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„Am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 

(Matei 2,2) 
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Călăuziți în rugăciune și luminați de faptele iubirii milostive 

Tema Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, din anul 2022, 

inspirată din textul Evangheliei Sfântului Apostol Matei: „Căci am văzut la Răsărit 

steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui” (Matei 2,2), ne relevă adevărul că sensul 

ultim al universului întreg este Hristos Domnul (cf. Coloseni 1,16), Cel ce coboară în 

lume pentru a mântui (a vindeca şi elibera) pe oameni de păcat şi de moarte, spre a le 

dărui viaţa veşnică (cf. Ioan 3,16).  

Steaua care i-a călăuzit pe magi i-a ajutat pe aceştia să se închine Pruncului Iisus, 

ca fiind Răsăritul Vieţii veşnice. În acest sens, prin coborârea Sa în lume, Fiul veşnic al 

lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, devine Mântuitorul lumii, adică Cel ce 

uneşte pe oamenii muritori cu Dumnezeu Cel veşnic viu.  

În contextul dificil cauzat de noul coronavirus, când, la aproape doi ani de la izbucnirea 
pandemiei, încă vedem în jurul nostru atât de multe semne ale bolii şi ale morţii fizice, 
suntem toţi chemaţi să înmulțim rugăciunea către Dumnezeu, însoţită de faptele 
iubirii milostive. Avem speranța că rugăciunea stăruitoare şi fapta noastră milostivă vor 
aduce lumină în sufletele semenilor noștri, alinare și vindecare tuturor persoanelor 
bolnave, precum şi întărire spirituală întregului personal sanitar și tuturor 
voluntarilor, care ajută pe cei bolnavi din spitale şi pe cei izolați la casele lor. 

La acest început de An Nou 2022, vă dorim tuturor multă sănătate și fericire, pace 

și bucurie, dimpreună cu urarea tradițională: La mulţi ani!  

„Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și 

împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (2 Corinteni 13, 13). 

 

† DANIEL 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
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Urmând „Steaua de la răsărit” care  face „ca toți să fie una” 

 

Dragi frați și surori în Cristos, 

Înainte de a părăsi această lume, Isus s-a rugat Tatălui „ca toți să fie una, precum Tu, 
Părinte, ești în Mine și Eu în Tine” (Ioan 17, 21). Nimănui nu-i scapă semnificația 
eclezială profundă a acestei rugăciuni insistente a lui Isus la Cina cea de Taină, în acea 
atmosferă intensă de comuniune, în care a rânduit „sacramentum amoris”, sacramentul 
iubirii, care constituie testamentul său cel mai de preț.  

Suntem invitați și anul acesta să răspundem dorinței exprimată de Cristos și, sub semnul 
iubirii, ne vom aduna în timpul Octavei Mondiale de Rugăciuni pentru Unitatea 
creștinilor pentru a ne ruga, pentru ca rugăciunea lui Isus „ca toți să fie una” să devină 
realitate. 

Pentru rugăciunile și celebrările ecumenice din acest an ne vom folosi de materialul 
pregătit de Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu. Alegerea pasajelor biblice și a 
textelor liturgice se inspiră din vizita Magilor la Regele Nou-născut la Betleem: ” „Am 
văzut steaua la răsărit și am venit să ne închinăm Lui” (Matei, 2, 2). Reflecțiile 
liturgice propuse pentru celebrările ecumenice gravitează în jurul unui concept-cheie, 
acela că toți creștinii sunt chemați să fie un semn al lumii lui Dumnezeu în unitate: 
„Uniți de diferite culturi, grupuri etnice și limbi, creștinii împărtășesc o căutare 
comună a lui Cristos și o dorință comună de a-L adora”.   

Centrul reflecției membrilor Consiliului este steaua Magilor, care reprezintă o imagine 
despre cum creștinii trebuie să se unească între ei, împreună, în timp ce se apropie de 
Cristos. Dar și creștinii sunt chemați să fie „stele”, adică puncte de referință pe drumul 
refacerii unității. Citim în textul elaborat că:  

„Magii sunt un simbol al diversității popoarelor cunoscute în acea vreme, și un semn 
al universalității chemării divine care apare în Steaua strălucitoare din Orient. În afară 
de aceasta, în Magii care îl caută cu neliniște pe Regele abia născut, vedem dorința 
arzătoare a întregii omeniri care aspiră la adevăr, la bunătate, la frumusețe (…) Magii 
ne descoperă unitatea tuturor națiunilor voită de Dumnezeu. Călătoresc din țări 
îndepărtate și reprezintă diferite culturi, totuși sunt împinși de aceeași dorință de a-l 
vedea și de a-l cunoaște pe Regele nou născut, și se reunesc în micuța grotă a 
Betleemului în simplul act de a aduce omagiu și de a oferi daruri”.  

Creștinii din Orientul Mijlociu au găsit în „stea” o imagine a vocației creștine. Steaua a 
fost semnul care i-a călăuzit pe Magi din locuri îndepărtate și culturi diferite către 
Pruncul Isus și reprezintă o imagine a modului în care creștinii se unesc în comuniune 



╔ 
║ 
 

 
MESAJELE DE BINECUVÂNTARE ALE CONDUCĂTORILOR DE BISERICI 

pentru serviciile ecumenice din timpul Săptămânii de Rugăciune pentru 
Unitatea Creștinilor 2022 

╗ 
║ 

 

 

unii cu alții pe măsură ce se apropie de Cristos. Creștinii înșiși trebuie să fie un simbol 
ca steaua, care conduce toate popoarele  spre Cristos. Ei trebuie să fie mijlocul prin care 
Dumnezeu conduce toate popoarele la unitate. Când creștinii sunt în prezența Domnului 
și se roagă împreună, ei sunt ca magii care au îngenuncheat, i-au adus un omagiu și și-
au deschis comorile. În rugăciune comună și noi ne deschidem comorile, schimbăm 
daruri și devenim un semn al unității pe care Dumnezeu o dorește pentru toată creația 
sa. 

 

Deși drumul spre unitate este presărat încă de multe dificultăți, fie de ordin teologic cât 
și de ordin psihologic, noi, creștinii, trebuie să continuăm cu încredere drumul nostru, 
privind la „Steaua” care ne adună în jurul ei, adică în jurul lui Cristos, și care ne cheamă 
„să fim una”.  

Și noi, ca și Magii, simțim o sete urgentă de Dumnezeu și fiecăruia dintre noi ni se arată 
„steaua lui” mai ales în timpul acestei săptămâni de rugăciune. De aceea pornim la o 
nouă „călătorie făcută împreună” pentru ca toți să ajungem „să fim una” așteptând 
momentul în care, cu toți ucenicii lui Cristos, fără excepție, vom putea cânta împreună: 
„Iată cât e de bine și de plăcut să locuiască frații laolaltă” (Ps 133/132,1). 

Suntem recunoscători pentru efortul depus de Consiliul Bisericilor din Orientul 
Mijlociu, care a redactat materialul din broșura pe care o avem în mâinile noastre, în 
ciuda provocărilor teribile înfruntate de poporul libanez în anul 2020, anul redactării 
textelor. 

Cu binecuvântarea noastră arhierească pentru toți creștinii de bunăvoință care se vor uni 
în rugăciune în această Săptămână, pentru ca „toți să fie una”! 

 

    † Aurel Percă 

Arhiepiscop Mitropolit de București 
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„Am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui” 

(Matei. 2,2) 

  

Iubiți frați și surori întru Domnul, 

La fiecare început de an, imperativul chemării la rugăciune pentru unitate ne amintește 
porunca încredințată discipolilor de Divinul Învățător: ,,Cine iubește pe Dumnezeu să 
iubească și pe fratele său” (1In. 4,21). 

Octava de rugăciune pentru unitatea tuturor creștinilor reprezintă astfel un timp de har 
în care trăim mai intens dorul Mântuitorului ca cei care îl urmează să fie Una, și totodată 
ne cheamă pe fiecare la a ne dărui în zidirea comuniunii dorită de Domnul, la a ne 
deschide cu respect și speranță spre cei de lângă noi, căutând întâlnirea și dialogul 
sincer.  Fiindcă dialogul, și relațiile umane în general, doar dacă sunt sincere și autentice 
vor aduce rod.  

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, are vocația ecumenică înscrisă în 
însăși ființa sa și continuă să pășească cu încredere pe acest drum, invocând pentru toți 
creștinii mijlocirea Fericiților Episcopi, Martiri ai adevărului, ai iubirii și ai unității. 
Precum a subliniat Sfântul Părinte Papa Francisc pe Câmpia Libertății de la Blaj pe 2 
iunie 2021, cu ocazia beatificării celor șapte Martiri greco-catolici: „Este grăitor ceea 
ce a declarat în timpul închisorii Episcopul Iuliu Hossu: «Dumnezeu ne-a trimis în acest 
întuneric al suferinței pentru ca să dăruim iertarea și a ne ruga pentru convertirea 
tuturor». Aceste cuvinte sunt simbolul și sinteza atitudinii cu care acești Fericiți în 
perioada de încercare au sprijinit poporul lor în a continua să mărturisească credința, 
fără să cedeze și fără să se răzbune”.  

Unitatea credinței și împărtășirea Spiritului este lucrarea lui Dumnezeu Tatăl, care va 
împlini prin mângâierea tainică a Spiritului Sfânt, rugăciunea Mântuitorului nostru Isus 
Cristos: “ca toţi să fie una” (In. 17,21). Spre acest liman tind creștinii de pretutindeni, 
plecându-și în rugăciune genunchii înaintea Tronului Celui Preaînalt, cerând unitatea în 
credință. Planul lui Dumnezeu se va înfăptui prin mijloacele de El știute, însă istoria 
mântuirii ne învață că El a ales să ia trup omenesc, lucrând prin oameni și pentru oameni, 
întrupându-Se și dăruindu-Se cu o iubire ce copleșește inimile noastre. Înțelegem astfel 
că însuși faptul de a fi creștini înseamnă să răspundem tot prin iubire chemării lui 
Dumnezeu, să-L căutăm și să-L întâlnim pentru a fi mai aproape de noi înșine și de 
semenii noștri.  

Asemenea magilor de la Răsărit care au ascultat chemarea de a merge împreună pentru 
a se închina Fiului întrupat, fiecare dintre noi suntem chemați să fim curajoși, să 
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mergem, să ieșim din comoditatea propriului mod de a fi, să îi întâlnim pe frații noștri 
și să dăm mărturie prin viața noastră despre chemarea la unitate. Parcursul sinodal dorit 
de Papa Francisc ne ajută în felul acesta să ne lăsăm conduși de Cristos, „Lumina lumii” 
(In. 8,12), să ne redescoperim în El fii ai Tatălui ceresc și împreună frați și fii ai aceluiași 
Părinte. Divizați prin vicisitudinile istoriei pe care o moștenim, dar frați întru Domnul, 
purtăm în suflete aceste cuvinte sfinte: „Isus avea să moară pentru popor, și nu numai 
pentru el, ci pentru a-i aduna laolaltă pe toți fiii lui Dumnezeu care sunt risipiți” (In. 
11,51-52). 

Drumul anevoios spre mântuire nu se parcurge în singurătate, ci împreună, cu 
generozitate și umilință, așa cum ne-a îndemnat Sfântul Părinte prin motto-ul Vizitei 
Apostolice în țara noastră din anul 2019: „Să mergem împreună!”. Împreună cu ceilalți, 
cu frații noștri, vom putea trece mai ușor prin greutățile și dificultățile vieții și vom da 
o mărturie mai puternică și credibilă despre prezența vie a lui Cristos, iar rugându-ne 
unii pentru alții vom regăsi puterea iertării. 

Nevoia unității se face simțită astăzi într-un mod presant din cauza pandemiei care a 
produs atâtea suferințe, nesiguranță și însingurare, bulversând viețile tuturor. Cu atât 
mai mult se impune căutarea fraților printr-o iubire exprimată prin rugăciune și dăruire 
concretă. Mai presus de aspectele care ne despart de frații noștri, ne unește iubirea 
pentru cei care sunt la periferiile existențiale și care bat, asemenea Mântuitorului, la 
ușile închise ale unei societăți prea puțin preocupată de binele comun. Să ne deschidem 
ușile sufletelor și să oferim necondiționat acest dar neprețuit al deschiderii spre unitate 
întregii omeniri, iubindu-ne unii pe alții, mărturisind Treimea cea de o ființă și 
nedespărțită, arhetip și călăuză a refacerii comuniunii. 

Prezenta culegere de texte și meditații edifică și cheamă la unitate. Domnul să îi 
binecuvânteze pe toți cei care s-au implicat și s-au ostenit pentru acest rod spiritual. 

Invocând de la Dumnezeu haruri alese asupra celor care se dăruiesc pentru înfăptuirea 
unității tuturor ucenicilor Săi și încredințându-i ocrotirii Maicii Sfinte, transmit tuturor 
arhiereasca binecuvântare.  

 

† Lucian Cardinal Mureşan 

Arhiepiscop Major  al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică 
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Dragi fraţi şi surori întru Domnul, 

Mișcarea ecumenică mondială își continuă drumul și în anul lui Dumnezeu 2022, în 
detrimentul celor care în lumea largă tind și lucrează spre dezbinare și egocentrism. 
Astfel și bisericile noastre creștine din România suntem chemați la Săptămâna de 
Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Pentru anul 2022 fraţii creştini din Orientul 
Mijlociu au ales ca temă de reflecție un pasaj din evanghelia lui Matei 2,2 din nașterea 
lui Isus Hristos:   ”Am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.”  

Acest motou ne poate ajuta să înțelegem 3 lucruri:  

1. De mai bine de 2000 de ani lumea noastră are parte de o lumină nouă, lumina lui 
Hristos. Nu doar steaua crăciunului și soarele răsar în Răsărit astfel și darul lui 
Dumnezeu pentru noi vine din Răsărit, din Orientul Mijlociu. Nașterea Mântuitorului 
este prilej de bucurie pentru toți creștinii. Însă nu trebuie să uităm în ce lume trăim. 
Creștinii din Orientul Mijlociu trăiesc sub ameninanțarea permanentă a conflictelor 
etnice și religioase, care generează frecvent vărsări de sânge și multă suferință. Totuși 
ei nu se opresc în a tânji necontenit după lumina dumnezeiască. Precum ei și noi creștinii 
din Europa suntem chemați să căutăm asemeni Magilor lumina lui Hristos, să căutăm 
semnele Domnului, să tânjim după prezența și călăuza Lui în lumea noastră, bântuită de 
o epidemie mârșavă, de crize politice, economice, sociale, ecumenice și valorice.  

2. Magii din Răsărit proveneau din diferite neamuri, culturi, limbi și totuși aveau o 
viziune și cale comună. Dorința de a vedea i-a adus împreună, s-au unit în călătoria 
cunoașterii a regelui regilor, Alesului lui Dumnezeu. Aceasta este un îndemn și pentru 
noi.    Să parcurgem calea spre Hristos împreună și nu singuri. În calea aceasta comună 
spre Hristos diversitatea noastră nu este un împiediment ci dimpotrivă un avantaj imens, 
o bogăție spirituală care reflectă, puse toate împreună, maiestuoasa lumină 
dumnezeiască, bogăția și frumusețea unității, la care ne cheamă și pentru care se roagă 
Hristos: ”Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu, în Tine, ca și ei să 
fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17,21). 

3. Ajungând la locul unde s-a oprit steaua călăuzitoare Magii s-au închinat pruncului 
Isus. Ei au ajuns la El în sfârșit la țelul călătoriei lor și și-au găsit împlinirea după care 
au tânjit și pe care au căutat-o în lunga și anevoioasa lor călătorie. Închinarea comună 
înaintea lui Hristos trebuie să fie și pentru noi centrul și țelul lucrării noastre ecumenice 
și vieții noastre. În sens contrar ne distanțăm de lumina vieții. Pentru această unitate în 
închinare care implică cea omenească, de iubire, de credință și nădejde merită să 
depășim barierele și distanța dintre noi, să ne vaccinăm, să ne îngrijim unii de alții, 
pentru a deveni o unitate, după exemplul dat de Hristos și Dumnezeu Tatăl. Darurile 
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celor trei Magi subliniază că fiecare dintre noi poartă în sine o comoară și e capabil să 
aducă ceva din bogăția sa spirituală, materială punând-o la dispoziție lui Hristos și 
fraților și surorilor întru credința creștină și celor nevoiași.  

Mă rog pentru Voi și Vă invit la o viziune, cale și închinare comună în octava de 
rugăciune 2022 și în viața de zi de zi. Să ne binecuvânteze Dumnezeu, Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh pentru ca lumina lui Hristos să ne împlinească personal, comunitățile și 
Bisericile noastre în calea spre unitatea vizibilă.  

Reinhart Guib 

Episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România 
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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

die ökumenische weltweite Bewegung setzt ihren Weg unbeirrt auch im neuen Jahr des 
Herrn 2022 fort, entgegen derer die zu Spaltung und Egozentrik in unserer Welt neigen 
und arbeiten. So sind auch unsere christlichen Kirchen in Rumänien zur Gebetswoche 
für die Einheit der Christen aufgerufen. Für das Jahr 2022 haben die christlichen 
Geschwister im Nahen Osten eine Passage aus dem Matthäus-Evangelium 2,2, aus der 
Geburtsgeschichte Jesu Christi zum Thema der gemeinsamen Reflexion gewählt:            
„Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten." 

