberi hagyományainkat követjük, nem gondolva arra a szeretetre, amelynek megosztására egy
népként kaptunk elhívást, akiket Krisztus vére igazított meg, akik jézust
közös hittel Megváltónknak valljuk.
A szentlélek által megelevenített közösségekként egyházaink arra
hívnak, hogy együtt menjünk a Krisztus-gyermekhez, hogy egy népként
imádjuk őt. Az együttérzés Lelke vezet egymáshoz, együtt pedig mindnyájunkat az egy Úrhoz. csak a szentlélek vezetését követve leszünk
képesek „lélekben és igazságban” való imádatra. istenben való jövőnk
az egység és a szeretet jövője. Amikor e cél felé menetelünk, utunk közben is a Krisztusban való „egy-ségnek” ugyanerről az igazságáról kell
bizonyságot tennünk.
Imádság

irgalmas istenünk! Te, aki megadtad a vakoknak, hogy meglássák benned
Üdvözítőjüket, vezess megtérésre. irgalmadban vedd el szemünkről a
pikkelyeket, és indíts, hogy mint istenünket és Megváltónkat imádjunk
Téged. bajainkban, bűneink terhe ellenére is hadd szeressünk teljes szívünkből! hadd járjunk együtt, világosságod által vezérelve, egy szívvel
és egy akarattal, ahogyan első tanítványaid! A mi urunk jézus Krisztus
kegyelme legyen rajtunk, hogy együtt magasztaljunk a Lélek közösségében, és bizonyságot tegyünk a körülöttünk lévőknek. ámen.
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7. nap
„Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat,
tömjént és mirhát” (Mt 2,11)
A közösség ajándékai
Olvasmányok

hós/Óz 6,1–6
zsolt 100
Apcsel 3,1–10
Mt 6,19–21

Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel
ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom
neked
Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is

Ajánlott énekek: 14. Ébredj, bizonyságtévő Lélek;
20. Isten szívén megpihenve;
34. Minden élő dicsér
Meditáció

betlehembe, a kenyér városába menve figyeljünk a bölcsekre, akik a
Krisztus-gyermek imádatára érkeztek. Kinyitották kincsesládáikat, és
ajándékokat adtak az újszülött királynak: aranyat, tömjént és mirhát.
Történelmi szakadásaink, csökönyös ragaszkodásunk szabályokhoz és szertartásokhoz, a világ dolgaiba való belefeledkezésünk szakított
szét bennünket. Akkor hát milyen ajándékot készítettünk annak a Királynak, aki azért jön, hogy bevilágítsa életünket, és az egység kegyelmébe
vezessen? Tudjuk, hogy isten nem kívánja vagyonunkat vagy égőáldozatunkat, hanem azt, hogy az ő ereje szegénységünk által munkálkodjon:
„ezüstöm és aranyam nincsen…”. Az Úr a mi áldozatos és szerető szívünket kívánja: a szívet, amely tele van szeretettel iránta és Krisztusban
testvéreink iránt, akiktől elszakadtunk; a szívet, amely az irgalmasság
cselekedeteit árasztja; amely valóban töredelmes és változást óhajt.
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Tehát a szeretetteljes szív ajándékát készítsük neki. A térdre borulás olyan szívet követel, amely töredelmesen beismeri a minket megosztó bűnt, és engedelmes annak, Akit szolgálunk. ez az engedelmesség
megelevenít, gyógyít és megbékéltet mindent, ami sebet és törést okozott
bennünk, körülöttünk és a kereszténységben.
Krisztus már megadta egyházának az egység ajándékát. növekedünk a közösségben, amikor megosztjuk a különböző hagyományainkban kapott kegyelmet, tudván, hogy az Úr a forrása minden ajándéknak.
Imádság

