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

 
„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk,  

hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”  
(Mt 2,2) 
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1. KEZDŐÉNEK 

 

2  A bölcs tanító mind csak szolga: / Nem léphet Jézusunk elé.  
Szeretet útján vándorolva, / Tekintsünk mind az Úr felé!  
Hű keresztyén az nem lehet, / Ki csak beszél tettek helyett. 

3  Elrejtve él a Krisztus népe, / Bűn és halál takarja még.  
Nem látszik szent, örök reménye: / Hordozza a kereszt jelét.  
De egykor véget ér az út, / S a szent hajó majd célba fut. 

4  Jézus, tebenned egy az egyház: / Ne engedd szétszakítani!  
S mit elront annyi sok tanítvány, / Siess te meggyógyítani! 
Utunkra hulljon tiszta fény: / Szeretet, hit s örök remény! 

 
2. KERESZTVETÉS 
 
Arnold: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Közösség: Ámen. 

Arnold: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten sze-
retete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyája-
tokkal! 
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Közösség: És a te lelkeddel! 
 
3. A GYÜLEKEZET KÖSZÖNTÉSE 
A házigazda lelkész köszönti a gyülekezetet és a vendég lelkészeket. 
 
Arnold  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 napke-
leti 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 ben-
nünket is vezessen.  

 
Júlia Álljunk isten elé örömmel és hálaadással, hozzunk elé min-

den beteget, szenvedőt, a társadalom peremén élőt, mene-
kültet, gyökerétől elszakítottat. Tudjuk, hogy isten világos-
sága el tudja oszlatni a mi sötétségünket. Amikor most az 
egyház egységéért imádkozunk, mi és közösségeink is le-
gyünk világossággá, amely a Megváltó jézushoz vezérel má-
sokat.  

 
Tamás  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 fel-
ajánljuk magunkat neki, és kérjük, hogy a szentlélek legyen 
jelen közöttünk. 
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4. ÉNEK (ÍM JÁSZLAD MELLETT…) 
 

 
 

2.  Te megszülettél énnekem, Még akkor nem is éltem.  
Kiválasztottál engemet, És földre jöttél értem.  
Még meg sem alkotott kezed, És Lelked már elvégezett  
Az én üdvömre mindent. 
 

3.  A halál éje rám borult, De virradt a te fényed,  
És messze űzött éjt, borút A béke, üdv és élet.  
Most ragyog, éltet már a hit. Ó, áldom szép sugáraid,  
Én lelkem napja, Jézus! 
 

4. De jászolágy a fekhelyed, Te fényes égi Csillag?  
Hisz más királyi gyermeket Oly drága bölcső ringat!  
Nem, széna hozzád nem való, De bíbor, bársony volna jó,  
Ha az ölelne lágyan! 
 

5. Ám föld gyönyörűségei Nem hívogatnak téged.  
Eljöttél értem vérzeni, Hogy vállalj terhet, vétket.  
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Te szenvedsz, Jézus, szívesen, Hogy üdvöt adhass énnekem.  
Nem tilthatom meg néked! 

 
6.  Csak egyet, egyet kérhetek. Egy égi jóra várok:  

Hogy a szívemben végy helyet, Ó, Jézus, bárhol járok.  
Tedd jászladdá a szívemet! Jer, térj be, és betér veled  
Az öröm égi fénye! 

 
5. A BŰNBÁNAT ÉS A MEGBÉKÉLÉS IMÁI 
A fohászok utáni választ a kántor énekli, az egész gyülekezet ismétli. 
 
Júlia Bocsásd meg, Urunk, a különböző egyházak,  

az eltérő hagyományokat követő keresztények által elköve-
tett múltbeli hibákat, bűnöket és bizalmatlanságot. 
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F(R) Magasztalunk, téged, Mennyei Atyánk, menny és föld teremtő-
je, 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 di-
csőségedet, kezed munkájáról beszél a menny. 

 
Kyrie… 
 
F(E) Dicsérünk téged, Mennyei Atyánk, hogy lázadásunk ellenére 

nem hagytál el bennünket, hanem elküldted Fiadat, hogy ra-
gyogja be sötétségünket, hogy ő legyen a mi világosságunk és 
megváltásunk. Benne élet volt, és az élet volt az emberek vilá-
gossága. És a világosság a sötétségben fénylik. 