 

Dieses Motto kann uns helfen drei Dinge besser zu verstehen: 

1. Seit mehr als 2.000 Jahren hat unsere Welt ein neues Licht empfangen, das Licht 
Christi. Nicht nur der Weihnachtsstern und die Sonne gehen im Morgenland, im Osten 
auf, sondern auch das Geschenk Gottes für uns kommt aus dem Osten, aus dem Nahen 
Osten. Die Geburt des Erretters ist für alle Christen ein Anlass zur Freude. Aber wir 
dürfen dabei die Welt, in der wir leben, nicht vergessen. Christen im Nahen Osten leben 
unter der ständigen Bedrohung ethnischer und religiöser Konflikte, die oft zu 
Blutvergießen und viel Leid führen. Sie hören jedoch nicht auf, sich nach dem 
göttlichen Licht zu sehnen. Wie sie sind auch wir Christen in Europa gerufen, gleichsam 
wie die drei Weisen, das Licht Christi zu suchen, nach den Zeichen des Herrn Ausschau 
zu halten, uns nach seiner Gegenwart und Führung in unserer Welt zu sehnen, Welt die 
von einer abscheulichen Seuche und von politischen, wirtschaftlichen, sozialen, 
ökumenischen und Werte-Krisen gebeutelt ist. 

 

2. Die Weisen aus dem Morgenland kamen aus verschiedenen Nationen, Kulturen, 
Sprachen und hatten dennoch eine gemeinsame Vision und einen gemeinsamen Weg.       
Der Wunsch zu sehen brachte sie zusammen, sie waren vereint auf der Wissensreise 
zum König der Könige, zum Auserwählten Gottes. Dies ist auch für uns ein wertvoller 
Hinweis. Den Weg zu Christus nicht allein, sondern zusammen zu gehen. Auf diesem 
gemeinsamen Weg zu Christus ist unsere Vielfalt kein Hindernis, sondern ein großer 
Vorteil, ein geistlicher Reichtum, der gerade das majestätische göttliche Licht, den 
Reichtum und die Schönheit der Einheit widerspiegelt, zu der Christus uns ruft und für 
die wir beten:           "Ich bete, dass alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in 
dir, damit auch sie eins in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast." 
(Johannes 17,21). 
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3. An der Stelle angekommen, wo der sie begleitende Stern stehen blieb, beteten die 
drei Weisen das Jesuskind an. Sie erreichten Christus schließlich am Ende ihrer Reise 
und fanden die Erfüllung, nach der sie sich auf ihrer langen und beschwerlichen Reise 
sehnten und die sie suchten. Die gemeinsame Anbetung vor Christus muss auch 
Mittelpunkt und Ziel unserer ökumenischen Arbeit und unseres Lebens sein. Wo das 
nicht geschieht entfernen wir uns vom Licht des Lebens. Für diese Einheit in der 
Anbetung, die das Menschliche einschließt, die Liebe, den Glauben und die Hoffnung, 
lohnt es sich, die Barrieren und die Distanz zwischen uns zu überwinden, sich impfen 
zu lassen, füreinander zu sorgen, um eine Einheit zu werden, dem Beispiel folgend das 
Christus und Gott, der Vater gegeben haben. Die Gaben der drei Weisen betonen, dass 
jeder von uns einen Schatz in sich trägt und einen Teil seines geistigen und materiellen 
Reichtums einbringen kann, indem er ihn Christus und seinen Brüdern und Schwestern 
im christlichen Glauben und den Bedürftigen zur Verfügung stellt. 

Ich bete für Euch und lade Euch ein zu einer gemeinsamen Vision, einem gemeinsamen 
Weg und einer gemeinsamen Anbetung in der diesjährigen Gebetsoktave und im 
täglichen Leben. Es segne uns der Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist, damit das Licht Christi uns persönlich, unsere Gemeinden und Kirchen auf dem 
Weg zur sichtbaren Einheit erfüllt. 

 

Reinhart Guib 
Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien 
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,,Am văzut  la Răsărit Steaua Lui și am                                                                             
venit să ne închinăm Lui!,, (Matei 2,2) 

 
Dăm slavă și mulțumire Bunului Dumnezeu, Celui Care ne-a dăruit  și în acest 

an marea bucurie de a ne aduna cu totii aici, în aceste momente de  unitate în rugăciune, 
purtând în suflete convingeri asupra adevărului învățaturii lui Hristos și a prezenței 
Mântuitorului în viață, familie, societate, în toate !Este darul cel minunat, strălucitor, ce 
ne-a fost oferit prin Nașterea Pruncului Iisus în staulul sărac inundat de lumina cea 
neînserată  izvorâtă din chiar chipul Lui, Lumina lumii venită pentru mântuirea noastră! 

În urmă cu două milenii ,în noaptea cea sfântă  , pe bolta cerească o stea strălucea 
mai mult decăt celellalte,strălucea altfel, luminând  sărăcia primitoare a unei peșteri din 
preajma Betleemului, sătuc prorocit a deveni  sfânt loc de închinăciune, loc unde ,,Taina 
cea din vechi ascunsă neamurilor s-a descoperit celor ce se închină Lui,,(Colos 1,26).  
Steaua Lui, Steaua de la Răsărit era unică, deosebită, lumină lină și pătrunzătoare în 
suflete, ce ne cheamă mereu la smerenia desăvârșită a credinței în  taina ,,plinirii vremii,, 
(Gal.4, 4) în care Fiul lui Dumnezeu  se naște ca fiu al omului, pentru ca omul să devină 
fiu al lui Dumnezeu prin har. 

În zilele lui Irod regele Steaua de la Răsărit i-a călăuzit pe cei trei magi, chemați 
lăuntric spre locul ales. ,,Unde este  regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut 
la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui!,,(Matei 2,2).   

Iar Steaua mergea înaintea lor , precum scria evanghelistul,   ,,până ce a venit și 
a stat deasupra  unde era Pruncul,,(Matei 2,9), căci asta era menirea ei, să arate locul 
Nașterii lui Iisus, să-i călăuzească spre Cel  în fața Căruia doreau să se închine ca Fiu al 
lui Dumnezeu și rege Mântuitor al omenirii, purtat în pântece și născut din Fecioară, 
împlinind profeția tainei vestite cu multe veacuri în urmă  de profetul Isaia.(Isaia 7,14).    

Cine ar putea înfățișa în  toată măreția lor toate binefacerile mântuitoare ale 
Întrupării Fiului lui Dumnezeu, ale Nașterii Sale,  atât pentru viața noastră cât și pentru 
întreaga creație? Hristos s-a născut pentru a  mântui lumea din robia păcatului, ridicând 
omul la comuniunea de viață veșnică a Sfintei Treimi. Taina smereniei în care s-a 
înveșmântat luminează calea menirii Sale, arătând adevăratul chip  al lui Dumnezeu, 
eliberându-i pe oameni de idolatrie  și purtându-i pe calea bineplăcută Creatorului spre 
a fi vrednici de a avea asupra lor ,,chipul și asemănarea,, Domnului. Nu întâmplător 
Apostolul neamurilor,sf Pavel scria: ,,Cunoașteți Harul  Domnului nostru Iisus 
Hristos,că El bogat fiind pentru voi a sărăcit, ca voi cu sărăcia Lui să vă îmbogățiți.,,    



╔ 
║ 
 

 
MESAJELE DE BINECUVÂNTARE ALE CONDUCĂTORILOR DE BISERICI 

pentru serviciile ecumenice din timpul Săptămânii de Rugăciune pentru 
Unitatea Creștinilor 2022 

╗ 
║ 

 

 

(2 Corint 8,9), și astfel îmbogățiți  noi, oamenii, să fim  ,, fața umană a lui Dumnezeu,, 
, precum scria Sf Grigorie de Nissa . 

Aceasta este Taina minunii arătate de steaua de la Răsărit, a Nașterii Fiului lui 
Dumnezeu în Betleem. 

,,Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic între 
căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Conducătorul care va paște pe poporul Meu 
Israel.,,(Matei 2,6).  Betleem, orașul păinii, loc unde s-a născut, ni s-a dat pâinea cea 
vie coborâtă din ceruri pentru ca omenirea să trăiască! (Ioan 6,52) Oraș al pâinii 
dătătoare de viață, al răsăritului Soarelui dreptății,al luminii călăuzitoare spre 
mântuire.,, Eu sunt Lumina lumii,Cel ce Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci 
va avea lumina vieții.(Ioan 8,12). 

Precum Steaua de la Răsărit i-a călăuzit pe cei trei magi spre Betleem, spre 
Lumina pe care o căutau, tot așa lumina Tainei Nașterii lui Hristos ne va fi nouă stea 
călăuzitoare spre mântuire.El,Iisus a luat firea noastră cea păcătoasă spre a ne face 
moștenitori ai Raiului! El ne vindecă, ne redă vederea  trupească și sufletească și ne 
cheamă mereu din moarte la viață!El este Mântuitorul tuturor și al fiecăruia dintre noi,ne 
ține mereu în ocrotirea iubirii Sale,, arătându-ne rostul credinței,al voinței și al libertății 
noastre,  valoarea participării noastre întru dobândirea cunoașterii Lui și, deci, a 
mântuirii noastre.,,Căci pe El, Care n-a cunoscut păcatul, L-a făcut pentru noi păcat, ca 
să dobândim întru El dreptatea lui Dumnezeu,,.(2 Corint 5,21). 

E plăcut să revedem în imaginația noastră  scena  cu Pruncul născut în peștera 
din Betleem dar câți dintre oameni se gândesc să și răspundă tainei ce ne-a fost arătată 
de Dumnezeu din marea Sa iubire pentru noi? Putem oare renunța la îngâmfare, 
lăcomie, disprețul față de semeni, , la idolatrizarea efemerelor valori 
materiale!?Trezirea conștiinței oamenilor i-a tulburat, le-a dat de gândit... a tulburat 
societatea permanent! Precum atunci mulțimea populației din Israel s-a văzut pusă în 
situația de a alege , la fel și în vremurile care au urmat, dar și în zilele noastre, omul, 
omenirea, individul sau societatea se află mereu în situația  de a-și căuta în interior tăria, 
curajul, îndrăzneala de a alege adevărul, binele, iubirea și lumina, dreptatea și 
mântuirea. Câți dintre noi putem afirma cu inima deschisă , putem mărturisi că dorim 
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într adevăr să fim asemeni Lui, trăitori în pace și iubire, pentru renașterea duhovnicească 
a noastră și a lumii?? 

Taina Nașterii Domnului ni s-a arătat în urmă cu două milenii, minune de 
neînțeles pentru mințile oamenilor. . și greu de acceptat pentru sufletele lor, pentru 
conștiința lor. Minuni greu de conceput, de acceptat, ca orice alt  fenomen ce vine a 
tulbura commoditatea gândirii noastre!Acceptăm ideea, ne place imaginea, . . dar nu ne 
gândim . . sau nu dorim a ne gândi la datoria noastră de a răspunde darului iubirii lui 
Dumnezeu! Ne plac minunile, dar nu vrem să ne simțim datori de a răspunde  darurilor 
ce ne sunt date prin semnele tainice arătate nouă! Nașterea Domnului e începutul unei 
noi vieți pentru noi, pentru oameni, un început de care parcă ne temem, pentru că 
înseamnă prea mult pentru firea noastră păcătoasă.Pământul s-a ridicat la ceruri, , dar 
ne e teamă de responsabilitatea de a a ne afla la acele înălțimi mărețe, O fi prea mare 
povara, sau noi prea slabi pentru a o duce? Calea spre mânturie ne e deschisă, . . 
Dumnezeu este cu noi, să credem în puterea iubirii Sale!Să dovedim prin fapte că 
purtăm rodul iubirii Sale, rodul lucrării Sale pentru mântuirea noastră!Taina Nașterii 
Domnului este semnul începutului unei noi vieți , iar pacea și bucuria vor radia lumină 
pănă la marginile pământului din acest modest sălaș al evenimentului mântuitor al 
răsăritului Luminii lumii, al luminii care nu se va mistui în veci!!  ,,Cu noi este 
Dumnezeu, înțelegeți neamuri și VĂ PLECAȚI!  Căci cu noi este Dumnezeu!,,  Să 
dobândim prin trăirea noastră învrednicirea de a-L simți alături de noi, în noi, în viața 
noastră! 

Sa credem în El și să dovedim prin fapte ca merităm iubirea Sa, că dorim ca toate 
roadele strădaniei noastre să fie bineplăcute Lui. Credința ne va fi răsplătită cu mare dar 
de bucurie, precum și păstorii cei plini de încredere s-au strâns în jurul ieslei din peștera 
Betleemului iar magii s-au lăsat călăuziți de Steaua de la Răsărit spre a-și vedea 
împlinită bucuria de a se închina în fața Împăratului lumilor! S-au închinat în fața  
Pruncului , aducându-i daruri de aur, tămâie și smirnă, semne ale prețuirii puterilor Sale  
și  ale conștientizării suferințelor împlinirii misiunii Sale mântuitoare..  Fiul lui 
Dumnezeu, Iisus cel Unul Născut,   a străbătut cerurile și s-a născut din Sfânta Fecioară, 
spre a ne da pildă de smerenie, de rugăciune  și iertare, de iubire și blândețe, învățându- 
ne să  le împlinim statornic și să le dăm valoare prin fapte. 

Au trecut mai bine de două milenii de atunci, din vremea când Iosif, soțul Mariei, 
căută un loc, un adăpost, un colțișor în care Fiul lui Dumnezeu să se arate acestei lumi 
ca Cel născut din Fecioară. Lumina cea adevărată, Soarele dreptății va străluci pentru 
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întâia oară în ieslea dintr-un staul, într-o peșteră întunecată de la marginea Betleemului. 
Cinstit și iubit de unii, prigonit de alții, El, Fiul lui Dumnezeu  va străbate vremurile 
rămânând veșnic în inimile multora ca un adevărat rege, Mântuitor,plutind pe valurile 
timpurilor și călăuzindu-ne mereu către limanul cel lin al împărăției cerești.Împlinea 
menirea  de a mântui neamul omenesc, de a elibera  creația de orice stricăciune.Prin 
Hristos și prin sfânta biserică începe urcarea omului și a creației către Dumnezeu.E 
vremea omului nou, trăitor în iubire și credință, în smerenie și bună înțelegere. Este 
ceasul acum, în aceste momente de luminoasă sărbătoare, să ne adunăm într-o sfântă 
comuniune nu numai în biserica părinților noștri, simbolul Peșterii de la Betleem, ci și 
în mica bserică de acasă, cu părinții, frații și prietenii, cu cei dragi, și să ne îndestulăm 
sufletele în jurul bradului cu minunatele povești și colinde despre magica stea de la 
Răsărit, despre Păstorul cel Mare venit pentru a ne mântui pe noi. 

Dorim ca lumea de azi să nu fie asemeni prigonitorului Irod, să nu fie rece și 
nepăsătoare ca cei care și-au închis ușile în fața sfintei familii, ci să fie curată la suflet, 
dreaptă și bună. Să fie mereu călăuzită de  lumina fericirii pe care au trăit-o magii și 
păstorii în clipa în care, cu fior în suflet, se închinau în fața Pruncului născut din Sfânta 
Fecioară în Peștera Betleemului. 

Să fiți buni, drepți, stăruitori în credință,purtând în vistieria sufletului bucuria 
cea mare vestită prin cântare îngerească! 

Hristos S-a născut! 
Slavă lui Dumnezeu în ceruri și pace pe pământ! 

Vă încredințez de dragostea, prețuirea  și rugăciunile Noastre! 
Sărbători fericite tuturor, cu belșug de har, sănătate și bucurie! 

 
Mesajul Preasfințitului Părinte Episcop Datev Hagopian  

cu prilejul săptămânii de rugăciune 2022 
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„Am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2,2) 

Dragi Creștini, 

Imaginea stelei din Răsărit este reflexia iubirii lui Dumnezeu. Oricât de mult am vrea 
noi să dovedim la apariția acestei lumini cu darurile noastre că suntem dispuși să facem 
sacrificii pentru cei apropiați, Crăciunul semnalat de această stea nu este celebrarea 
iubirii noastre. Crăciunul este un prilej de a sărbători dragostea continuă a lui Dumnezeu 
față de întreaga omenire. 

În Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din 2022, avem datoria să 
proclamăm în lumina stelei răsăritului iubirea Dumnezeiască permanentă către această 
lume care s-a îndepărtat enorm de El. Către această lume în care ne simțim din ce în ce 
mai puțin acasă, o lume pe care noi înșine o condamnăm pentru acțiunile sale și pe care 
o considerăm demnă de osândă. Totuși Dumnezeu L-a trimis pe singurul Său născut în 
această lume. 