istenünk! Téged illet minden dicséret, dicsőség és hálaadás. Te kinyilatkoztattad magadat Fiad megjelenésével azoknak, akik már régóta várták
jöveteledet, és azoknak is, akik nem vártak. ismered a minket körülvevő
szenvedést, a megosztottságunk által okozott fájdalmat. Látod a világ
küzdelmét és a helyzet romlását a Közel-Keleten –, azon a helyen, amelyet születésedre kiválasztottál, amelyet jelenléted megszentelt. Kérünk,
készítsd el szívünket és akaratunkat a Te ismeretedre! Amikor együtt megyünk az úton a messziről jött bölcsekkel, kérünk, nyisd meg szívünket
szeretetedre és testvéreink szeretetére körülöttünk. Munkáld bennünk az
akarást, indíts e világ átformálására és ajándékaink megosztására közösségünk erősítéséhez. Fogadd imádságunkat szent Fiad, jézus Krisztus
nevében, aki veled és a szentlélekkel egységben él és uralkodik örökkön
örökké. ámen.
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8. nap
„Más úton tértek vissza hazájukba” (Mt 2,12)
Isten új útjai a szétválás megszokott útjai helyett
Olvasmányok

jer 31,31–34
zsolt 16
ef 4,20–23
Mt 11,25–30

Új szövetséget kötök izráel házával
Megismerteted velem az élet útját
Újuljatok meg lelketekben és elmétekben
Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől,
és felfedted a gyermekeknek

Ajánlott énekek: 8. Áldjon meg minket örök Atya Isten;
47. Vezess, Jézusunk
Meditáció

nem tudjuk, hogy mit gondoltak a bölcsek –, akik a csillagászat és a tájékozódás szakemberei voltak –, amikor figyelmeztetést kaptak, hogy
más úton térjenek vissza. ez valószínűleg megzavarta őket, de ugyanaz
a fény, amely útjukat megvilágította, azt is megmutatta, hogy van más
út, más lehetőség is. irányváltásra kaptak tehát felszólítást.
gyakran vagyunk olyan helyzetben, amikor megszokott életmódunk és világlátásunk megkötöz. Amikor ezek az utak vagy „sztrádák”
lezárásra kerülnek, szeretnénk tudni, hogyan folytathatnánk utunkat. Az
isteni gondviselés azonban mindig megmutatja, hogy el van készítve számunkra a másik út. isten az, aki megújítja szövetségét, és kiemel abból
a kudarcból, amelyet egy-egy akadály okoz. csak bíznunk kell abban,
hogy az örökkévaló, aki a világosságot adta nekünk, mindig megtalálja
a továbbhaladás útját, akkor is, ha a mi útjaink és ösvényeink lezárulnak.
Mindig lehetséges az újrakezdés, ha készek és nyitottak vagyunk a Lélek
munkájára. Mint egyházak a múltra tekintünk, és megvilágosodásra ju39

tunk, majd pedig a jövőbe, új utakat keresve, hogy megújult odaszánással
továbbra is sugározzuk az evangélium fényét, és olyan szeretettel fogadjuk egymást, ahogyan Krisztus is fogadott minket isten dicsőségére.
A keresztény közösségek egymástól függetlenül rótták a régi
megszokott utakat. Az új utakon, amelyekre isten hív, a keresztények
együtt mennek, és zarándoktársakká lesznek. ezen új utak megtalálása
tisztánlátást, alázatot és bátorságot követel. itt az ideje a megtérésnek és
a megbékélésnek.
Imádság

Kegyelmes istenünk, amikor mi csak egy utat ismerünk, és azt gondoljuk, hogy csak azon járhatunk, amikor azt gondoljuk, hogy minden út le
van zárva előttünk, amikor kétségbe esünk, mindig megtalálunk Téged.
Te a megújított ígéretek istene vagy. Megtalálunk, amikor új utunkat
egyengeted, azt, amire nem is gondoltunk. hálát adunk, hogy jóságod
minden várakozásunkat felülmúlja. hálát adunk értelmünkön túláradó
bölcsességedért. hálát adunk, mert csodálatos útjaid addig nem látott lehetőségeket nyitnak meg előttünk. ha térképeinken keresgélve nem találunk utat, Téged, aki sokkal nagyszerűbb felé vezetsz, mindig
megtalálunk. jézus Krisztus, a mi urunk által kérünk, a szentlélekkel
egységben, hogy mindig vezess vissza magadhoz. ámen.
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A Közel-Keleti Egyházak Tanácsa