 
Kyrie… 
 
F(K) Imádunk téged, Mennyei Atyánk, hogy összekuszált életünk-

ben is velünk vagy Szentlelked ereje által. Ösvényünket meg-
világítod, bölcsességet és hitet adsz a hamisság és kétség vilá-
gában. 

 
Kyrie… 
 
F(R) Megvalljuk előtted, Mennyei Atyánk, hogy letértünk útjaidról, 

és ellenszegültünk rendeléseidnek. Elcsúfítottuk a te jó terem-
tésedet, és felelőtlenül pazaroltuk a természet kincseit. Folyó-
idat, tengereidet elszennyeztük, levegődet, földedet megmér-
geztük, és sokféle élőlény pusztulását okoztuk. 

 
Kyrie… 
 
F(E) Megvalljuk neked, Mennyei Atyánk, hogy önző módon csele-

kedtünk testvéreinkkel szemben. Megengedtük, hogy igénye-
ink és vágyaink legyőzzék elkötelezettségünket az igazságos-
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ság iránt. Falakat emeltünk, és a bizalmatlanságot terjesztet-
tük ember és ember között. 

 
Kyrie… 
 
F(K) Megvalljuk neked, Mennyei Atyánk, hogy 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. 

 
Kyrie… 
 
6. ÉNEK (ISTEN ÉLŐ LELKE, JÖJJ…) 

  
 
2 Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt 

Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!  
Isten élő Lelke, jöjj, – légy vezérem itt! 

3 Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, 
Jézusommal légyek egy már e földön lent! 
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Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent! 

4 Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, 
S majd a végső harcon át mennybe fölragadj! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj! 

 

7. SZENTÍRÁSI RÉSZLET – A PRÉDIKÁCIÓ ALAPIGÉJE (MT 2,6) 
 
8. IGEHIRDETÉS 

 
9. ZSOLTÁRÉNEKLÉS 

 

 

 
1a Az Úr nékem pásztorom, *  

semmiben nincs hiányom. 

b Tápláló mezőre terel és csendes vizekhez, *  
s felüdíti fáradt lelkem.    (Antifóna) 

 

2a Igaz úton vezet engem *  
szent nevéhez híven. 

b Járjak bár a halál árnyékában, *  
ott sem félek semmitől, hisz te vagy velem.  (Antifóna) 
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3a Uram, a te pásztorbotod *  
megvéd és biztonságot ad nékem ott. 

b Asztalt terítesz nékem *  
azok előtt, kik ellenem törnek.   (Antifóna) 

 

4a Megkened olajjal homlokom, *  
színültig töltöd serlegem. 

b Jóságod és kegyelmed elkísér engem *  
életem minden napján.     (Antifóna) 

 

5a Az Úr házában lakhatom *  
hosszú-hosszú időkön át.    (Antifóna) 

 

10. 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. 
 
Arnold A napkeleti bölcseket egy csillag vezette Krisztushoz. Ma ez a 

csillag Krisztus jelenlétére mutat, aki nyilvánvalóvá lett szá-
munkra, 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 csillagocs-
káit, az egyház látható egységéért egyesítve ajándékainkat és 
imáinkat. E cél felé haladva, életünk együttesen tegyen fé-
nyes bizonyságot, amely Krisztus ismeretére vezet másokat. 
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F(E) A napkeleti bölcseket egy csillag vezette Krisztushoz. Ma ez a 
csillag Krisztus jelenlétére mutat, aki nyilvánvalóvá lett szá-
munkra, és akinek fénye ránk ragyog. Ahogyan a napkeleti böl-
csek 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 bizonysá-
got, amely Krisztus ismeretére vezet másokat. 

 Válasz: Urunk, irgalmazz nékünk! 

F(R) A bölcsek napkeletről jöttek, hogy tiszteletüket tegyék, és fel-
ajánlják kultúrájuk, hazájuk különleges kincseit. Ma egyetemle-
gesen 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 megmaradá-
sát. 

 Válasz: Urunk, irgalmazz nékünk! 

F(K) Az Úr kora gyermekkorára a zsarnok Heródes által elrendelt 
erőszak és vérengzés nyomta rá bélyegét. Imádkozunk világ-
szerte 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 szüntele-
nül védelmezzük az elnyomottat, és befogadjuk a kirekesztet-
tet. Bátoríts, hogy ellenálljunk a zsarnokságnak, elnyomó rend-
szereknek, amikor országodat keressük. 