Actualmente, când întreaga umanitate este lovită de pandemie, simțim, cu un sentiment 
de dezorientare, că distanța dintre Dumnezeu și om, dintre om și om, se mărește. 
Autoritățile îndeamnă și chiar impun ca oamenii să păstreze distanța, deoarece aceasta 
este cea mai eficientă modalitate de a diminua epidemia. Consecința restricțiilor este că 
nu ne putem plânge morții în mod vrednic, nu ne putem vizita cei dragi și încet, fără să 
ne dăm seama relațiile noastre umane sunt alienate și destrămate. În același timp, există 
un segment al societății care nu are opțiunea de a păstra o distanță de siguranță. Aceștia 
sunt medicii, asistentele medicale, părinții, profesorii, pastorii, funcționarii publici care 
își riscă propria existență pentru a asigura o buna desfășurare a vieții de zi cu zi. 

Dar dăinuie un virus mai contagios decât orice altceva și acesta este păcatul. Din 
momentul străvechi al păcatului originar a început adevărata distanțiere dintre 
Dumnezeu și om. De atunci încontinuu încearcă partea omenirii ce ascultă cuvântul lui 
Dumnezeu, să se apropie din nou de El și să repare relația ruptă, deteriorată. Este 
conștient că planul lui Domnului este de a-l salva pe om, de a-l aduce înapoi la Sine. 
Steaua răsărită este de asemenea un semn că Dumnezeu este sătul de "carantină", și 
străbate abisul uman al păcatului. Dumnezeu prin Hristos s-a transferat în lumea 
păcatului și a suferinței. Noi nu putem avea grijă unii de alții - suntem cu toții infectați 
și contagioși. Dar Hristos nu a păstrat distanța, ci a venit alături de noi. El s-a lăsat 
benevol să fie infectat, pentru că doar așa putea să ia asupra Lui boala noastră. A venit 
printre noi din înălțimi, dintr-un loc de siguranță la incertitudine, la vulnerabilitate. În 
acest an pe parcursul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor să ne 
alăturăm cu toții și în lumina jertfei sale să ne închinăm lui Hristos cu aceeași învoială, 
lepădând obstacolele care ne despart. Bazându-ne pe providența și grația lui Dumnezeu, 
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să ne întărim reciproc de a aduce sacrificii unii pentru alții, jertfe care ne pot costa chiar 
și viața. Pentru cei bătrâni, pentru cei singuratici, pentru bolnavi, pentru copii. Isus a 
îndurat moartea știind că prin pieirea Sa vom fi mântuiți. 

Măruntele noastre sacrificii de zi cu zi nu sunt la fel de fatale ca cele ale lui Iisus. 
Dumnezeul a iubit atât de mult lumea aceasta, încât a jertfit singurul Său Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 

Așadar, să ne închinăm cu toții și, cu inima plină de rugăciune, să ne punem cea mai 
importantă întrebare a creștinismului universal după Crăciun, și la început de an nou: 
care este jertfa noastră? 

Amin 

Episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal  

Preot Béla KATÓ 
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„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”Mt 2,2 

Keresztyén Testvéreim! 

A napkeleti csillag képe karácsonyra, Isten szeretetének ünnepére mutat. Karácsonyra, 
amelyben tulajdonképpen nem a mi szeretetünket ünnepeljük, akármennyire is 
akarnánk bebizonyítani ajándékozásainkkal, hogy milyen áldozatot tudunk hozni a 
hozzánk közelállókért. Karácsonyban Istennek egész emberiség iránti folyamatos 
szeretetére emlékezve szentelünk ünnepet.  

2022. esztendő Egyetemes Imahetén a napkeleti csillag megvilágításában kell 
hirdetnünk, hogy Isten szereti azt a világot, amely elfordult Tőle. Azt a világot, 
amelyben egyre kevésbé érezzük jól magunkat, amelyet tettei miatt mi magunk is 
elítélünk, és büntetésre méltónak tartunk. Isten azonban egyszülött Fiát küldte el ebbe 
a világba. 

Most, amikor az egész emberiséget hatalmába kerítette a világjárvány, 
elbizonytalanodva úgy érezzük, hogy a távolság Isten és ember, ember- és ember között 
egyre inkább elmélyül. A hatóságok fokozottan kérik, sőt követelik a távolságtartást, 
mert ebben látják a járvány lassításának leghatékonyabb eszközét. A megszorítások 
következménye azonban az, hogy nem tudjuk méltóképpen elsiratni halottainkat, 
meglátogatni szeretteinket és lassan akaratlanul bár, de a kényszer hatására 
elhidegülnek, megszűnnek emberi kapcsolataink. Ugyanakkor a társadalomnak van egy 
olyan rétege, amelynek nem adatik meg a biztonságot nyújtó távolságtartás lehetősége. 
Ők a beteggondozók, a szülők, a tanárok, a lelkipásztorok, a közszolgák, akik a saját 
életük veszélyeztetésével szolgálják a mindennapi élet folytatását.  

Van azonban egy mindennél fertőzőbb vírus és ez a bűn. A bűneset ősi pillanatától 
kezdődött el az igazi távolságtartás Isten és ember között. Azóta is folyamatosan próbál 
az Isten szavára hallgató ember ismét Isten közelébe jutni, és helyrehozni a sérült, 
megszakadt kapcsolatot. Tudja, mert megtapasztalta, hogy Istennek az a terve, hogy az 
embert megmentse, visszahozza a Maga közelébe. A megtekintett napkeleti csillag is 
jele annak, hogy Isten megelégelte a „karantént”, átlépte a bűn által hasított emberi 
oldalról áthidalhatatlan szakadékot. Isten Krisztus által beköltözött a bűn és a szenvedés 
világába. Mi nem tudunk vigyázni egymásra – mi mind fertőzöttek és fertőzőek 
vagyunk. Krisztus azonban nem tartotta a távolságot, hanem közénk jött. Tudta, és 
önként vállalta, hogy megfertőződik, mert csak így veheti magára a mi betegségünket.  

Ő a magasságból, a biztos helyről a bizonytalanságba, a kiszolgáltatottságba érkezett. 
Közös, egyetemes imádságunk idején 2022-ben jöjjünk el mind és áldozatára tekintve 
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imádjuk egy akarattal Krisztust, ledöntve az egymástól elválasztó korlátokat. Isten 
gondviseléséből, kegyelméből merítve erőt vállaljuk közösen, hogy egymásért olyan 
áldozatokat hozzunk, amelyekbe akár bele is lehet halni. Az öregekért, a 
magányosakért, a betegekért, a gyerekekért. Jézus úgy mentett meg minket, hogy 
belehalt a betegségbe, a bűnbe. Tudta, hogy az ő halála által mi megmenekülünk.  

A mi mindennapi kis áldozataink nem ennyire végzetesek, mint amilyen a Jézusé volt. 
Isten szerette úgy ezt a világot, hogy az Ő Egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Jöjjünk el hát mindnyájan és Krisztust imádó imádságos szívvel tegyük fel karácsony 
után, az újév kezdetén az egyetemes keresztyénség legfontosabb kérdését: Mi a mi 
áldozatunk?  

Ámen 

 

Episcopul Eparhiei Reformate din Ardeal  

Preot Béla KATO 



 

 

INTRODUCERE LA TEMA ANULUI 2022 

„Am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.” 

(Matei 2,2) 

 

 Potrivit Evangheliei lui Matei (2, 1-12), apariţia stelei pe cerul Iudeii reprezintă 
un semn mult aşteptat de speranţă, care îi duce pe Magi, şi toate popoarele pământului, 
la locul unde adevăratul rege se arătase. Această stea este un dar, o indicaţie a prezenţei 
iubitoare a lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Pentru Magi era un semn că se 
născuse un rege. Cu razele sale ea duce întreaga omenire spre o mai mare lumină, Iisus, 
noua lumină care luminează fiecare persoană şi care ne duce la slava Tatălui şi 
splendoarea strălucirii Sale. Iisus este lumina care a venit în întunericul nostru când, 
prin Sfântul Duh, El s-a întrupat de la Fecioara Maria şi s-a făcut om. Iisus este lumina 
care a mers şi mai departe în întunericul lumii când pentru noi şi pentru a noastră 
mântuire, s-a golit de sine şi s-a făcut ascultător până la moarte. El a făcut aceasta pentru 
a ne lumina drumul spre Tatăl, astfel încât să ajungem să-L cunoaştem pe Tatăl şi 
dragostea pe care o are pentru noi, care şi-a dat singurul Fiu pentru noi, astfel încât 
crezând în El să nu pierim ci să avem viaţă veşnică. 

 Magii au văzut steaua şi au urmat-o. Tradiţional, comentatorii au văzut în 
persoanele Magilor un simbol al diversităţii popoarelor cunoscute în acea vreme, şi un 
semn al universalităţii chemării divine care apare în lumina stelei care străluceşte de la 
răsărit. Ei văd, de asemenea, în nerăbdarea cu care Magii îl caută pe regele nou născut 
foamea de adevăr a întregii omeniri, de bunătate şi de frumuseţe. Omenirea a tânjit după 
Dumnezeu încă de la începutul creaţiei pentru a-I aduce omagiu. Steaua a apărut pe 
când copilul divin se năştea la plinirea vremii. El a vestit mult aşteptatu-l act al mântuirii 
care începe în taina întrupării. 

 Magii ne descoperă unitatea tuturor neamurilor dorite de Dumnezeu. Ei 
călătoresc din ţări îndepărtate şi reprezintă diverse culturi, totuşi sunt mânaţi de aceeaşi 
dorinţă arzătoare de a-L vedea şi cunoaşte pe regele nou născut şi vin în căsuţa din 



Betleem numai pentru a-i aduce omagiu şi a-i oferi daruri. Creştinii sunt chemaţi să fie 
un  semn pentru lumea lui Dumnezeu aducând acea unitate pe care o El o doreşte. 
Proveniţi din diferite culturi, rase şi limbi, Creştinii împărtăşesc căutarea comună a lui 
Hristos, precum şi dorinţa comună de a-I se închina. Deci, misiunea poporului creştin 
este să fie un semn asemenea unui astru, să conducă omenirea în această foame de 
Dumnezeu, să-i călăuzească pe toţi spre Hristos, şi să reprezinte mijloacele prin care 
Dumnezeu aduce unitatea tuturor popoarelor.  

O parte din actul omagial al Magilor este să-şi deschidă comorile, să-şi ofere darurile, 
care încă din timpuri străvechi au fost înţelese ca semne ale diferitelor aspecte ale 
identităţii lui Hristos: aur pentru regalitatea sa, tămâie pentru divinitate şi smirna care 
prefigurează moartea sa. Deci, aceste diverse daruri ne oferă o înţelegere particulară a 
diferitelor tradiţii creştine cu privire la persoana şi lucrarea lui Iisus. Atunci când 
creştinii se întrunesc şi-şi deschid comorile şi inimile ca omagiu lui Hristos, toţi se 
îmbogăţesc pe măsură ce se împărtăşesc darurile acestor înţelegeri.  

Steaua s-a ridicat de la răsărit (Matei 2,2). Soarele se înalţă de la răsărit şi potrivit a ceea 
ce se numeşte Orientul Mijlociu mântuirea a apărut prin mila Dumnezeului nostru care 
ne-a binecuvântat cu Răsăritul cel de Sus (Luca 1,78). Dar istoria Orientului Mijlociu a 
fost şi este caracterizată încă de conflicte şi lupte, pătată de sânge şi întunecată de 
nedreptate şi opresiune. Recent, începând cu Nakba palestiniană (exodul populaţiei 
arabe în timpul războiului din 1948) regiunea a cunoscut o serie de războaie şi revoluţii 
sângeroase, precum şi apariţia extremismului religios. Chiar şi istoria Magilor conţine 
multe elemente întunecate, în special ordinele despotice ale lui Irod de a masacra toţi 
copiii din jurul Betleemului care aveau mai puţin de doi ani (Matei 2:16-18). Cruzimea 
acestor relatări rezonează cu istoria îndelungată şi cu dificultăţile actuale din Orientul 
Mijlociu. 

 În Orientul Mijlociu Cuvântul lui Dumnezeu a prins rădăcini şi a dat roade: de 
treizeci, şaizeci şi o sută de ori. Şi din acest răsărit au pornit apostolii să predice 
Evanghelia până la capătul pământului (Faptele apostolilor 1,8). Orientul Mijlociu a dat 
mii de mărturisitori şi mucenici creştini. Şi chiar şi acum însăşi existenţa micii 
comunităţi creştine este ameninţată, mulţi dintre membrii ei plecând în căutarea unei 
vieţi mai sigure şi mai senine în alte locuri. Asemenea luminii care este copilul Iisus, 
lumina Creştinismului din Orientul Mijlociu este ameninţată tot mai mult în aceste 
timpuri dificile. 

 Ierusalimul este un simbol puternic pentru creştini dat fiind că este oraşul păcii 
unde întreaga omenire a fost mântuită şi răscumpărată. Dar astăzi nu mai este pace în 
oraş. Diferite partide îl pretind fără a ţine cont de alţii. Chiar şi rugăciunea în Ierusalim 
a devenit obiectul măsurilor politice şi militare. Ierusalimul a fost oraşul regilor, oraşul 
în care Iisus avea să intre triumfător, aclamat ca un rege (Luca 19, 28-44). Normal că 
Magii se aşteptau să găsească nou născutul rege arătat de stea în acest oraş al regilor. 
Totuşi, istoria ne spune că în loc să fie binecuvântat prin naşterea regelui Mântuitor, 
întregul Ierusalim era neliniştit, în mare măsură ca astăzi. 



 Astăzi, Orientul Mijlociu are nevoie mai mult ca niciodată ca o lumină cereasca 
să însoţească poporul său. Steaua din Betleem este un semn că Dumnezeu merge alături 
de poporul său, simte durerea sa, aude strigătele sale şi îi arată compasiune. Suntem 
reasiguraţi că deşi circumstanţele sunt grele şi s-ar putea petrece dezastre îngrozitoare, 
credinţa lui Dumnezeu nu ne va părăsi. Domnul nu este aţipit nici adormit. El merge 
alături de poporul său şi îi aduce înapoi pe cei care se rătăcesc sau sunt în primejdie. 
Călătoria credinţei este mersul cu Dumnezeu care veghează întotdeauna asupra 
poporului său şi care ne călăuzeşte pe căile complexe ale istoriei şi vieţii.  

 Pentru această Săptămână de rugăciune, Creştinii din Orientul Mijlociu au ales 
tema stelei care s-a înălţat de la răsărit pentru o serie de motive. În timp ce mulţi creştini 
occidentali sărbătoresc Crăciunul, sărbătoarea mai veche şi încă principala sărbătoare a 
multor creştini răsăriteni este epifania, când mântuirea lui Dumnezeu este revelată 
neamurilor în Betleem şi Iordan. Această concentrare pe teofanie (manifestare) este, 
într-un sens, o comoară pe care Creştinii din Orientul Mijlociu o pot oferi fraţilor şi 
surorilor lor din întreaga lume.  

 Steaua călăuzeşte Magii prin tumultul Ierusalimului unde Irod plănuieşte 
uciderea unor nevinovaţi. Chiar şi astăzi în diferite părţi ale lumii inocenţii suferă pe 
urma actelor de violenţă şi ameninţarea cu violenţă iar familiile tinere fug de tirani ca 
Irod şi Augustus. În acest context, oamenii aşteaptă un semn că Dumnezeu este cu ei. 
Ei îl caută pe regele nou născut, regele bunătăţii, păcii şi dragostei. Dar unde este steaua 
care arată drumul spre El? Este misiunea Bisericii de a fi steaua care luminează drumul 
spre Hristos care este lumina lumii. Fiind o asemenea stea, Biserica devine un semn de 
speranţă într-o lume a durerilor şi un semn al prezenţei lui Dumnezeu alături de poporul 
său, însoţind-l în dificultăţile vieţii. Creştinii sunt chemaţi prin cuvânt şi faptă să 
lumineze calea astfel încât Hristos să fie arătat, încă o dată, neamurilor. Însă diviziunile 
dintre noi întunecă lumina mărturisirii creştine şi calea, împiedicându-i pe alţii să-şi 
găsească drumul spre Hristos. Dimpotrivă, creştinii uniţi în slujirea lui Hristos, care îşi 
deschid comorile într-un schimb de daruri, devin semnul unităţii pe care Dumnezeu o 
doreşte pentru toată creaţia sa. 

 Creştinii din Orientul Mijlociu oferă aceste resurse pentru Săptămâna de 
rugăciune pentru conştienţi că lumea împărtăşeşte multe dintre greutăţile simţite de ei 
şi doresc din tot sufletul o lumină care să arate drumul spre Mântuitorul care poate 
învinge întunericul. Pandemia globală covid 19, criza economică rezultată şi eşecul 
structurilor politice, economice şi sociale de a-i proteja pe cei slabi şi vulnerabili au 
subliniat nevoia globală a unei lumini care să strălucească în întuneric. Steaua care a 
luminat la răsărit, în Orientul Mijlociu, cu două mii de ani în urmă, ne cheamă încă la 
ieslea unde s-a născut Hristos. Ne atrage spre locul unde Duhul lui Dumnezeu este viu 
şi activ, la realitatea botezului nostru, şi la transformarea inimilor.  