A Közel- (Közép) Keleti egyházak Tanácsa (Mecc) azoknak az egyházaknak közössége, amelyek magukénak vallják az Úr jézus Krisztusban mint istenben és Megváltóban való hitet a szentírással és az egyház
hagyományával összhangban. Az 1974-ben alapított jelenlegi tanács az
1962-ben alapított Közel-Keleti egyházak Tanácsának (necc) utódja.
A Tanács regionális ökumenikus testület, amely egybegyűjti az egyházakat a közös keresztény bizonyságtételre abban a régióban, ahol Krisztus született, élt, meghalt, eltemették és feltámadt. Földrajzilag keleten a
Tanács működési területe iránig, illetve a perzsa-öbölig, nyugaton egyiptomig, illetve a Földközi-tengerig terjed. eredetileg három egyház családja alkotta: a protestánsok, az ókeleti [nem kalcedoni] és a keleti
[bizánci rítusú] ortodoxok. negyedikként 1990-ben az egyházak katolikus családja is csatlakozott a Tanácshoz. ezek az egyházak együtt törekednek közös küldetésük betöltésére és az áhított egységre az egy isten
dicsőségére.
Küldetés

A Tanács küldetése a keresztény jelenlét kézzelfogható kifejezéseként a
régióban az, hogy munkálja a keresztény egységet a közel-keleti egyházak között az elképzelések, távlatok és álláspontok közelítésével, különösen is a keresztények jelenlétét és bizonyságtételét, továbbá a
keresztény-muszlim kapcsolatokat illetően. A Tanács küldetése különösen is az alábbiakban nyilvánul meg:
o Híd az egyházak között, a korlátok és előítéletek lebontása,
a közös bizonyságtétel erősítése a feltámadott Úrról. ökumenikus testületként a Mecc a Közel-Keleten az egyházak
túlnyomó többségét tömöríti, lehetőséget kínálva az összegyülekezésre, imádkozásra, átgondolásra, elemzésre, közös megszólalásra, cselekvésre, bizonyságtételre.
o Híd a keresztények és másvallású emberek, különösen
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a muszlimok között a régióban. A Mecc erősíti és elmélyíti
a párbeszédet és a partneri viszonyt a muszlimokkal, ennek
célja a barátság és béke erősítése és megszilárdítása az emberiség javára.
o Híd a Közel-Kelet és a keresztény világ többi része között.
A Mecc közvetítő kíván lenni a régió egyházai és a világ más
részein élő keresztény testvéreik között.
Az ökumené helyzete és kihívásai a Közel-Keleten