 Válasz: Urunk, irgalmazz nékünk! 

F(E) A napkeleti bölcsek látogatása után a szent családnak útra kel-
lett kelnie a pusztában. Menekültek lettek Egyiptom földjén. 
imádkozunk mai világunkban is a menekültekért, a gyökereik-
től elszakítottakért: segíts, urunk, hogy vendégszeretők legyünk 
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az otthonukból elűzöttekkel. Add a befogadás lelkét azok iránt, 
akik védett kikötőt keresnek. 

 Válasz: Urunk, irgalmazz nékünk! 

F(R) Jézus születése mindenki számára örömhír volt: a más-más 
nemzethez, valláshoz tartozók összegyűltek a szent gyermek 
imádására. Imádkozunk, hogy munkáljuk a harmónia és dialó-
gus útját más vallásokkal: Urunk adj alázatot és türelmet, hogy 
kellő tisztelettel kísérhessünk másokat útjukon. 

 Válasz: Urunk, irgalmazz nékünk! 

F(K) A napkeleti bölcsek más úton tértek haza. Imádkozunk egyhá-
zainkért e változó világban: Urunk, segíts, hogy új, kreatív uta-
kat találjunk a te követésedre és a tanúságtételre, hogy higgyen 
a világ. 

 Válasz: Urunk, irgalmazz nékünk! 

 
11. AZ ÚRTÓL TANULT IMÁDSÁG, A MIATYÁNK 
 
Tamás 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: 

 
GY 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 vígy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied 
az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 



12 

12. BÉKE-RÍTUS 
 
Arnold Isten, aki egymás elfogadására tanít minket, és a vendégsze-

retet gyakorlására hív, adja nekünk békességét és derűjét, 
nyugalmát, amint haladunk a keresztény egység felé vezető 
úton. 

Júlia Az Úr békéje legyen veletek mindenkor! 
GY És a te lelkeddel! 

Tamás Köszöntsük egymást a béke jelével! 
GY Legyen békesség köztünk mindenkor! 
 
A lelkészek és az együtt ünneplő közösség tagjai kézfogással vagy 
egymás megölelésével fejezik ki kiengesztelődésüket. 
 
13. ZÁRÓ FOHÁSZOK 
 
Tamás Urunk, istenünk! Világítsd meg ösvényünket Krisztus vilá-

gossága által, aki előttünk megy, és vezet bennünket. világo-
síts meg, és lakjál bennünk! Add, hogy felfedezzük szívünk-
ben a kicsiny jászlat, amelyben ott szunnyad a nagy világos-
ság. Világosság Teremtője, hálát adunk neked az el nem hal-
ványuló csillag ajándékáért, Jézus Krisztusért, urunkért és 
Üdvözítőnkért. ő legyen zarándokutunk világossága! Gyó-
gyítsd szétszakítottságunkat, és vonj közelebb a világosság-
hoz, hogy egységre találjunk benne. Ámen. 

 
Júlia Istenünk, egyetlen menedékünk és erőnk, magasztalunk Té-

ged 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 kiüresí-
tésére, neked engedelmeskedve egymás szolgálatában. 
Krisztus nevében kérünk, aki veled és a szentlélekkel él és 
uralkodik örökkön örökké. ámen. 
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Arnold Urunk, Te Jézushoz vezettél minket a sötétségből. Te ragyog-

tattad 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 sö-
tétségében élőknek. Fogd a kezünket, Urunk, hogy minden 
nap érezhessük jelenlétedet. Hadd kövessünk félelem és ag-
godalmaskodás nélkül! Ragyogtasd ránk világosságodat, for-
rósítsd fel szívünket, hogy szereteted melegét sugározzuk. 
Emelj magadhoz, aki megüresítetted önmagadat értünk, 
hogy életünkkel magasztaljunk, Atya, Fiú, szentlélek. Ámen. 

 
14. ÁLDÁS  
 
Júlia  Az Atya Isten, aki a sötétségből világosságra hívott el, tegyen 

bennünket Isten világosságának igaz hordozóivá. 
GY  Ámen. 
 
Tamás A Fiú Isten, aki drága vérén megváltott, tegyen késszé ben-

nünket, hogy példáját követve szolgáljunk másokat. 
GY  Ámen. 
 