 După ce l-au întâlnit şi s-au închinat împreună Mântuitorului, Magii s-au întors 
în ţările lor pe o cale diferită, fiind avertizaţi printr-un vis. La fel, comuniunea pe care 
o împărtăşim împreună în rugăciune trebuie să ne inspire să ne întoarcem la vieţile şi  



Bisericile noastre şi la lume pe căi diferite. Călătoria pe noi căi este o invitaţie la 
pocăinţă şi reînnoire în vieţile noastre personale, la Bisericile şi societăţile noastre. 
Viaţa în Hristos este noua cale într-o lume volatilă şi schimbătoare. Creştinii trebuie să 
rămână fermi şi hotărâţi asemenea constelaţiilor şi planetelor strălucitoare. Dar ce 
însemnă aceasta în practică? Slujirea Evangheliei astăzi necesită angajament pentru 
apărarea demnităţii umane, în special a săracilor, a celor slabi şi marginalizaţi. Se cere 
transparenţă şi responsabilitate din partea Bisericilor într-o relaţie cu lumea, şi a unora 
cu alţii. Drept pentru care Bisericile trebuie să coopereze pentru a aduce alinare celor 
afectaţi, a ura bun venit celor dislocaţi, uşura poverile şi construi o societate dreaptă şi 
onestă. Este o chemare adresată Bisericilor de a lucra împreună astfel încât tinerii să 
poată construi un viitor în conformitate cu inima lui Dumnezeu, un viitor în care toate 
fiinţele umane să poată trăi viaţa, pacea, dreptatea şi dragostea. Noua cale dintre Biserici 
este calea unităţii vizibile pe care o căutăm cu jertfelnicie, curaj şi îndrăzneală, astfel 
încât zi de zi „Dumnezeu să fie toate în toţi.” (1 Cor 15, 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prima zi 
Am văzut steaua la Răsărit 

(Matei 2,2) 
Înalţă-ne şi atrage-ne la 
lumina Ta desăvârşită 

 
Lecturi  
(Zaharia 4, 1-7) M'am uitat; si, 
iata un sfesnic in intregime de 
aur,  
(Psalm 138, 1-10) Mâna Ta ma 
va'ndruma si dreapta Ta ma va 
tine  
 (2 Timotei 1, 7-10) Iar acum s-
a dat pe faţă prin arătarea 
Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos  
(Ioan 16, 7-14) Iar când va veni 
Acela, Duhul Adevărului, vă va 
călăuzi la tot adevărul 
 
Meditaţie 
 În această lume fragilă 
şi nesigură, noi căutăm o 
lumină, o rază de lumină de 
departe. În mijlocul răului, noi 
căutăm bunătatea. Căutăm 
binele în noi înşine, dar suntem 
atât de des copleşiţi de 
slăbiciunea care ne spune că 
speranţa ne înşeală. Încrederea 
noastră este în Dumnezeul 
căruia ne închinăm. Dumnezeu, 
în înţelepciunea sa, ne-a 
învrednicim să sperăm în 
intervenţia divină; dar nu am 
anticipat că intervenţia lui 
Dumnezeu va fi o persoană, că 
Dumnezeu însuşi va fi lumina 
din mijlocul nostru. Acest lucru 
a depăşit toate aşteptările. Darul 
lui Dumnezeu pentru noi este 
„duhul puterii şi dragostei”. 

Első nap 
Mert láttuk az ő csillagát 
napkeleten (Máté 2,2) 
Emelj fel minket és hozz közel a 
Te tökéletes fényedhez   
 
Olvasmány  
(Zakariás 4, 1-7) Látok íme egy 
merő arany gyertyatartót  
139-as Zsoltár  
 (2 Timóteus 1, 7-10) Most 
megmutatkozott Megváltónk, 
Jézus Krisztus által   
(János 16, 7-14) És mikor eljön 
Ő, az Igazság  Szellemi, az 
igazsághoz vezet titeket   
 
Meditáció  
 Ebben a törékeny és 
bizonytalan világban, mi egy 
világosságot keresünk, 
messziről keressük a 
fényforrást.  A folyó közepén 
mi a jóságot keressük. Keressük 
a jóságot önmagunkban, de 
nagyon gyakran elborít minket 
a gyengeség, amely azt mondja 
nekünk, hogy a remény csalóka. 
A mi bizalmunk Istenben van, 
aki előtt leborulunk.  Isten az ő 
bölcsességében megadja azt, 
hogy reménykedjünk az isteni 
beavatkozásban;  de mi nem 
gondoltuk azt, hogy az Isten 
beavatkozása egy személy által 
történik, hogy Isten a bennünk 
rejlő fény lesz. Ez minden 
várakozásainkat felülmúlta. 
Isten ajándéka mindannyiunk 
számára  „az erő szelleme és a 
szeretet”. Arra buzdítanak 
minket, hogy menjünk előre 
ezen a fény fele vezető úton, ám 

Der erste Tag 
Ich sah den Stern im Osten 
(Matthäus 2:2) 
Erhebe uns und ziehe uns in 
dein vollkommenes Licht 
 
Lesungen 
(Sacharja 4:1-7) Und ich sah, 
und siehe, ein ganzer goldener 
Leuchter,  
Psalm 139 
 (2. Timotheus 1, 7-10) Und 
nun ist es offenbar geworden 
durch die Offenbarung unseres 
Heilands Jesus Christus  
(Johannes 16, 7-14) Und wenn 
er, der Geist der Wahrheit, 
kommt, wird er euch in die 
ganze Wahrheit leiten. 
 
Meditation 
 In dieser 
zerbrechlichen und unsicheren 
Welt suchen wir ein Licht, 
einen Lichtstrahl aus der Ferne. 
Inmitten des Bösen suchen wir 
das Gute. Wir suchen nach dem 
Guten in uns selbst, aber wir 
werden so oft von der 
Schwäche überwältigt, die uns 
sagt, dass die Hoffnung uns 
betrügt. Unser Vertrauen liegt 
in dem Gott, den wir anbeten. 
Gott hat uns in seiner Weisheit 
befähigt, auf ein göttliches 
Eingreifen zu hoffen; aber wir 
haben nicht erwartet, dass 
dieses Eingreifen Gottes eine 
Person sein wird, dass Gott 
selbst das Licht in unserer Mitte 
sein wird. Dies übertraf alle 
Erwartungen. Gottes Geschenk 
an uns ist „der Geist der Kraft 



Suntem atraşi să înaintăm pe 
calea spre această lumină 
desăvârşită nu bazându-ne pe 
propriile noastre puteri şi 
abilităţi, ci mai curând de 
Sfântul Duh al lui Dumnezeu. 
Steaua a strălucit de la răsărit în 
mijlocul întunericului omenirii.  
Vedem în ea o lumină care 
străbate adâncimile 
întunericului care ne separă unii 
de alţii. Lumina stelei nu a fost 
numai o iluminare a unui 
anumit moment istoric, ci ea 
continuă să strălucească şi să 
schimbe faţa istoriei. De când  a 
apărut pentru prima dată şi apoi 
de-a lungul secolelor, lumea a 
ajuns să cunoască, prin vieţile 
adepţilor lui Hristos, speranţa 
inspirată de Sfântul Duh. 
Aceştia mărturisesc lucrarea lui 
Dumnezeu în istorie şi prezenţa 
constantă a Sfântului Duh. Cel 
Înviat continuă să strălucească 
în ciuda vicisitudinilor istoriei 
şi circumstanţelor 
schimbătoare, mişcându-se în 
fluxul istoriei asemenea unui 
far care ne călăuzeşte pe toţi în 
această lumină desăvârşită 
învingând întunericul care ne 
separă unii de alţii.  
 Dorinţa de a învinge 
întunericul care ne separă ne 
obligă să ne rugăm şi să luptăm 
pentru unitatea creştină. 
 
Rugăciune  
Doamne Dumnezeule, 
luminează calea noastră cu 
lumina lui Hristos care merge 
înaintea noastră şi ne conduce. 
Iluminează-ne şi sălăşluieşte în 
noi. Călăuzeşte-ne să 
descoperim o mică iesle în 
inimile noastre unde o mare 
lumină încă doarme. Creatorule 
al luminii, îţi mulţumim pentru 
darul acelei stele ce nu apune, 
Iisus Hristos, Domnul şi 
Mântuitorul nostru. Fie ca El să 
reprezinte un far în pelerinajul 
nostru. Vindecă diviziunile 
noastre şi apropie-ne de Lumină 

ne saját erőnkben és 
képességeinkben bízzunk, 
hanem inkább a Szentlélekben.  
A csillag kelet felől ragyogott 
be  az emberi sötétség 
közepébe.  Mi olyan fényt 
látunk, amely áthatol a sötétség 
mélységeink, amely elválaszt 
egyiket a másiktól.  A csillag 
fénye nem csak egy történelmi 
pillanat fénye volt, hanem 
továbbra is ragyog és 
megváltoztatja a történelmet.  
Amióta először megjelent, és 
aztán századokon át, a fény 
megismerte a Szentlélek által 
keltett reményt,  a Krisztus 
követőinek élete által Ezek 
tanúsítják Isten munkálkodását 
a történelemben és a Szentlélek 
folyamatos jelenlétét. A 
Feltámadott továbbra is ragyog 
a történelem viszontagságai és a 
változó körülmények között, és 
a történelem áramlásában egy 
mozdul, mint egy 
világítótorony amely 
mindannyiunkat elvezet ebbe a 
tökéletes fénybe, legyőzve a 
sötétséget, amely elválaszt 
egyikünket a másikunktól.   
 A minket egymástól 
elválasztó sötétség 
legyőzésének vágya arra 
kötelez minket, hogy 
imádkozzunk, és harcoljunk a 
keresztény egységért.   
 
Ima 
Én Istenem, világítsd meg 
utunkat Krisztus  világában, aki 
előttünk jár és vezet.  Világíts 
meg minket és kapjál szállást 
bennünk. Vezess oda, hogy 
megtaláljuk a kis jászlat 
szíveinkben, ahol a nagy fény 
még alszik.  Világosság 
létrehozója, köszönjük annak a 
soha le nem nyugvó csillagnak 
az ajándékát, Jézus Krisztust, 
Urunk és Megváltónk.  
Számunkra legyen ő a mi 
világítótornyunk 
zarándoklatunk során.  
Gyógyítsd meg 

und der Liebe“. Wir werden 
dazu angehalten, den Weg zu 
diesem vollkommenen Licht zu 
gehen, indem wir uns nicht auf 
unsere eigenen Kräfte und 
Fähigkeiten verlassen, sondern 
auf den Heiligen Geist Gottes. 
Der Stern leuchtet seit der 
Morgendämmerung inmitten 
der Dunkelheit der Menschheit.  
Wir sehen in ihr ein Licht, das 
die Tiefen der Dunkelheit, die 
uns voneinander trennt, 
durchdringt. Das Licht des 
Sterns hat nicht nur einen 
bestimmten Moment der 
Geschichte erhellt, sondern 
leuchtet weiter und verändert 
das Gesicht der Geschichte. Seit 
ihrem ersten Erscheinen und im 
Laufe der Jahrhunderte hat die 
Welt durch das Leben der 
Nachfolger Christi die vom 
Heiligen Geist inspirierte 
Hoffnung kennen gelernt. Sie 
bezeugen das Wirken Gottes in 
der Geschichte und die ständige 
Gegenwart des Heiligen 
Geistes. Der Auferstandene 
leuchtet trotz der 
Schicksalsschläge der 
Geschichte und der sich 
verändernden Umstände weiter 
und bewegt sich im Fluss der 
Geschichte wie ein 
Leuchtfeuer, das uns alle in 
dieses vollkommene Licht 
führt, das die Dunkelheit, die 
uns voneinander trennt, 
überwindet. 
 Der Wunsch, die 
Dunkelheit, die uns trennt, zu 
überwinden, zwingt uns, für die 
Einheit der Christen zu beten 
und zu kämpfen. 
 
Gebet  
Herr, Gott, erleuchte unseren 
Weg mit dem Licht Christi, der 
vor uns geht und uns führt. 
Erleuchte uns und wohne in 
uns. Lass uns in unserem 
Herzen eine kleine Krippe 
entdecken, in der ein großes 
Licht noch schläft. Schöpfer des 



pentru ca noi să ne găsim 
unitatea în El. Amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A II a zi 
(Matei 2,2) Unde este regele 
Iudeilor, Cel ce S-a născut? 
Conducerea smerită dărâmă 

zidurile şi le ridică cu dragoste 
 
Lecturi  
 (Ieremia 23, 1-6)  Va ajunge 
rege şi va domni cu 
înţelepciune;  
Psalm 45 Pune-va capăt 
războaielor până la marginile 
pământului, 
Filipeni2, 5-11 Care, 
Dumnezeu fiind în chip, n-a 
socotit o ştirbire a fi El întocmai 
cu Dumnezeu, 
Matei 20,20-28 După cum şi 
Fiul Omului n-a venit să I se 
slujească, ci ca să slujească 
 
Meditaţie 
 Ieremia denunţă 
proasta conducere a regilor din 
Israel care a divizat poporul. 
Conducerea lor a distrus 
neamurile şi a alungat cetăţenii 
în exil. Dimpotrivă, Domnul 
făgăduieşte un rege păstor care 
„va face dreptate în ţară” şi va 
uni membrii turmei. Lumea 
noastră doreşte o conducere 
bună şi caută permanent pe 
cineva care să îndeplinească 
această dorinţă. Unde se poate 
găsi un asemenea conducător? 
Numai în Hristos am văzut 
exemplul unui rege sau 
conducător după placul inimii 
lui Dumnezeu. Dacă suntem 
chemaţi să-L urmăm, suntem de 
asemenea chemaţi să imităm 
modul său de a fi slujitor şi rege 

szétosztottságunkat, és közelíts 
minket a Fény fele, hogy aztán 
mi Benne megkapjuk az  
egységet.   Ámen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A II. nap 
(Máté 2,2) Hol van a zsidók 
királya, a ki megszületett? 
Az alázat lerombolja a falakat,  
és szeretetből újraépítik azokat   
 
Olvasmányok 
 (Jeremiás 23, 1-6)  Királyként 
uralkodik majd, bölcsen 
kormányoz;  
46-ös Zsoltár  
Filippiekhez 2, 5-11 Ő Isten 
formájában volt, és az Istennel 
való egyenlőséget nem tartotta 
olyan dolognak, amelyhez 
föltétlenül ragaszkodnia kell.  
Máté 20,20-28 Az Emberfia 
sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon másoknak, és 
odaadja az életét váltságul 
sokakért.  
 
Meditáció 
 Jeremiás panaszkodott 
Izrael királyainak rossz 
kormányzásáról, ami 
megosztotta a népet.   
Kormányzásaik nemzeteket 
tettek tönkre, és száműzetésbe 
űzték a lakosokat.   Ezzel 
ellentétben az Isten egy olyan 
pásztor-királyt ígér, aki 
„igazságot tesz az országban” 
és egyesíti a nyáj tagjait.   A mi 
világunk jó kormányzást akar, 
és folyamatosan keresi azt, aki 
ezt az óhajt teljesíti.  De hol van 
egy ilyen kormányzó? Csak 
Krisztus   olyan király vagy 
kormányzó, amely Isten 
szívének kedvére való. Ha arra 
hívnak minket, hogy kövessük 

Lichts, wir danken dir für das 
Geschenk des Sterns, der 
niemals untergeht, Jesus 
Christus, unseren Herrn und 
Erlöser. Möge er ein 
Leuchtfeuer auf unserem 
Pilgerweg sein. Heile unsere 
Spaltungen und bringe uns dem 
Licht näher, damit wir in Ihm 
die Einheit finden. Amen. 
 
 

Der 2. Tag 
(Matthäus 2:2) Wo ist der 
König der Juden, Der geboren 
wurde? 
Demütige Führung reißt 
Mauern nieder und baut sie 
liebevoll wieder auf 
 
Lesungen 
(Jeremia 23:1-6) Er wird König 
werden und mit Weisheit 
regieren;  
Psalm 46  
Philipper 2:5-11 Der, da Er Gott 
im Bilde ist, es nicht für einen 
Makel hält, mit Gott 
vollkommen gemacht zu 
werden, 
Matthäus 20:20-28 So wie der 
Menschensohn nicht 
gekommen ist, um sich 
bedienen zu lassen, sondern um 
zu dienen. 
 