A bonyolult geopolitikai körülmények, a globális, regionális és helyi kihívások ellenére a Közel-Keleti egyházak Tanácsa határozottan folytatni
kívánja a teológiai és ökumenikus gondolkodás elősegítését a Közel-Keleten. e küldetést főleg az ökumenikus képzés, a kommunikáció és a hálózatépítés segítségével igyekszik betölteni. A Tanács a párbeszédet és
az igazságos béke-kezdeményezéseket is erősíti. sőt, a Mecc úgy végzi
az ökumenikus, humanitárius és fejlesztéssel kapcsolatos erőfeszítéseket,
hogy a legsebezhetőbbeknek, legrászorultabbaknak segít alapvető szükségleteikben és jogaik érvényesítésében. Az Mecc-t az általa élvezett,
hosszú évek alatt megszerzett bizalomnak köszönhetően a tagegyházak,
továbbá az ökumenikus és globális partnerszervezetek nagylelkűen támogatják. Az Mecc elismeri a partnerek kulcsszerepét céljainak követésében és teljesítésében, amelyek az emberi méltóság fenntartására és
isten teremtett világának megőrzésére irányulnak.
A Közel-Keleti egyházak Tanácsának fontos elhatározása, hogy
megszilárdítsa regionális szerepét, és elkötelezett abban, hogy tagegyházai minden regionális és nemzetközi fórumon hallassák hangjukat. A
dialógus-partnerekkel együtt részt vesz a „az állampolgárok mint partnerek” jelszóval alapított új kezdeményezésekben, összefogja a sokszínűséget, és szolgálatával erősíti a régió keresztényeinek apostoli
misszióját, bizonyságtételét és konstruktív szerepét. Az ilyen kezdeményezések a távlatok és értékek kultúrák közötti cseréjének útját egyengetik, túl az ideológiai és dogmatikai különbségeken.
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Mindemellett a közel-keleti egyházak különféle kihívásokkal néznek szembe, amelyek hatással vannak ökumenikus kapcsolataikra és bizonyságtételükre. ezek jelentős része a régió történetében, vallási és
kulturális hagyományaiban, egymást követő gazdasági válságaiban és geopolitikai hatalmi harcaiban gyökerezik, amelyek továbbra is hatnak. Az
első és legfontosabb jelenlegi kihívás magának a keresztény jelenlétnek
folytonosságára vonatkozik a régióban. A palesztin nakba 1948 óta a
több évtizedes konfliktusok, a politikai felfordulás a régió különböző országaiban mint Libanon, irak, irán, szíria és egyiptom a keresztények
egyre növekvő kivándorlásához vezetett. emiatt tragikusan csökkent a
hívők száma, ami a keresztény jelenlét stabilitását fenyegeti.
hosszú története folyamán persze a kereszténység a közel-keleti
térségben a pangáson és a hanyatláson kívül az újjáéledés és újjászületés
korszakait is átélte. Miközben egyesek a kereszténység közel-keleti jelenlétének csökkenésére figyelmeztetnek, mások nagyobb hangsúlyt helyeznek az itteni közösségeket éltető bizonyságtétel és a lelki élet
minőségére. ez a kétféle szemlélet távolról sem zárja ki egymást, hanem
szorosan összekapcsolódik, hiszen a kereszténységnek csak akkor van
értelme, ha küldetést teljesít. A keresztények fő küldetése a térségben az,
hogy képesek legyenek közösen tanúsítani különböző hátterű polgártársaikkal az emberi, ökumenikus vagy vallásközi sokszínűség megőrzését,
és hogy a különféle kihívások közepette egyre inkább rugalmasan reagáljanak.
A 21. század már egy újabb fordulópontot is látott a Közel-Kelet
drámai történetében. Az elmúlt két évtizedben több országban mélyreható változásokat tapasztaltunk a társadalom minden szintjén, amelyek
együtt jártak az államapparátus összeomlásával. A térség tartós katonai
konfliktusoktól, gazdasági visszaeséstől, társadalmi problémáktól, erőltetett demográfiai változásoktól és az értékrendek hiányától szenved.
A közel-keleti keresztény bizonyságtételt és jelenlétet mélyen áthatják ezek az elhúzódó válságok és konfliktusok. ezért egyre fontosabb,
hogy minden ökumenikus partner és más humanitárius és fejlesztéssel
foglalkozó szervezet képes legyen valóban megérteni a keresztények számának drámai csökkenését, annak összefüggéseit és következményeit.
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sok nyugati beavatkozás a Közel-Keleten annak a „nyugati érzékelésére”
épül, hogy mire van szüksége a Keletnek. ezek a beavatkozások eddig
nem számoltak eléggé a közel-keleti egyházak és népek elképzeléseivel.
egyházak, egyének és államok megkérdőjelezik a keresztény bizonyságtétel lehetőségét és ezért a kereszténység puszta fennmaradását a KözelKeleten. Következésképpen a keresztény közösségek újragondolják az
egyháznak és intézményeinek szerepét. Az „állampolgárok mint partnerek” jelszavával a sokszínűség és a muszlimokkal, zsidókkal való együttélés milyen modelljét ajánlhatják a keresztények a régiónak és a
globalizált világnak? végül, mi a Közel-Keleti egyházak Tanácsának
prófétai szerepe egy megújult, igazságos, békés és fenntartható KözelKelet megvalósításában?
Szembenézés a kihívásokkal