Arnold A Szentlélek Isten, aki Úr és életadó, erősítsen meg bennün-

ket, hogy kiálljuk életünk hajótöréseit és eljussunk az üdvös-
ség partjaihoz. 

GY Ámen. 
 
L-ek Áldjon meg és őrizzen meg bennünket most és mindörökké a 

mindenható és irgalmas Isten, Atya, Fiú, Szentlélek. 
GY  Ámen. 
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15. ZÁRÓÉNEK  
 
Ha pásztor lennél, vagy bölcs,   

kétezer évvel ezelőtt élnél, 

//: vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, 

a jászolhoz ugye eljönnél?:// 

Ha pásztor lennél, vagy bölcs,  

követnéd-e azt a csillagot, 

vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, 

aki meglátogatott? 

Mond csak hinnél-e annak az angyalnak, 

aki meglátogatott? 

Refr.: 

Gyere el a jászolhoz még ma éjjel, 

találkoznod kell Isten szeme fényével! 

Ne keress itt pompás gazdagságot, 

keresd azt, ki megváltja a világot! 

 
16. ORGONAJÁTÉK 
Ezalatt a lelkészek a templom bejáratához vonulnak. 
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MELLÉKLETEK 
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ÉNEK: BÁR SZÉTSZAKADVA ÉL AZ EGYHÁZ 

 

 

2  A bölcs tanító mind csak szolga: / Nem léphet Jézusunk elé.  
Szeretet útján vándorolva, / Tekintsünk mind az Úr felé!  
Hű keresztyén az nem lehet, / Ki csak beszél tettek helyett. 

3  Elrejtve él a Krisztus népe, / Bűn és halál takarja még.  
Nem látszik szent, örök reménye: / Hordozza a kereszt jelét.  
De egykor véget ér az út, / S a szent hajó majd célba fut. 

4  Jézus, tebenned egy az egyház: / Ne engedd szétszakítani!  
S mit elront annyi sok tanítvány, / Siess te meggyógyítani! Utunkra hulljon 
tiszta fény: / Szeretet, hit s örök remény! 
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ÉNEK: ISTEN ÉLŐ LELKE JÖJJ.. 

 

 
2 Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt 

Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!  
Isten élő Lelke, jöjj, – légy vezérem itt! 

3 Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, 
Jézusommal légyek egy már e földön lent! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent! 

4 Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj, 
S majd a végső harcon át mennybe fölragadj! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj! 
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ZSOLTÁRÉNEK: ÁLDD AZ URAT, ÁLDJAD, LELKEM… 
 

 
Válasz: 

 
 
 
Zsolt 118,5-7.13–24 
 

1 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * 
mert örökké tart szeretete! 

 Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, * 
az Úr meghallgatott és tágas térre vitt ki engem.  Válasz 

2 Velem van az Úr, ezért nem félek, * 
ember mit árthat nékem? 

 Velem van az Úr, Ő segít engem, *  
ellenségeimre megvetéssel tekint szemem.  Válasz 

5 Nem halok meg, hanem élek, *  
és hirdetem az Úr tetteit. 

 Hálát adok neked, hogy meghallgattál, Uram, * 
és megmentettél engem.     Válasz 



19 

ÉNEK: MELY IGEN JÓ… 
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ÉNEK: MINT A SZÉP HŰVÖS PATAKRA… 
 

 
 
2 Éjjel-nappal hulló könnyem – Énnekem a kenyerem, 

Amidőn azt kérdik tőlem: – Hol van az én Istenem? 
Ezen mélyen bánkódom, – És házadat óhajtom, 
Hol a hívek seregében – Örvendek szép éneklésben. 

3 Mért csüggedsz hát, ó, én lelkem, – Mért keseregsz oly nagyon? 
Bízzál, nem hagy el az Isten, – Megvigasztal egy napon! 
Szent arca, ha rád tekint, – Bízzál, megsegít megint. 
Ó, kegyelmes, jó Istenem, – Mért kesereg az én szívem? 

4 Sebessége árvizeknek – És a zúgó, nagy habok 
Fejem felett megütköznek, – S már-már összeroskadok. 
Uram, hozzád esdeklek, – Mert gyógyulást szívemnek 
Bármilyen nyomorúságban – Csak te adhatsz, én kőszálam! 