Meditation 
 Jeremia prangert die 
schlechte Führung der Könige 
Israels, die das Volk gespalten 
haben, ab. Ihre Führung 
zerstörte die Nationen und trieb 
die Menschen ins Exil. 
Stattdessen verspricht der Herr 
einen Hirtenkönig, der 
„Gerechtigkeit ins Land 
bringen“ und die Herde 
vereinen wird. Unsere Welt 
sehnt sich nach guter Führung 
und ist ständig auf der Suche 
nach jemandem, der diesen 
Wunsch erfüllen kann. Wo 
kann man eine solche 
Führungskraft finden? Nur in 
Christus haben wir das Beispiel 



în lume şi în Biserică. În Hristos 
nu vedem pe cineva care 
dărâmă şi divide ci construieşte 
şi întregeşte pentru  slava 
numelui lui Dumnezeu. 
Conducerea sa nu caută 
propriul său interes în 
detrimentul altora şi nu 
foloseşte forţa. Vedem în El un 
slujitor iubitor şi smerit care nu 
consideră egalitatea cu 
Dumnezeu un avantaj. El este 
cel care vine mai curând să 
slujească decât să fie slujit, iar 
adepţii săi sunt chemaţi să facă 
la fel. 
 Astăzi, Orientul 
Mijlociu simte pierderea 
poporului său plecat în exil 
întrucât „dreptatea şi justiţia” 
devin bunuri rare nu numai 
acolo ci în întreaga lume. 
Totuşi, avem speranţa care nu 
va fi zdruncinată chiar dacă 
„neamurile sunt într-o situaţie 
rea” iar „regatele putrezesc” în 
jurul nostru. Liderii, atât cei ai 
lumii cât şi ai Bisericii au 
responsabilitatea de a uni nu de 
a risipi şi diviza poporul lui 
Dumnezeu. Atât de 
numeroasele diviziuni ale  lumii 
şi ale Bisericii sunt cauzate de 
dorinţa de a deţine o poziţie, 
putere şi avantaje. Cu cât mai 
mult vor imita creştinii 
conducerea slujitoare a lui 
Hristos cu atât mai multe 
diviziuni din lume şi din 
Biserică vor fi depăşite. 
Luptând pentru dreptate, justiţie 
şi pace pentru binele tuturor, Îl 
mărturisim cu smerenie pe 
regele păstor, atrăgându-i şi pe 
alţii la prezenţa Sa. 
 
Rugăciune  
 Doamne, singurul 
nostru refugiu şi singura putere, 
te slăvim fiindcă Tu eşti un 
Dumnezeu drept. Mărturisim în 
faţa ta că adeseori dorim 
modele lumeşti de conducere. 
Ajută-ne să-L găsim pe Domnul 
Iisus Hristos nu în locurile celor 

Őt, akkor arra is hívnak minket, 
hogy utánozzuk azt, amint ő 
király és szolga a világban és az 
Egyházban.  Krisztusban nem 
azt látjuk, hogy ő rombol és 
megoszt, hanem épít és 
megerősít minket Isten nevében 
dicsőítésére.  Az ő kormányzása 
nem a saját érdekét fontolgatja 
mások kárára, és ő nem használ 
erőt. Mi Benne egy szerető és 
alázatos szolgát látunk, ki az 
Istennel való egyenlőséget nem 
tartja előnynek.  Ő inkább azért 
jön, hogy szolgáljon, és nem 
azért, hogy őt szolgálják, híveit 
pedig arra buzdítják, hogy 
ugyanúgy cselekedjenek.   
 Ma a Közel-Kelet érzi 
azt a veszteséget, amelyet 
száműzött nép keltett, mivel   
„az igazság és az 
igazságszolgáltatás” ritka 
javakká váltak nem csak ott, 
hanem  szerte a világban, Mégis  
törhetetlenül reménykedhetünk 
még akkor is, ha   „a nemzetek 
nehéz helyzetben vannak” és „a 
királyságok romlanak” 
körülöttünk. Vezetőinknek, 
mind a világiaknak, mind az 
egyháziaknak, az a 
felelősségük, hogy 
egyesítsenek, és nem osszák 
meg és ne pocsékolják el Isten 
népét.  A világ és az Egyház 
számtalan megoszlása az erő és 
az előnyök birtoklásának 
óhajából fakad. Amennyire 
megpróbálják a keresztények 
utánozni Krisztus alázatos 
kormányzását, annál inkább 
megoldódnak a világi és 
egyházi megoszlások.  Az 
igazságért, az igazságosságért, 
a békéért és mindenki javáért 
harcolva alázattal teszünk hitet 
a pásztor-király előtt, és 
másokat is az Ő körébe 
vonzunk.   
 
Ima   
 Istenem, egyedüli 
menedékünk és egyedüli erőnk 
az, hogy Téged dicsőítünk, mert 

eines Königs oder Führers nach 
Gottes eigenem Herzen 
gesehen. Wenn wir berufen 
sind, ihm nachzufolgen, sind 
wir auch berufen, seine Art, 
Diener und König zu sein, in 
der Welt und in der Kirche 
nachzuahmen. In Christus 
sehen wir nicht einen, der 
niederreißt und spaltet, sondern 
aufbaut und vervollständigt, zur 
Ehre des Namens Gottes. Seine 
Führung verfolgt nicht Seine 
eigenen Interessen auf Kosten 
anderer und wendet keine 
Gewalt an. Wir sehen in Ihm 
einen liebevollen und 
demütigen Diener, der die 
Gleichheit mit Gott nicht als 
Vorteil betrachtet. Er ist 
derjenige, der kommt, um zu 
dienen und nicht, um bedient zu 
werden, und seine Nachfolger 
sind aufgerufen, dasselbe zu 
tun. 
Heute spürt der Nahe Osten den 
Verlust Seines Volkes im Exil, 
da „Gerechtigkeit und 
Rechtschaffenheit“ nicht nur 
dort, sondern weltweit zu 
seltenen Gütern werden. Doch 
wir haben eine Hoffnung, die 
sich nicht erschüttern lässt, 
auch wenn um uns herum 
„Nationen im Argen liegen“ 
und „Königreiche verrotten“. 
Führende Persönlichkeiten, 
sowohl in der Welt als auch in 
der Kirche, haben die 
Verantwortung, das Volk 
Gottes zu vereinen und nicht zu 
zerstreuen und zu spalten. 
Sowohl die vielen Spaltungen 
in der Welt, als auch in der 
Kirche sind auf das Streben 
nach Position, Macht und 
Vorteil zurückzuführen. Je 
mehr Christen die dienende 
Führung Christi nachahmen, 
desto mehr werden die 
Spaltungen in der Welt und in 
der Kirche überwunden. In 
unserem Streben nach 
Gerechtigkeit, 
Rechtschaffenheit und Frieden 



puternici, ci în ieslea umilă şi 
să-L imităm în smerenia sa. 
Încurajează-ne să ne golim de 
noi înşine şi să ne slujim unii pe 
alţii în ascultare faţă de tine. 
 Ne rugăm în numele lui 
Hristos care domneşte cu Tine 
şi cu Sfântul Duh de-a pururi şi 
în vecii vecilor în slavă. Amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziua a III-a 
Matei 2,3 Şi auzind, regele 

Irod s-a tulburat şi tot 
Ierusalimul împreună cu el 

Prezenţa lui Hristos tulbură 
întreaga lume 

 
Lecturi 
Neemia 4, 19-21 Şi aşa am 
lucrat noi … de la răsăritul 
soarelui până seara la ieşirea 
stelelor. 
Psalm 2,1 . Pentru ce s-au 
întărâtat neamurile 
2 Tesaloniceni 2:13-3; 5 Iubiţi 
de Domnul, datori suntem 
totdeauna să mulţumim lui 
Dumnezeu pentru voi, că v-a 
ales Dumnezeu dintru început, 
spre mântuire, întru sfinţirea 
duhului şi întru credinţa 
adevărului, 
Matei 2,1-5 El s-a tulburat şi tot 
Ierusalimul împreună cu el. 
 
 

Te igaz király vagy.  
Megvalljuk a te színed előtt, 
hogy gyakran óhajtjuk a világ 
kormányzási módjait.  Segíts 
minket, hogy megkapjuk Őt, 
Jézus Krisztust, de ne az erősek 
helyén,  hanem az alázatos 
jászolban, és legyünk hozzá 
hasonlatosak az alázatosságban.  
Bátoríts minket abban, hogy 
bensőnket kiüresítsük, és 
egymást szolgáljuk, miközben 
engedelmesek vagyunk neked.   
 Jézus Krisztus nevében 
kérünk, aki Teveled és a 
Szentlélekkel együtt uralkodik 
most is és mindörökké. Ámen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A III. nap 
Máté 2,3 Heródes király pedig 
ezt hallván, megháborodék, és 
vele együtt az egész 
Jeruzsálem.   
Jézus Krisztus jelenléte 
megbolygatja az egész világot  
 
Olvasmányok  
Nehémiás 4, 19-21 Így 
végeztük a munkát … 
hajnalhasadástól a csillagok 
feljöttéig.  
Zsoltár 2,1. Miért háborognak a 
nemzetek? 
2 Thesszalonika 2:13-3; 5 Mi 
pedig hálával tartozunk az 
Istennek mindenkor értetek, 
testvéreim, akiket szeret az Úr, 
mert kiválasztott titeket az Isten 
kezdettől fogva az üdvösségre, 
a Lélek megszentelő munkája 
és az igazságba vetett hit által. 
 

zum Wohle aller legen wir 
demütig Zeugnis für den König 
der Hirten ab und ziehen andere 
in seine Gegenwart. 
 
Gebet  
 Herr, unsere einzige 
Zuflucht und unsere einzige 
Stärke, wir preisen Dich, weil 
du ein gerechter Gott bist. Wir 
bekennen vor Dir, dass wir uns 
oft nach weltlichen Modellen 
der Führung sehnen. Hilf uns, 
den Herrn Jesus Christus nicht 
auf den Plätzen der Mächtigen 
zu finden, sondern in der 
beschiedenen Krippe, und ihn 
in seiner Bescheidenheit 
nachzuahmen. Ermutige uns, 
uns zu entäußern und einander 
im Gehorsam Dir gegenüber zu 
dienen. 
 Wir beten im Namen 
Christi, der mit Dir und dem 
Heiligen Geist regiert in 
Herrlichkeit für immer und 
ewig. Amen. 
 
 

Der 3. Tag 
Matthäus 2:3 Als König 
Herodes das hörte, erschrak er 
und ganz Jerusalem mit ihm. 
Die Gegenwart von Christus 
beunruhigt die ganze Welt 
 
Lesungen 
Nehemia 4:19-21 Und so 
arbeiteten wir ... vom Aufgang 
der Sonne bis zum Abend, als 
die Sterne erschienen. 
Psalm 2:1 . Warum waren die 
Heiden zornig 
2 Thessalonicher 2,13-3; 5 
Geliebt vom Herrn, wir sind 
Gott allezeit schuldig, für euch 
zu danken, weil Gott euch von 
Anfang an zum Heil erwählt hat 
in der Heiligung des Geistes 
und im Glauben an die 
Wahrheit, 
Thessalonicher 2:13-3; 5 Aber 
der Herr ist treu, er wird euch 
stärken 
 



Meditaţie 
 Dumnezeu a venit în 
mijlocul nostru. Venirea lui 
Hristos tulbură căile lumii. Spre 
deosebire de mulţi lideri 
naţionali, Domnul vine cu 
smerenie denunţând răul 
nedreptăţii şi opresiunea care 
însoţeşte ambiţia de putere şi de 
statut. Venirea lui Iisus necesită 
schimbarea inimii şi 
transformarea vieţii, astfel încât 
oamenii să fie eliberaţi de tot 
ceea ce îi dezumanizează şi le 
provoacă suferinţă. Iisus ne 
arată că Dumnezeu este cu cei 
care suferă deoarece orice 
persoană are demnitatea de 
copil iubit al lui Dumnezeu. 
Astfel, prezenţa lui Isus 
deranjează deoarece clatină 
barca celor bogaţi şi puternici 
care acţionează numai în 
interesul lor propriu şi 
neglijează binele comun. Dar, 
pentru cei care acţionează 
pentru pace şi unitate, venirea 
lui Hristos aduce lumina 
speranţei. Astăzi suntem 
invitaţi să ne angajăm într-o 
acţiune constructivă pentru a 
face din justiţie o realitate în 
lumea noastră. Acest lucru 
implică nevoia de a reflecta şi 
recunoaşte cazurile în care căile 
noastre nu sunt căile de dreptate 
şi pace ale lui Dumnezeu. 
Atunci când creştinii acţionează 
împreună pentru dreptate şi 
pace, eforturile noastre sunt mai 
puternice. Iar atunci când 
creştinii acţionează împreună în 
felul acesta, răspunsul la 
rugăciunea noastră pentru 
unitatea creştină este vizibil, aşa 
încât                                                                                                                        
alţii recunosc în noi prezenţa lui 
Hristos în lumea de azi. Prin 
cuvintele şi faptele noastre 
putem aduce lumina speranţei 
pentru atât de mulţi oameni care 
trăiesc încă în întunericul 
nesiguranţei politice, sărăciei 
sociale şi discriminării 
structurale. Vestea bună este că 

Máté 2,1-5 Megháborodék és 
vele együtt az egész 
Jeruzsálem.  
 
Meditáció 
 Isten eljött közénk. 
Krisztus eljövetele megzavarja 
a világ útjait. Más országos 
vezetőhöz képest Isten alázattal 
jön, elűzve az igazságtalanság 
rosszát, és a zsarnokságot, 
amely együtt jár az erővel  és a 
hatalommal.  Krisztus 
eljöveteléhez arra van szükség, 
hogy szívünket 
megváltoztassunk, életünket 
átalakítsuk, hogy ily módon az 
emberek megszabaduljanak 
mindentől, ami   eltávolítja őket 
az emberségtől, vagy 
szenvedést okoz nekik.  Jézus 
megmutatja nekünk, hogy Isten 
azokkal van, akik szenvednek, 
mivel minden ember Isten 
szeretett gyermeke.  Jézus 
eljövetele zavaró, mivel  
megrázza a gazdagok és erősek 
bárkáját, akik csak saját 
érdekükben cselekednek, és  
elhanyagolják a közösség javát.   
De mindazok számára, akik a 
békéért és az egységért 
dolgoznak, Krisztus eljövetele a 
reménység fénysugarát hozza 
el.  Ma arra buzdítanak minket, 
hogy építő cselekedeteket 
hajtsunk végre, hogy az 
igazságszoltáltatás valóvá 
váljon a mi világunkban.  Ehhez 
arra van szükség, hogy 
elgondolkozzunk, és 
felismerjük azt, amkor a mi 
útjaink nem Isten 
igazságosságának és békéjének 
útjai.  Amikor a keresztények 
együtt cselekednek az 
igazságosság és a béke 
érdekében, erőfeszítéseink 
sokkal erősebbek.  És amikor a 
keresztények ily módon így 
cselekednek, a keresztény 
egység miatt elmondott  
imáinkra adott válasz  láthatóvá 
válik, hogy mások felismerik 
bennünk Krisztus  jelenlétét a 

Matthäus 2:1-5 Er war 
beunruhigt, und ganz Jerusalem 
mit ihm. 
 
Meditation 
 Gott ist in unseren 
Mitten gekommen. Das 
Kommen Christi bringt die 
Welt aus dem Gleichgewicht. 
Im Gegensatz zu vielen 
nationalen Führern kommt der 
Herr mit Bescheidenheit und 
prangert das Übel der 
Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung, das mit dem 
Streben nach Macht und Status 
einhergeht, an. Das Kommen 
Jesu erfordert eine Veränderung 
des Herzens und eine 
Umgestaltung des Lebens, 
damit die Menschen von allem 
befreit werden, was sie 
entmenschlicht und ihnen Leid 
zufügt. Jesus zeigt uns, dass 
Gott bei denen ist, die leiden, 
weil jeder Mensch die Würde 
eines geliebten Kindes Gottes 
hat. So stört die Gegenwart 
Jesu, weil sie das Boot der 
Reichen und Mächtigen, die nur 
in ihrem eigenen Interesse 
handeln und das Gemeinwohl 
vernachlässigen, ins Wanken 
bringt. Aber für diejenigen, die 
sich für Frieden und Einheit 
einsetzen, bringt das Kommen 
Christi das Licht der Hoffnung. 
Heute sind wir aufgefordert, 
uns konstruktiv für die 
Verwirklichung von 
Gerechtigkeit in unserer Welt 
einzusetzen. Dazu gehört, dass 
wir darüber nachdenken und 
anerkennen, wo unsere Wege 
nicht Gottes Wege der 
Gerechtigkeit und des Friedens 
sind. Wenn Christen 
gemeinsam für Gerechtigkeit 
und Frieden eintreten, sind 
unsere Bemühungen stärker. 
Und wenn Christen auf diese 
Weise gemeinsam handeln, 
wird die Antwort auf unser 
Gebet um christliche Einheit 
sichtbar, so dass andere in uns 



Dumnezeu este credincios şi 
este întotdeauna cel care ne 
întăreşte şi apără de orice rău, şi 
ne inspiră să acţionăm pentru 
binele altora, în special al celor 
care trăiesc în întunericul 
suferinţei, urii, violenţei şi 
durerii. 
 