Ahhoz, hogy szembenézzünk az említett kihívásokkal, a Mecc az alábbi
modelleket állítja fel munkájához:
1. Törekvés olyan egyházi és teológiai megújulásra, amely átalakítaná megszokott szolgálatát, hangsúlyozva az ifjúság, továbbá a társadalmi igazságtalanság és az állandó erőszak miatt
hátrányos helyzetűek döntő szerepét. A fiatalokat érintő nehézségeket növeli az internet és a közösségi média, amelyek
nyomán kérdésesnek látják jövőjüket a térségben.
2. Az együttélés, vendégszeretet és a vallási sokszínűség már létező modelljeinek kiterjesztése a lojalitás széleskörű polarizációjával szemben. ezzel kapcsolatban a Mecc megpróbál
válaszolni a térségbeli menekültek kétségbeesett helyzetére,
és segíteni mind a migránsoknak mind a sok helyi munkásnak.
A Mecc szintén munkálkodik a mindenki számára igazságos
és életképes béke megteremtésén. Különösen is aggódik a palesztin menekültekre vonatkozó tartós és igazságos megoldás
hiánya miatt, a palesztinok lassú de folyamatos elűzése miatt
jeruzsálemből és a nyugati partról, továbbá a palesztinok fo44

lyamatos kiszorítása és hátrányos megkülönböztetése miatt a
régió más országaiban. Az igazságtalan bánásmód megfosztja
méltóságától, jogaitól és lehetőségeitől a hontalanság évei által
traumatizált népcsoportot. Az Mecc palesztin menekülteket
szolgáló osztályára (dspR) tehát ma is nagy szükség van.
Az Mecc-t bátorítja a legtöbb egyházfő határozottsága, hogy testületként, szervezetként minden létező kihívás ellenére szükség van rá.
A térségbeli keresztény teológusok, egyházak és közösségi vezetők
kifejezett szeretete és támogatása erőt ad tevékenységének folytatásához, azaz, hogy elősegítse a közös munkát és az összetartozást a
keresztények között. Az Mecc továbbra is azért imádkozik és munkálkodik, hogy Krisztus világossága egyre fényesebben ragyogjon
napkeleten.
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A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
MEGTARTOTT IMAHETEK TÉMÁI: 1968–2022

A tanulmányi anyagot 1968 óta készíti közösen az egyházak világtanácsa
hit és egyházszervezet bizottsága és a Keresztény egységet előmozdító
pápai Tanács.
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
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dicsőségének magasztalása – ef 1,14
szabadságra vagyunk elhíva – gal 5,13
isten munkatársai vagyunk – 1Kor 3,9
A szentlélek közössége – 2Kor 13,13
Új parancsolatot adok néktek – jn 13,34
urunk, taníts minket imádkozni – Lk 11,1
Minden nyelv vallja, hogy jézus Krisztus Úr – Fil 2,1-13
isten szándéka: Krisztusban egybefoglal mindeneket – ef 1,3-10
isten gyermekei legyünk, vagy az a hivatásunk, hogy legyünk, amik
vagyunk – 1jn 3,2
A reménység nem csal meg többé – Róm 5,1-5
nem vagytok idegenek – ef 2,13-22
szolgáljatok egymásnak isten dicsőségére – 1pt 4,7-11
jöjjön el a Te országod! – Mt 6,10
egy Lélek – sok ajándék – egy test – 1Kor 12,3-13
hogy megtalálják hajlékukat nálad, urunk – zsolt 84,5
jézus Krisztus a világ élete – 1jn 1,1-4
Az a hivatásunk: legyünk egyek urunk keresztje által – 1Kor 2,2;
Kol 1,20
halálból az életre Krisztussal – ef 2,4-7
Tanúim lesztek Apcsel 1,6-8
Krisztusban egyek – új teremtés – 2Kor 6,17
isten szeretete elűzi a félelmet – 1jn 4,18
Közösséget építünk, egy test vagyunk a Krisztusban Róm 12, 5-6
hogy mindnyájan egyek legyenek… hogy elhiggye a világ – jn
17,21
dicsérjétek az urat minden nemzetek – zsolt 117; Róm 15,5-13
Menjetek el, veletek vagyok mindenkor – Mt 28,16-20
A krisztusi egységért: teremjétek a Lélek gyümölcsét – gal 5,22-23