Rugăciune 
 O, Doamne, Tu ne-ai 
scos din întuneric îndreptându-
ne spre Iisus. Tu ai luminat 
steaua speranţei în vieţile 
noastre. Ajută-ne să fim uniţi în 
angajamentul nostru de a aduce 
domnia ta de dragoste, dreptate 
şi pace şi astfel să fim lumina 
speranţei pentru toţi cei care 
trăiesc în întunericul disperării 
şi deziluziei. Ţine-ne de mână, 
Doamne, pentru a te putea 
vedea în viaţa noastră zilnică. 
Îndepărtează-ne frica şi angoasa 
în timp ce te urmăm. 
Luminează cu lumina ta asupra 
noastră şi pune foc în inimile 
noastre pentru ca dragostea ta să 
ne înconjoare cu căldură. 
Ridică-ne la tine; Tu, care te-ai 
golit de sine pentru noi, pentru 
ca vieţile noastre să te slăvească 
pe Tine, Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh. Amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mai világban.  Szavainkkal és 
cselekedeteinkkel elhozhatjuk 
annyi ember számára a remény 
fénysugarát, akik még a 
politikai bizonytalanság 
sötétjében, a társadalmi 
szegénységben és a  strukturális 
diszkrimináció közepette élnek.  
A jó hír az, hogy Isten hű, 
mindig megerősít minket és 
megvéd minden bajtól, és arra 
buzdít minket, hogy mások 
javára cselekedjünk, főleg azok 
javára, akik a szenvedés, a 
gyűlölet, az erőszak és a 
fájdalom sötétjében élnek.   
 
Ima 
 Oh, Istenem, Te voltál 
az, aki kivezettél minket a 
sötétségből, és Jézus fele  
irányítottál minket. Te adtál 
világosságot nekünk 
meggyújtva a remény csillagát 
életeinkben.  Segíts minket 
abban, hogy egyek legyünk 
vállalásainkba, hogy elhozzuk a 
te szerető, igazságos 
uralkodásodat, és a békét, ez 
által pedig mi legyünk a remény 
fénysugara mindenki számára, 
akik a kétségbeesés és a 
kiábrándultság  sötétjében 
élnek.  Fogd meg kezünket, 
Istenünk, hogy lássunk téged a 
mi életünkbe. Távolítsd el 
tőlünk a félelmet és a 
nyugtalanságot, miközben 
téged követünk.  Világosíts meg 
minket a te fényeddel, és gyújts 
tüzet szívünkben, hogy a te 
szereteted melege vegyen körül 
minket. Emelj fel minket 
hozzád; Te, aki kiüresítetted 
magad értünk, hogy életünkben 
Téged, az Atyát és a Szentlelket 
dicsőítsük.  Ámen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Gegenwart Christi in der 
heutigen Welt erkennen.  
Durch unsere Worte und Taten 
können wir vielen Menschen, 
die noch immer in der 
Dunkelheit politischer 
Unsicherheit, sozialer Armut 
und struktureller 
Diskriminierung leben, das 
Licht der Hoffnung bringen. 
Die gute Nachricht ist, dass 
Gott treu ist und immer 
derjenige ist, der uns stärkt und 
vor allem Unheil bewahrt und 
uns anspornt, uns für das Wohl 
anderer einzusetzen, 
insbesondere für diejenigen, die 
in der Dunkelheit von Leid, 
Hass, Gewalt und Schmerz 
leben. 
 
Gebet 
 Herr, Du hast uns aus 
der Dunkelheit herausgeführt, 
indem Du uns auf Jesus 
hingewiesen hast. Du hast den 
Stern der Hoffnung in unserem 
Leben angezündet. Hilf uns, in 
unserer Verpflichtung vereint 
zu sein, deine Herrschaft der 
Liebe, der Gerechtigkeit und 
des Friedens herbeizuführen 
und dadurch das Licht der 
Hoffnung für alle, die in der 
Dunkelheit der Verzweiflung 
und Enttäuschung leben, zu 
sein. Halte unsere Hände, Herr, 
damit wir Dich in unserem 
täglichen Leben sehen können. 
Nimm uns die Angst und den 
Kummer, wenn wir Dir folgen. 
Scheine Dein Licht auf uns und 
lege Feuer in unsere Herzen, 
damit Deine Liebe uns mit 
Wärme umgibt. Erhebe uns zu 
Dir, der Du Dich für uns 
entäußert hast, damit unser 
Leben Dich verherrlicht, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
 
 
 
 
 



Ziua a IV-a 
 

(Matei 2,6) Şi tu, Betleeme, … 
nu eşti nicidecum cel mai mic 

Deşi suntem mici şi suferim, nu 
ducem lipsă de nimic 

 
Lecturi 
Miheia 5:2-5a, 7-8 Din tine va 
ieşi Stăpânitor peste Israel, 
Psalm 22 Domnul mă paşte şi 
nimic nu-mi va lipsi. 
1 Petru 2,21-25 V-aţi întors 
acum la Păstorul şi la Păzitorul 
sufletelor voastre. 
Luca 1, 32-40 Nu te teme, turmă 
mică, 
 
 
Meditaţie 
 Domnul, Fiul lui 
Dumnezeu, şi-a făcut intrarea în 
lume în micul şi neînsemnatul 
oraş Betleem. El a luat trup de 
om din pântecele unei umile 
fete din sat, şi a ales să-şi 
trăiască umanitatea în 
neînsemnătate şi simplitate. A 
devenit un grăunte în câmp, 
drojdie în aluat, şi o mică rază 
de lumină în ochii noştri, iar 
această lumină s-a răspândit pe 
tot pământul. 
 Din neînsemnătatea 
Eufratului El a devenit 
conducător, păstorul şi 
apărătorul sufletelor noastre. Şi 
deşi este păstorul nostru, a 
devenit Mielul care a luat 
păcatele lumii pentru ca noi să 
fim tămăduiţi. 
 Deşi fără mare 
importanţă printre marile 
clanuri din Iudeea, Betleemul a 
devenit mare prin naşterea 
Păstorului păstorilor, regele 
regilor. Betleem, un nume care 
înseamnă „casa pâinii”, poate fi 
o metaforă pentru Biserică, ea 
aducând pâinea vieţii în lume. 
 Biserica, Betleemul de 
astăzi, continuă să fie locul 
unde cei slabi, lipsiţi de putere 
şi mici sunt bineveniţi fiindcă 
oricine are un loc în ea. 

A IV. nap 
 
(Máté 2,6) Betlehem, … nem te 
vagy a legkisebb  
Habár kicsinyek vagyunk és 
szenvedünk, semmiben nem 
szenvedünk hiányt   
 
Olvasmányok 
Mikeás 5:2-5a, 7-8 És te szülöd  
meg Izrael Urát, 
23-es Zsoltár  
1 Péter 2,21-25 Most 
megtértetek lelketek 
pásztorához és felvigyázójához.  
Lukács 1, 32-40 Ne félj, kis 
nyáj, 
 
 
Meditáció 
 
 Urunk, Istennek Fia 
eljött ebbe a világba a kis és 
jelentéktelen Betlehem városba. 
Ő emberi testet öltött, egy falusi 
alázatos lány méhéből született, 
és emberségét 
jelentéktelenségben és 
egyszerűségben élte meg. 
Gabonamaggá változott a 
mezőn, élesztővé vált a 
tésztában, és egy kis fénysugár 
a mi szemünkben, és az 
fénysugár szétszóródott az 
egész világban.    
 Az Eufrátesz 
jelentéktelenségéből Ő lett a mi 
lelkeink vezetője, pásztora és 
védelmezője. És habár Ő a mi 
pásztorunk, ő lett aza Bárány, 
aki elveszi a világ bűneit, hogy 
mi meggyógyulhassunk.   
 Habár a júdeai nagy 
csoportok között nem bírt 
jelentőséggel, Betlehem naggyá 
vált a Pásztorok pásztora, a 
királyok királya megszületése 
által.  Betlehem, amelynek 
jelentése a „kenyér háza”, egy 
metafora lehet az Egyház 
számára, mivel a világban ő 
hozta el az élet kenyerét.    
 Az Egyház, a mai  
Betlehem az a hely, ahol a 
gyengék, az erőtlenek és a 

Der 4. Tag 
 
(Matthäus 2:6) Und du, 
Bethlehem, ... bist keineswegs 
der Geringste 
Auch wenn wir klein sind und 
leiden, fehlt uns nichts 
 
Lesungen 
Michael 5:2-5a, 7-8 Aus Dir 
wird ein Herrscher über Israel 
hervorgehen, 
Psalm 23  
1 Petrus 2:21-25 Ihr seid nun zu 
dem Hirten und Wächter eurer 
Seelen zurückgekehrt. 
Lukas 1:32-40 Fürchtet euch 
nicht, ihr kleine Herde, 
 
Meditation 
 Der Herr, der Sohn 
Gottes, kam in der kleinen und 
unbedeutenden Stadt 
Bethlehem auf die Welt. Er trat 
als menschliches Wesen auf, 
aus dem Leib eines einfachen 
Dorfmädchens an und entschied 
sich, Seine Menschlichkeit in 
Unbedeutsamkeit und 
Einfachheit zu leben. Er wurde 
zu einem Fleck auf dem Feld, 
zu Hefe im Teig und zu einem 
kleinen Lichtstrahl in unseren 
Augen, und dieses Licht 
verbreitete sich über die ganze 
Erde. 
  
Aus der Unbedeutsamkeit des 
Euphrat wurde er zum Führer, 
zum Hirten und zum 
Verteidiger unserer Seelen. 
Und obwohl er unser Hirte ist, 
wurde er das Lamm, das die 
Sünden der Welt wegnimmt, 
damit wir geheilt werden. 
 Obwohl Bethlehem 
unter den großen Clans von 
Judäa unbedeutend war, wurde 
es durch die Geburt des Hirten 
der Hirten, des Königs der 
Könige, berühmt. Bethlehem, 
ein Name, der „Haus des 
Brotes“ bedeutet, kann eine 
Metapher für die Kirche, 



Culegerea acestor grâne devine 
recoltă. Drojdia devine o forţă 
plină de putere. Razele 
concentrate devin lumina 
călăuzitoare. 
 Dată fiind turbulenţa 
politică, dezvoltarea culturii 
lăcomiei şi abuzul de putere în 
lume, Creştinii, asemenea altora 
din Orientul Mijlociu, suferă 
persecuţii şi marginalizare, 
trăind cu teama violenţei şi 
nedreptăţii. Totuşi, ei nu se tem 
fiindcă Păstorul merge alături 
de ei, adunându-i într-o turmă şi 
făcând din ei un semn al 
prezenţei sale iubitoare. Uniţi, 
ei sunt drojdia care dospeşte 
pâinea. Ei găsesc un model de 
smerenie în Hristos, şi de la El 
aud o chemare de a depăşi 
diviziunile şi de a fi uniţi într-o 
singură turmă. Deşi puţini, 
merg prin suferinţa lor pe 
urmele Mielului care a suferit 
pentru mântuirea lumii. Deşi 
puţini, sunt siguri în speranţă, 
nelipsindu-le nimic.  
 
Rugăciune  
 Bunule Păstor, 
diviziunea micii tale turme 
supără Sfântul Tău Duh. Iartă 
slabele noastre eforturi şi 
înceata urmare a voinţei tale. 
Dă-ne păstori înţelepţi după 
dorinţa inimii tale care să 
recunoască păcatul diviziunii, 
care să conducă Biserica cu 
dreptate şi sfinţenie, la unirea în 
tine. Te rugăm, Doamne, auzi 
rugăciunea noastră. Amin.. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kicsik helyet kapnak, mivel 
mindenkinek van itt hely.  A 
gabona betakarításából termés 
lesz. Az élesztő erős erővé 
válik. A sugár pedig útjelző 
fény.   
 A politikai zavargások, 
a kapzsiság és a hatalommal 
való visszaélés miatt a 
keresztények, másokkal 
egyetemben a Közép-Keleten 
zaklatásnak vannak kitéve, a 
perifériára szorulnak, az 
erőszaktól és az igazságtalanság 
miatt rettegnek. Mégis, ők nem 
félnek, mivel a Pásztoruk 
mellettük halad, összegyűjti 
őket egy nyájba, és szerető 
jelenlétének jelévé változtatja 
őket.  Egyesülve ők az élesztő, 
ami megkeleszti a kenyeret.  
Krisztusban ők az alázat 
példáját találják meg, Tőle 
hallják azt a hívó szót, hogy ne  
szóródjanak szét, és 
egyesüljenek egy nyájban.  
Habár szenvedéseik által 
kevesen követik a Bárány útját, 
aki a világ megváltásáért 
szenvedett. Habár kevesek, te 
bizakodóak, és  semmiben nem 
szenvednek hiányt.   
 
Ima  
 Jó Pásztor,  a te kis 
nyájad szétszóródása 
megharagítja a Te 
Szentlelkedet. Bocsáss meg 
nekünk gyenge 
erőfeszítéseinkért, és hogy 
lassan követjük a te akaratodat. 
Adj nekünk bölcs pásztorokat 
szíved óhaja szerint, akik 
felismerik a szétszóródás bűnét, 
és akik az Egyházat 
igazságosan és szentséggel 
vezetik a veled való 
egyesülésig. Kérünk, Uram, 
hallgasd meg imáinkat. Ámen. 
 
 
 
 
 
 

welche das Brot des Lebens in 
die Welt bringt, sein. 
 Die Kirche, das 
Bethlehem von heute, ist 
weiterhin der Ort, an dem die 
Schwachen, die Ohnmächtigen 
und die Kleinen willkommen 
sind, weil jeder einen Platz in 
ihr hat. Das Ernten dieser 
Körner wird zur Ernte. Die Hefe 
wird zu einer Kraft der Macht. 
Konzentrierte Strahlen werden 
zu leitendem Licht. 
 Angesichts der 
politischen Unruhen, der 
Entwicklung einer Kultur der 
Habgier und des 
Machtmissbrauchs in der Welt 
leiden Christen, wie andere im 
Nahen Osten, unter Verfolgung 
und Ausgrenzung und leben in 
Angst vor Gewalt und 
Ungerechtigkeit. Doch sie 
fürchten sich nicht, denn der 
Hirte geht mit ihnen, sammelt 
sie zu einer Herde und macht sie 
zu einem Zeichen seiner 
liebevollen Gegenwart. Vereint 
sind sie die Hefe, wodurch das 
Brot aufgeht. In Christus finden 
sie ein Vorbild an 
Bescheidenheit, und von Ihm 
hören sie den Aufruf, 
Spaltungen zu überwinden und 
sich in einer Herde zu vereinen. 
Obwohl sie nur wenige sind, 
wandeln sie in ihrem Leiden in 
den Fußstapfen des Lammes, 
das für die Erlösung der Welt 
gelitten hat. Auch wenn es nur 
wenige sind, so sind sie doch 
sicher in der Hoffnung und es 
fehlt ihnen an nichts.  
 
Gebet  
 Guter Hirte, die 
Spaltung deiner kleinen Herde 
beunruhigt deinen Heiligen 
Geist. Vergib uns unsere 
schwachen Bemühungen und 
unser langsames Befolgen 
deines Willens. Gib uns weise 
Hirten nach deinem 
Herzenswunsch, welche die 
Sünde der Spaltung erkennen, 



 
 
 
 
 
 
 

Ziua a V-a 
(Matei 2,9) Steaua pe care o 
văzuseră în Răsărit mergea 

înaintea lor, 
Călăuziţi de Domnul 

 
Lecturi 
Iesirea 13:17-14:4 Iar Domnul 
mergea înaintea lor în stâlp de 
nor, 
Psalm 120 Ridicat-am ochii mei 
la munţi, de unde va veni 
ajutorul meu. 
Apocalipsa 22, 5-9 Domnul 
Dumnezeu le va fi lor lumină 
Matei 2:7-10 Seaua pe care o 
văzuseră în Răsărit mergea 
înaintea lor, 
 
Meditaţie 
 Sfânta Scriptură ne 
spune în repetate rânduri că 
Domnul merge alături de 
poporul său, îl apără, şi 
veghează asupra sa zi şi noapte. 
Calea nu este întotdeauna 
dreaptă: uneori trebuie să ne 
reluăm drumul, iar alteori să ne 
întoarcem pe alt drum. Dar în 
întreaga noastră călătorie de-a 
lungul vieţii putem fi siguri că 
Dumnezeu, care nu doarme, ne 
apără pentru ca picioarele 
noastre să nu alunece şi să cadă. 
 Lumina lui Dumnezeu 
este cu noi chiar şi în cel mai 
mare întuneric. Lumina 
străluceşte prin profeţii trimişi 
pentru a călăuzi poporul lui 
Dumnezeu pe drumul stabilit 
dinainte pentru ei şi pentru a le 
aminti de legământ. La plinirea 
vremii, Dumnezeu trimite pe 
unicul său Fiu, Iisus Hristos. El 
este lumina călăuzitoare a 
tuturor neamurilor, slava lui 
Dumnezeu în lume, izvorul 

 
 
 
 
 
 
 

Az V. nap 
(Máté 2,9) És íme, a csillag, 
amelyet napkeleten láttak, 
előttük megy vala, 
Isten által vezérelve 
 
Olvasmányok 
A kivonulásról 13:17-14:4 És 
az Isten előttük ment,   
121-as zsoltár  
Jelenések könyve 22, 5-9 az Úr 
Isten világosítja meg őket  
Máté 2:7-10 A csillag, amelyet 
láttak feltűnéskor, előttük ment,  
 
Meditáció 
 A Szentírás többször is 
elmondja, hogy Isten az ő népe 
mellett halad, megvédi és 
megőrzi őt nappal és éjjel. Az út 
nem mindig egyenes ívű: néha 
vissza kell térnünk, néha más 
útra kell térnünk. De utazásunk 
alatt, teljes életünkben biztosak 
lehetünk abban, hogy Isten, aki 
nem alszik, mindig megvéd, 
hogy lábaink ne  csússzanak és 
ne essenek el. 
 Isten világossága 
velünk van a legnagyobb 
sötétségben is. A világ azon 
elküldött próféták által világít, 
akiket azért küldtek el, hogy 
Isten népét a számukra előre 
megállapított úton kalauzolják, 
és hogy emlékeztessék őket 
esküjükre. Az idő beteltével 
Isten elküldi egyszülött Fiát, 
Jézus Krisztust.  Ő minden 
nemzet világossága, Isten 
dicsőítése a világban, az isteni 
élet forrása, megpecsételve egy 
új fogadalmat vérével.    
 Az az út, amelyen 
egységben haladunk, és ez 
általa krisztussal való 
egységünk még szorosabb lesz, 
nem mindig tiszta. Miközben 

welche die Kirche in 
Gerechtigkeit und Heiligkeit 
zur Einheit in dir führen 
werden. Bitte, Herr, erhöre 
unser Gebet. Amen. 
 
 

Der 5. Tag 
 (Matthäus 2:9) Der Stern, den 
sie im Osten gesehen hatten, 
ging vor ihnen her, 
Geführt vom Herrn 
 
Lesungen 
Jesaja 13:17-14:4 Und der Herr 
ging vor ihnen her in einer 
Wolkensäule, 
Psalm 121  
Offenbarung 22:5-9 Gott, der 
Herr, wird ihr Licht sein 
Matthäus 2:7-10 Der Stern, den 
sie im Osten gesehen hatten, 
ging vor ihnen her, 
 
Meditation 
 Die Heilige Schrift sagt 
uns immer wieder, dass der 
Herr mit seinem Volk geht, es 
beschützt und Tag und Nacht 
darüber wacht. Der Weg ist 
nicht immer gerade: Manchmal 
müssen wir unsere Schritte 
zurückverfolgen, und 
manchmal müssen wir in die 
andere Richtung umkehren. 
Aber auf unserem Lebensweg 
können wir sicher sein, dass 
Gott, der niemals schläft, über 
uns wacht, damit wir nicht 
ausrutschen und fallen. 
 Gottes Licht ist auch in 
der größten Finsternis bei uns. 
Das Licht leuchtet durch die 
Propheten, die gesandt wurden, 
um das Volk Gottes auf dem 
ihm vorgezeichneten Weg zu 
führen und es an den Bund zu 
erinnern. In der Fülle der Zeit 
sendet Gott seinen einzigen 
Sohn, Jesus Christus. Er ist das 
führende Licht aller Völker, die 
Herrlichkeit Gottes in der Welt, 
die Quelle des göttlichen 
Lebens und besiegelt mit 
Seinem Blut einen neuen Bund. 



vieţii divine, pecetluind un nou 
legământ cu sângele său. 
 Drumul pe care 
înaintăm în unitate unii cu alţii 
şi astfel în uniune mai strânsă cu 
Hristos, nu este întotdeauna 
curat. În încercările noastre cele 
mai sincere de a construi 
unitatea este foarte uşor să 
pierdem din vedere acest mesaj 
fundamental al scripturilor: că 
Dumnezeu nu părăseşte poporul 
său chiar în eşecurile şi 
diviziunile sale. Acest mesaj de 
speranţă nu este numai pentru 
creştini, ci pentru întreaga 
lume. Aşa cum ne aminteşte 
povestea Magilor, Dumnezeu 
călăuzeşte tot felul de popoare, 
cu lumina stelei, acolo unde 
este Hristos, unde se găseşte 
lumina lumii. 
 Dumnezeu trimite 
Sfântul Duh a cărui lumină ne 
învredniceşte să vedem cu ochii 
credinţei adevărul Copilului 
divin şi chemarea la unitatea şi 
reconcilierea tuturor lucrurilor 
în El. Duhul său este cel care ne 
călăuzeşte din întuneric şi 
tragedie la lumina şi viaţa lui 
Hristos. 
 
Rugăciune 
  O, Doamne 
Dumnezeule, Tatăl nostru, tu ai 
trimis steaua să călăuzească 
Magii la Fiul tău unu născut. 
Sporeşte speranţa noastră şi 
spune-ne întotdeauna că tu 
mergi alături de noi, veghind 
asupra poporului tău. Învaţă-ne 
să urmăm călăuzirea Sfântului 
Duh, oricât de ciudată ar părea 
cărarea, astfel încât să fim 
conduşi la unitatea în Iisus 
Hristos, lumina lumii. 
Deschide-ne ochii în Duhul tău 
şi încurajează-ne în credinţa 
noastră, pentru a putea mărturisi 
că Iisus este Domnul, a ne 
închina Lui şi a ne bucura în El 
aşa cum au făcut Magii la 
Betleem. 

mi a legőszintébben azon 
próbálkozunk, hogy 
létrehozzuk az egységet, 
nagyon könnyen szem elől 
tévesztjük az írás ezen alapvető 
üzenetet; Isten nem hagyja el 
népét még kudarcaiban és 
megosztottságaiban sem. Ez a 
reménykelt üzenet nem csak a 
keresztényeknek szól, hanem az 
egész világnak. Ahogy a 
Mágusok története is 
emlékeztet, az Isten mindenféle 
népet vezet a csillag 
világosságával, ahol Krisztus 
van, ott van a világ világossága. 
 Isten elküldi a 
Szentlelket, amelynek fénye 
méltóvá tesz arra, hogy a hit 
szemével lássuk az Isteni 
Gyermek Igazságát, és 
egységre való felhívását, és az 
összes dolgok megbékélését 
benne. Szelleme az, ami minket 
átvezet a sötétségből és a 
tragédiából a világosságra és 
Krisztus életére.   
 
Ima  
  Oh, Uram, Istenem, Mi 
Atyánk, aki elküldted nekünk a 
csillagot, hogy az elvezesse a 
Mágusokat a Te újszülött 
Fiadhoz.  Növeld meg a mi 
reménységünket, és mondd el 
nekünk mindig, hogy te 
mellettünk lépdelsz, megőrzöd 
a te néped.  Taníts meg minket 
arra, hogy menjünk a Szentlélek 
útján, még ha ez bármilyen 
különös is legyen, hogy a Jézus 
Krisztussal, a világ 
világosságával való    
egyesülésig vezessen.  Nyisd fel 
szemeinket a Te 
Szentlelkedben, és bátoríts 
minket a hitben, hogy 
megvalljuk, Jézus az Úr, Őt 
imádjuk, Benne örvendezünk 
úgy, ahogy a betlehemi 
mágusok.   
 Kérünk Téged áldj meg 
minket a te Fiad, Jézus Krisztus 
nevében. Ámen.    
 

Der Weg, den wir in Einheit 
miteinander und damit in 
engerer Verbindung mit 
Christus gehen, ist nicht immer 
sauber. Bei unseren 
aufrichtigen Versuchen, Einheit 
zu schaffen, kann man diese 
grundlegende Botschaft der 
Heiligen Schrift leicht aus den 
Augen verlieren: dass Gott sein 
Volk nicht verlässt, selbst wenn 
es versagt und gespalten ist. 
Diese Botschaft der Hoffnung 
richtet sich nicht nur an 
Christen, sondern an die ganze 
Welt. Wie die Geschichte der 
Heiligen Drei Könige uns daran 
erinnert, führt Gott alle Völker 
durch das Licht des Sterns 
dorthin, wo Christus ist, wo das 
Licht der Welt ist. 
Gott sendet den Heiligen Geist, 
dessen Licht uns befähigt, mit 
den Augen des Glaubens die 
Wahrheit des göttlichen Kindes 
und den Aufruf zur Einheit und 
Versöhnung aller Dinge in Ihm 
zu sehen. Es ist sein Geist, der 
uns aus der Dunkelheit und der 
Tragödie zum Licht und Leben 
Christi führt. 
 
Gebet 
  Herr Gott, unser Vater, 
Du hast den Stern gesandt, um 
die Heiligen Drei Könige zu 
Deinem eingeborenen Sohn zu 
führen. Stärke unsere Hoffnung 
und sage uns immer, dass du 
mit uns gehst und über Dein 
Volk wachst. Lehre uns, der 
Führung des Heiligen Geistes 
zu folgen, wie seltsam der Weg 
auch erscheinen mag, damit wir 
zur Einheit in Jesus Christus, 
dem Licht der Welt, geführt 
werden. Öffne uns in Deinem 
Geist die Augen und ermutige 
uns im Glauben, damit wir 
bekennen, dass Jesus der Herr 
ist, ihn anbeten und uns an ihm 
erfreuen, wie es die Heiligen 
Drei Könige in Bethlehem 
taten. 



 Te rugăm să ne 
binecuvântezi în numele Fiului 
tău, Iisus Hristos. Amin. 
 
 

Ziua a VI-a 
(Matei 2,11) Au văzut pe Prunc 
împreună cu Maria, mama Lui, 

şi căzând la pământ, s-au 
închinat Lui 

Uniţi în închinare în jurul 
Domnului 

 
Lecturi  
Ieşire 3,1-6 Moise şi-a ascuns 
faţa, fiindcă îi era frică să-L 
privească pe Dumenezeu  
Psalm 83 Cât de iubite sunt 
locaşurile Tale, Doamne al 
puterilor! 
Apocalipsa 4:8-11 Se închinau 
Celui ce este viu în vecii vecilor 
Matei 28, 16-20 Şi văzându-L, I 
s-au închinat, ei care se 
îndoiseră. 
 
Meditaţie 
 Atunci când Magii au 
sosit la Betleem din ţările lor 
îndepărtate şi au văzut copilul, 
ei I s-au închinat. În prezenţa 
acestei revelaţii a lui Dumnezeu 
în rândurile noastre, ochii 
privesc în jos şi genunchii se 
pleacă. La fel şi Moise şi-a 
ascuns faţa la vederea rugului 
aprins, fiindu-i teamă să-L 
privească pe Dumnezeu. Când 
ucenicii l-au văzut pe Hristos 
înviat pe muntele din Galileea, 
au fost uimiţi şi întristaţi. 
Totuşi, I s-au închinat. În 
liturghia cerească, cei 24 
înţelepţi cad în faţa lui care stă 
pe tron. Întâlnind prezenţa lui 
Dumnezeu, răspundem: cu 
privire fixă, urmată de uimire, 
ajungând la închinare. 
 Dar noi vedem? 
Suntem uimiţi? Ne închinăm cu 
adevărat? De câte ori vedem 
fără a ne da seama, ochii noştri 
rămânând orbi la prezenţa lui 
Dumnezeu? Cum putem să ne 
închinăm în adevăr dacă nu 

 
 
 
 
 

A VI. nap. 
(Máté 2,11) Meglátták a 
gyermeket anyjával, Máriával, 
és leborulva imádták őt.   
Egyesülve az Isten előtti 
imádatban   
 
Olvasmányok  
A kivonulásról 3,1-6 Erre 
Mózes eltakarta arcát, mert félt 
Istenre tekinteni. (saját fordítás) 
84-as zsoltár 
Jelenések könyve 4:8-11 
Imádták azt, aki mindörökké él  
Máté 28, 16-20 Amikor 
meglátták őt, leborultak előtte, 
pedig kétségek fogták el őket. 
 
Meditáció 
 Amikor a Bölcsek 
megérkeztek Betlehembe távoli 
országokból, és meglátták a 
gyermeket, őt imádták. Isten 
ezen megnyilvánulása láttán 
szemeinket a földre szegezzük, 
és térdeink megroggyannak.   
Ahogy Mózes is  eltakarta arcát 
az égő csipkebokor láttán, 
mivel félt Istenre tekinteni. 
Amikor a tanítványok látták, 
hogy Krisztus feltámadta 
Galilea hegyén, ők 
meglepődtek, és 
elszomorodtak. Mégis  imádták 
őt. Az égi szertartáson a 24 
bölcs térdre esik előtte, aki a 
trónuson ül. Találkozva Isten 
jelenlétével választ adunk:  
földre szegzett tekintettel, majd 
csodálkozva, amíg elérkezünk 
oda, hogy őt imádjuk.   
 De mi látunk? 
Meglepődtünk? Igazán őt 
imádjuk? Hányszor látunk, és 
nem veszük észre, szemeink 
vakok maradnak Isten 
jelenlétében? Hogyan tudjuk Őt 
igazán  imádni, ha előzőleg nem 
láttuk? A mi beszűkült 
látásmódunkban túl gyakran 

 Bitte segne uns im 
Namen deines Sohnes, Jesus 
Christus. Amen. 
 
 

Der 6. Tag 
(Matthäus 2,11) Sie sahen das 
Kind mit Maria, seiner Mutter, 
und sie fielen zu Boden und 
beteten es an. 
Vereint in der Anbetung um den 
Herrn 
 
Lesungen 
Exodus 3:1-6 Mose verbarg 
sein Gesicht, weil er sich 
fürchtete, Gott anzuschauen 
(persönliche Übersetzung) 
Exodus 3:1-6 Mose verbarg 
sein Gesicht, denn er fürchtete 
sich, Gott anzuschauen. 
Psalm 84  
Offenbarung 4:8-11 Sie beteten 
Den an, der für immer und ewig 
lebt. 
Matthäus 28:16-20 Und als sie 
Ihn sahen, fielen sie vor Ihm 
nieder, auch die, die gezweifelt 
hatten. 
 
Meditation 
 Als die Heiligen Drei 
Könige aus ihren fernen 
Ländern in Bethlehem ankamen 
und das Kind sahen, beteten sie 
Es an. Angesichts dieser 
Offenbarung Gottes in unserer 
Mitte blicken die Augen zu 
Boden und beugen die Knie. 
Auch Mose verbarg sein 
Gesicht beim Anblick des 
brennenden Dornbusches, weil 
er sich nicht traute, Gott 
anzuschauen. Als die Jünger 
den auferstandenen Christus auf 
dem Berg in Galiläa sahen, 
waren sie erstaunt und betrübt. 
Dennoch beteten sie Ihn an. In 
der himmlischen Liturgie fallen 
die 24 Weisen vor Ihm, der auf 
dem Thron sitzt, nieder. Wenn 
wir der Gegenwart Gottes 
begegnen, reagieren wir darauf: 
mit Staunen, gefolgt von 



vedem mai întâi? În viziunea 
noastră îngustă, vedem mult 
prea des dezacordurile noastre 
încâlcite, uitând că Domnul ne-
a dat harul său mântuitor tuturor 
şi că împărtăşim Duhul care ne 
aduce la unitate. Adeseori 
datorită mândriei noastre 
urmăm propriile noastre legi şi 
tradiţii umane, în timp ce 
adeseori nu luăm în 
consideraţie dragostea pe care 
suntem chemaţi să o împărtăşim 
ca popor justificat de sângele lui 
Hristos, cu credinţa comună în 
Iisus ca Mântuitor al nostru. 
 În calitate de 
comunităţi însufleţite de Sfântul 
Duh, Bisericile noastre ne 
cheamă să mergem împreună 
spre Copilul Hristos pentru a-i 
aduce omagiu ca popor unit. 
Duhul compasiunii ne îndrumă 
pe fiecare şi „împreună” ne 
călăuzeşte pe toţi spre Domnul 
unic. Numai dacă urmăm 
această călăuză vom putea să 
„ne închinăm în duh şi adevăr”. 
Viitorul nostru în Dumnezeu 
este un viitor în unitate şi 
dragoste; drumul nostru spre 
această destinaţie trebuie să 
reflecte acelaşi adevăr al 
unităţii în Hristos. 
 
Rugăciune  
 Dumnezeule al milei, 
Tu care ai dat orbilor putinţa de 
a te recunoaşte ca Mântuitor, 
dă-ne şi nouă posibilitatea de a 
ne pocăi. Cu mila ta, 
îndepărtează zgura din ochii 
noştri şi fă-ne să ne închinăm ţie 
la Domnul şi Mântuitorul 
nostru. În toată durerea noastră 
şi în ciuda adâncimii păcatelor 
noastre, dă-ne putinţa de a te 
iubi din toată inima. Fie să 
călătorim împreună călăuziţi de 
lumina ta, într-o inimă şi un 
cuget, asemenea primilor 
ucenici! Fie ca harul Domnului 
nostru Iisus Hristos să fie cu 
noi, pentru ca împreună să te 
slăvim în Duhul comuniunii şi 

látjuk meg a mi egyet nem 
értésünket, és megfeledkezünk  
arról, hogy Isten megadta 
mindenkinek a megváltást, és 
hogy szórjuk szét a Szentlelket, 
ami eggyé kovácsol.  Gyakran a 
büszkeségünk miatt saját 
törvényeinket és emberi 
hagyományainkat követjük, és 
gyakran nem vesszük észre azt 
a szeretet, amelyet meg kellene 
osztanunk, mint Krisztus vére 
által igazolt nép, aki Jézusban, a 
mi Megváltónkban hisz.    
 A Szentlélek által 
lelkiséggel betöltött közösségek 
gyanánt, Egyházaink arra 
buzdítanak minket, hogy 
menjünk együtt a Gyermek 
Krisztushoz, hogy egy népként 
imádjuk őt.   Az együttérzés 
szelleme mindannyiunkat 
„együvé” kalauzol, az egyedüli 
Úrhoz. Csak akkor tudunk majd 
„lélekben és igazából” ezt 
imádni, ha követjük ezt az 
útmutatót. Az Istenbe vetett 
jövőnk az egység és a szeretet 
jövője:  az ide vezető utunk  
Krisztus egységének igazságát 
kell tükröznie.    
 