1994 isten népe feladata, hogy egy legyen szívében és gondolataiban –
Apcsel 4,23-27
1995 Koinónia: közösség istennel és egymással – jn 15,1-17
1996 íme, az ajtó előtt állok és zörgetek – jel 3,14-22
1997 Krisztusért kérünk, béküljetek meg és engesztelődjetek ki istennel
– 2Kor 5,16-21
1998 gyöngeségünkben is segítségül siet a Lélek – Róm 8,26
1999 ő majd velük lakik, ők pedig népévé lesznek – jel 21,3
2000 áldott legyen az isten, aki megáldott bennünket Krisztusban ef 1,3
2001 én vagyok az út, az igazság és az élet – jn 14,6
2002 nálad van az élet forrása – zsolt 36,10
2003 ez a kincsünk cserépedényben van – 2Kor 4,7
2004 Az én békességemet adom nektek – jn 14,27
2005 Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma – 1Kor 3,1-23
2006 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. – Mt 18,20
2007 „... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.” – Mk 7,37
2008 „... szüntelenül imádkozzatok!” – 1Thessz 5,17
2009 „... legyenek eggyé kezedben” – ez 37,17
2010 „Ti vagytok erre a tanúk” – Lk 24,48
2011 „... kitartottak az apostolok tanításában.”– Apcsel 2,42
2012 „... mindnyájan el fogunk változni” – 1Kor 15,51
2013 „... mit kíván tőled az Úr!” – Mikeás 6,6-8
2014 hát részekre szakítható-e Krisztus? 1Kor 1,1-17
2015 „Adj innom!” jn 4,7
2016 „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” 1pt 2,9
2017 Megbékélés – „Krisztus szeretete szorongat minket” (2Kor 5,14-20)
2018 „jobbod, uram, dicső az erőtől…” / „uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)
2019 „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz
16,18-20)
2020 „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (Apcsel
28,2)
2021 Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek (jn
15,5-9)
2022 „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
(Mt 2,2)
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NÉHÁNY JELENTŐS ADAT AZ IMAHETEK
TÖRTÉNETÉBŐL
1740 körül skóciában ismeretes egy olyan pünkösdi mozgalom, amely
észak-Amerikából indult, és célul tűzte ki az imádkozást minden egyházért, minden egyházzal együtt.
1820 james haldane stewart lelkész kiadja javaslatait „A keresztények
általános egysége és a szentlélek kiáradása” címmel.
1846 Megalakul az evangéliumi Aliánsz. ötven felekezetből 921 résztvevő gyűlt össze Londonban. bevezették a minden év első teljes hetében
rendezendő imahetet a Krisztusban hívők egységéért.
1867 Az anglikán püspökök első Lambeth Konferenciáját tartják. A konferencia határozatainak bevezetőjében hangsúlyozzák az egységért való
imádság fontosságát.
1886 Magyarországon először hirdetnek meg imahetet. A Kálvin Téri
Református gyülekezet baldácsi-termébe hívják a résztvevőket.
1894 Xiii. Leó pápa szorgalmazza az „egységért imanyolcad” gyakorlását a pünkösdi ünnepkör keretében.
1908 Megtartják a paul Wattson katolikus pap által kezdeményezett,
egységért hirdetett imanyolcadot.
1926 A hit és egyházszervezet Mozgalom elindítja a „javaslatok a keresztyén egységért folytatott imanyolcad megtartására” című felhívásának terjesztését.
1935 paul couturier francia abbé szót emel az egyetemes imahét, a
Krisztushívők egységéért megtartása érdekében. A hívek Krisztus végakarata értelmében imádkozzanak együtt.
1958 A lyoni unité chrétienne központja és az egyházak világtanácsa
hit és egyházszervezet bizottsága együtt kezdi meg az imahét anyagának közös előkészítését.
1964 A ii. vatikáni zsinat ökumenizmusról szóló dekrétuma hangsúlyozza, hogy az ökumenikus mozgalom lelke az imádság, és egyúttal
szorgalmazza az imahét rendszeres megtartását.
1966 Az egyházak világtanácsa hit és egyházszervezet bizottsága és
48

a vatikáni Keresztény egységek előmozdító pápai Tanács közösen kezdi
meg az imahét szövegének előkészítését.
1968 A közösen készített imaheti anyag hivatalos használatbavételének
első esztendeje.
1975 Az imaheti közös anyagot első ízben készíti egy helyi ökumenikus
csoport Ausztráliában.
1995 ii. jános pál pápa Ut unum sint kezdetű körlevelében állást foglal
az ökumenizmus mellett, amelyet belső szükségszerűségnek és visszafordíthatatlan folyamatnak nevez.
1997 grazban a ii. európai ökumenikus nagygyűlés helyesli és szorgalmazza az imahét rendszeres megtartását.
1998 ötven éves az egyházak világtanácsa, ebből az alkalomból a zimbabwei hararéban tartották a jubileumi világgyűlést. Februárban magyar
állásfoglalás is született a Magyarországi egyházak ökumenikus Tanácsa
ünnepi ülésén, amelyen a Katolikus egyház képviselői megfigyelőként
vettek részt. Közösen hívták fel a hazai egyházakat a krisztushívők egységének munkálására és a közös imahetek megtartására.
2004 Megegyezés született, hogy az imahét anyagát közösen publikálják, azonos formában adj ák ki az evT és az egység Tanács szervei. Az
ökumenikus imahetek gyümölcsei és eredményei felfedezhetők az elmúlt
évek nemzetközi és hazai egyházi életében egyaránt.
2008 Az Imahét a Krisztus-hívők egységéért 100 éves évfordulójának
megünneplése. elődjét – az imanyolcadot az egyház egységéért – 1908ban tartották meg először.
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Házasság hete
2022. február 13-20.
„Maradjunk együtt!”

hazánkban tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre a házasság hete a magyarországi keresztény egyházak és civil szervezetek
széles körű összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy
ráirányítsa a figyelmet a házasság, a család értékeire, valamint központi
szervezésű programokkal, illetve civil kezdeményezésű rendezvények
katalizálásával elérhető közelségbe vigye a segítséget azok számára, akik
házasságra készülnek, vagy akik már házasságban élnek, de problémákkal szembesülnek.
Szeretettel buzdítjuk a gyülekezeteket, közösségeket,
hogy ebben az esztendőben is keressék a módját annak,
hogy különösen a házasság hete idején, ezekben a mostani
kapcsolatpróbáló időkben a házasságra való felkészülés és a
házasságok ápolása központi szerepet kaphasson!
(A beérkező eseményeket, kezdeményezéseket folyamatosan frissítjük a házasság hete
országos honlapján.)

További részletek a
www.hazassaghete.hu és a www.facebook.com/hazassaghete
oldalakon.
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A Házasság Hete Szervezőbizottsága

Hiszek egy...

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ö egyszülött Fiában,
a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes/katolikus anyaszentegyházat,
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.
Mi Atyánk....

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen
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“Láttuk az ő csillagát napkeleten,
és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”
(Mt 2,2)
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