Ima   
 A kegyelmesség Istene, 
te aki megadtad a vakoknak, 
hogy felismerjék benned az 
Üdvözítőt, add meg nekünk is a 
lehetőséget, hogy megtérjünk.   
Kegyelmeddel távolítsd el 
szemeink elől a sötétséget, és 
add meg, hogy Téged, Urunkat 
és Üdvözítőnket imádjuk.   
Fájdalmaink és bűneink 
közepette add meg nekünk azt, 
hogy teljes szívünkből Téged 
szeressünk.  A te világosságod 
legyen a mi kalauzunk,  
legyünk egy szív és egy lélek, 
mint az első tanítványoknál! 
Add meg, hogy a mi Urunk, 
Jézus Krisztus  kegyelme 
velünk legyen, hogy együtt 
dicsőítsünk Téged a közösség 
Szellemében, és ezt mindenki 
előtt megvalljuk. Ámen.     

Verwunderung, und wir 
strecken uns in Anbetung aus. 
Aber sehen wir das? Sind wir 
erstaunt? Beten wir wirklich 
an? Wie oft sehen wir, ohne es 
zu merken, dass unsere Augen 
blind für Gottes Gegenwart 
sind? Wie können wir wirklich 
anbeten, wenn wir nicht zuerst 
sehen? In unserer engen 
Sichtweise sehen wir allzu oft 
unsere verworrenen 
Meinungsverschiedenheiten 
und vergessen dabei, dass der 
Herr uns allen seine rettende 
Gnade geschenkt hat und dass 
wir Anteil an dem Geist, der uns 
zur Einheit führt, haben. Oft 
folgen wir aufgrund unseres 
Stolzes unseren eigenen 
menschlichen Gesetzen und 
Traditionen, während wir oft 
die Liebe missachten, zu der 
wir als ein durch das Blut 
Christi gerechtfertigtes Volk 
mit einem gemeinsamen 
Glauben an Jesus als unseren 
Erlöser aufgerufen sind. 
Als vom Heiligen Geist 
inspirierte Gemeinschaften 
rufen uns unsere Kirchen auf, 
gemeinsam zum Christkind zu 
gehen, um Ihm als geeintes 
Volk die Ehre zu erweisen. Der 
Geist der Barmherzigkeit leitet 
jeden von uns und führt uns alle 
„gemeinsam“ zu dem einen 
Herrn. Nur wenn wir dieser 
Anleitung folgen, werden wir in 
der Lage sein, „im Geist und in 
der Wahrheit anzubeten“. 
Unsere Zukunft in Gott ist eine 
Zukunft in Einheit und Liebe; 
unser Weg zu diesem Ziel muss 
dieselbe Wahrheit der Einheit 
in Christus widerspiegeln. 
 
Gebet  
 Gott der 
Barmherzigkeit, der Du den 
Blinden die Kraft gegeben hast, 
Dich als Retter zu erkennen, gib 
auch uns die Kraft zur Buße. 
Entferne in deiner 
Barmherzigkeit die Schlacke 



să mărturisim tuturor celor din 
jurul nostru! Amin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziua a VII-a 
Matei 2,11 Şi deschizând 

vistieriile lor, I-au adus Lui 
daruri: aur, tămâie şi smirnă. 

Darurile comuniunii 
 
Lecturi 
Osea 6, 1-6 Căci bunătate* 
voiesc, nu jertfe**,  
Psalm 99 1-6 Intraţi pe porţile 
Lui cu laudă  
Faptele apostolilor 3,1-10 
Argint şi aur nu am; dar ce am, 
aceea îţi dau. 
Matei 6, 19-21 Căci unde este 
comoara ta, acolo va fi şi inima 
ta. 
 
Meditaţie 
 În călătoria noastră spre 
Betleem, oraşul pâinii, 
contemplăm înţelepţii care au 
venit să aducă omagiu copilului 
Hristos. Ei şi-au deschis 
comorile şi au oferit nou 
născutului rege darurile lor: aur, 
tămâie şi smirnă. Diviziunile 
istorice, fixaţiile greşite cu 
reguli şi ritualuri, preocupările 
pentru probleme lumeşti ne-au 
despărţit. Aşadar, ce daruri am 
pregătit să oferim regelui care 
vine să ne ilumineze vieţile şi să 
ne ducă la harul unităţii? Ştim 
că Dumnezeu nu doreşte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VII. nap. 
Máté 2,11 Kinyitották 
kincsesládáikat, és ajándékokat 
adtak neki: aranyat, tömjént és 
mirhát 
A közösség ajándékai 
 
Olvasmányok 
Hóseás 6, 1-6 Mert szeretet* 
kívánok én, és nem áldozatot**,  
100 Zsoltár  
Apostolok cselekedetei 3,1-10 
Aranyom, ezüstöm nincs, de 
amim van, neked adom. 
Máté 6, 19-21 Mert ahol a 
kincsed van, ott lesz a szíved is. 
 
Meditáció 
 A kenyér városa, azaz 
Betlehem városa fele utazva 
elgondolkodhatunk azokról a 
bölcsekről, akik a gyermek 
Krisztus előtt akartak 
tisztelegni. Ők megnyitották 
kincsesládáikat, és átadták az 
újszülött királynak az 
ajándékokat: aranyat, tömjént 
és mirhát.  A történelmi 
megosztások, a szabályok és a 
rituálék téves rögzülése 
elválasztott minket egymástól. 
Tehát milyen ajándékokat 
készülünk adni annak a 
királynak, aki megvilágosítja 
életünket és az egység 

aus unseren Augen und lass uns 
dich als unseren Herrn und 
Erlöser anbeten. Befähige uns, 
Dich in all unserem Kummer 
und trotz der Tiefe unserer 
Sünden von ganzem Herzen zu 
lieben. Mögen wir uns 
gemeinsam auf den Weg 
machen, geleitet von Deinem 
Licht, in einem Herzen und 
einem Geist, wie die ersten 
Jünger! Die Gnade unseres 
Herrn Jesus Christus sei mit 
uns, damit wir dich gemeinsam 
im Geist der Gemeinschaft 
verherrlichen und allen 
Menschen um uns herum 
bezeugen können! Amen. 
 
 

Der 7. Tag 
Matthäus 2:11 Und sie öffneten 
ihre Schatzkammern und 
brachten Ihm Geschenke: Gold, 
Weihrauch und Myrrhe. 
Gaben der Kommunion 
 
Lesungen 
Hosea 6:1-6 Denn ich will 
Güte*, nicht Opfer**,  
Psalm 100  
Apostelgeschichte 3:1-10 Ich 
habe nicht Silber und Gold, 
sondern was ich habe, das gebe 
ich euch. 
Matthäus 6:19-21 Denn wo 
dein Schatz ist, da wird auch 
dein Herz sein. 
 
Meditation 
 Auf unserer Reise nach 
Bethlehem, der Stadt des 
Brotes, betrachten wir die 
Weisen, die gekommen sind, 
um dem Christuskind zu 
huldigen. Sie öffneten ihre 
Schätze und brachten dem 
neugeborenen König ihre 
Gaben: Gold, Weihrauch und 
Myrrhe. Historische 
Trennungen, eine falsche 
Fixierung auf Regeln und 
Rituale, die Beschäftigung mit 
weltlichen Dingen haben uns 
getrennt. Welche Gaben haben 



bogăţiile sau jertfele noastre 
arse, fiindcă puterea sa lucrează 
prin sărăcia noastră: „Nu am 
argint sau aur”. Domnul doreşte 
inimile noastre vii şi iubitoare: 
inimi pline de dragoste pentru 
El şi pentru fraţii şi surorile 
noastre în Hristos de care ne-am 
despărţit; inimi pline de fapte 
milostive; şi inimi cu adevărat 
pocăite şi doritoare de 
schimbare. Să pregătim pentru 
El darul unei inimi pline de 
dragoste. Îngenuncherea în 
închinare cere inimi pline de 
pocăinţă pentru păcatul care ne 
divizează şi supuse Celui pe 
care îl slujim. Această ascultare 
reînsufleţeşte, vindecă şi 
reconciliază tot ceea ce este 
stricat sau rănit în interiorul 
nostru, în jurul nostru, şi între 
noi, în calitatea noastră de 
creştini. 
 Hristos a oferit deja 
darul unităţii Bisericii sale. 
Creştem în comuniune 
împărtăşind harurile primite de 
diferitele noastre tradiţii, 
recunoscând că izvorul tuturor 
darurilor noastre este Domnul. 
 
Rugăciune   
 Toată lauda, slava şi 
mulţumirea ţie, o, Domne! Tu 
te-ai revelat în epifania Fiului 
tău atât celor care au aşteptat 
îndelung venirea ta, cât şi celor 
care nu te aşteptau. Tu ştii 
suferinţa care ne înconjoară, 
durerea provocată de 
diviziunile noastre. Tu vezi 
lumea care luptă şi situaţia tot 
mai deteriorată din Orientul 
Mijlociu de astăzi – locul unde 
ai ales să te naşti, care a fost 
sfinţit de prezenţa ta. Te rugăm 
să învredniceşti inimile şi 
minţile noastre să te cunoască. 
Alăturându-ne înţelepţilor 
veniţi de departe, ne rugăm să 
ne deschizi inimile pentru 
dragostea ta şi pentru cea a 
fraţilor şi surorilor noastre din 
jurul nostru. Dă-ne voinţa şi 

kegyelmét adja nekünk? Tudjuk 
azt, hogy Isten nem akarja sem 
a mi gazdagságunkat, sem 
elégetett áldozatokat, mivel 
ereje a mi szegénységünk által 
dolgozik: „Nincs sem ezüstöm, 
sem aranyam”. Isten a mi élő és 
szerető szívünket akarja: az 
Iránta érzett szeretettel 
csordultig megtelő szívet, 
Krisztusban való testvéreink 
iránt, akiktől elválasztattunk; 
kegyes cselekedetekkel teli 
szíveket; és ténylegesen 
megtért és változást óhajtó 
szíveket.  Készítsük el Neki 
szeretettel teli szívünket 
ajándék gyanánt.   Amikor 
térden állva őt imádjuk, ez 
megtéréssel teli szívet jelent a 
minket elválasztó bűn miatt, és 
mi alávetjük magunkat Annak, 
akinek szolgálunk.  A 
meghallgatás új lelket ad, 
gyógyít és megbékít mindent, 
ami a mi bensőnkben, 
körülöttünk vagy bennünk, 
keresztényekben megromlott 
vagy megsérült.  
 Krisztus már ideadta 
nekünk Egyháza egységének 
ajándékát. Mi a közösségben 
növekedünk, megosztva a 
különböző hagyományok által 
kapott kegyelmet, elismerve, 
hogy minden ajándékunk 
forrása az Isten.   
 
Ima 
 Oh, Istenem tied 
minden dicséretem, dicsőítésem 
és köszönetem!  Te 
megmutatkoztál előttünk Fiad 
által, azoknak is, akik régóta 
várták az eljöveteled, és 
azoknak is, akik nem várták.  Te 
tudod, milyen szenvedés vesz 
körül minket, te tudod, milyen 
fájdalmat okozott a 
megosztásunk.   Te látod a 
harcoló világot és a mai Közel-
Keleten – ahol te születtél, 
amelyet megszentelt a te 
jelenléted – uralkodó egyre 
rosszabb helyzetet  Kérjük, tedd 

wir also vorbereitet, um dem 
König anzubieten, der kommt, 
um unser Leben zu erleuchten 
und uns zur Gnade der Einheit 
zu führen? Wir wissen, dass 
Gott weder unseren Reichtum, 
noch unsere Brandopfer will, 
denn Seine Macht wirkt durch 
unsere Armut: "Ich habe weder 
Silber, noch Gold“. Der Herr 
wünscht sich, dass unsere 
Herzen lebendig und liebevoll 
sind: Herzen voller Liebe zu 
Ihm und zu unseren Brüdern 
und Schwestern in Christus, 
von denen wir uns getrennt 
haben; Herzen voller Werke der 
Barmherzigkeit; und Herzen, 
die wahrhaftig Buße tun und 
nach Veränderung streben. 
Bereiten wir Ihm das Geschenk 
eines Herzens voller Liebe. Das 
Niederknien in der Anbetung 
erfordert ein Herz voller Reue 
über die Sünde, die uns trennt, 
und die Unterwerfung unter den 
Einen, dem wir dienen. Dieser 
Gehorsam erneuert, heilt und 
versöhnt alles, was in uns, um 
uns und unter uns als Christen 
zerbrochen oder verwundet ist. 
 Christus hat Seiner 
Kirche bereits die Gabe der 
Einheit geschenkt. Wir 
wachsen in der Gemeinschaft, 
indem wir die Gaben, die wir 
aus unseren verschiedenen 
Traditionen erhalten haben, 
miteinander teilen und 
anerkennen, dass die Quelle all 
unserer Gaben der Herr ist. 
 
Gebet   
 Alles Lob, Ehre und 
Dank sei Dir, o Herr! Du hast 
dich in der Epiphanie deines 
Sohnes sowohl denen, die dein 
Kommen lange erwartet haben, 
als auch denen, die es nicht 
erwartet haben, offenbart. Du 
kennst das Leid, das uns 
umgibt, den Schmerz, der durch 
unsere Trennungen verursacht 
wird. Du siehst die schwierige 
Welt und die sich 



mijloacele de a lupta pentru 
transformarea acestei lumi şi să 
ne oferim unii altora darurile 
care pot creşte comuniunea 
noastră. Dă-ne darurile şi 
binecuvântările tale nesfârşite. 
Primeşte rugăciunea noastră în 
numele Fiului Tău Iisus Hristos 
care trăieşte şi domneşte cu tine 
şi cu Duhul Sfânt! Amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziua a VIII-a 
Matei 2,12 . Pe altă cale s-au 

dus în ţara lor. 
Dincolo de căile familiare ale 
separrării la noile căi ale lui 

Dumnezeu 
 
Lecturi  
Ieremia 31, 31-34 voi încheia 
cu casa lui Israel şi cu casa lui 
Iuda legământ nou. 
Psalm 15  Tu eşti Cel care îmi 
aşezi mie iarăşi moştenirea 
mea. 
Efeseni 4:25-30 Şi să vă înnoiţi 
în duhul minţii voastre, 
Matei 11, 25-30 căci ai ascuns 
acestea de cei înţelepţi şi 
pricepuţi şi le-ai descoperit 
pruncilor. 
 
Meditaţie 
 Nu ştim ce au gândit 
înţelepţii – care erau specialişti 
în astronomie şi navigaţie – 
când au fost avertizaţi să se 
întoarcă pe un alt drum. Se 
poate să fi fost foarte 

méltóvá szívünket és eszünket, 
hogy megismerhessünk.  
Amikor mi is csatlakozunk a 
messziről jött bölcsekhez, nyisd 
meg a mi szívünket szereteted 
előtt  és a körülöttünk élő 
testvérek irányába.  Add meg 
nekünk az erőt és az 
eszközöket, hogy harcoljunk 
ezen világ átalakításáért, és 
adhassuk oda azokat az 
ajándékokat, amelyek által 
közösségünk nőhet.  Add meg 
nekünk a te ajándékaidat és 
véget nem érő áldásaidat. 
Fogadd el a mi imáinkat Fiad, 
Jézus Krisztus nevében, aki él 
és uralkodik Veled és a 
Szentlélekkel! Ámen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

A VIII. nap. 
Máté 2,12 . más úton tértek 
vissza hazájukba. 
A szétválás ösvényei Isten új 
útjai fele mutatnak.  
 
Olvasmányok 
Jeremiás 31, 31-34 új 
szövetséget kötök Izráel és Júda 
házával 
16 Zsoltár  
Efézeus 4:25-30 Azért levetvén 
a hazugságot, szóljatok 
igazságot, 
Máté 11, 25-30 elrejtetted 
ezeket a bölcsek és az 
értelmesek elől, és a 
kisdedeknek megjelentetted. 
 
Meditáció 
 Nem tudjuk, mit 
gondoltak a bölcsek – akik 
jártasok voltak a 
csillagászatban és a  hajózásban  
– amikor figyelemeztették őket, 
hogy más úton térjenek haza. 
Lehet, nagyon  zavarban voltak, 
de az a fény, amely 

verschlechternde Situation im 
Nahen Osten - dem Ort, an dem 
Du geboren werden wolltest 
und der durch Deine Gegenwart 
geheiligt wurde. Bitte lass 
unsere Herzen und unseren 
Verstand Dich kennenlernen. 
Gemeinsam mit den Weisen, 
die von weit her gekommen 
sind, bitten wir Dich, dass du 
unsere Herzen für deine Liebe 
und die unserer Brüder und 
Schwestern um uns herum 
öffnest. Gib uns den Willen und 
die Mittel, für die Änderung 
dieser Welt zu kämpfen und uns 
gegenseitig die Gaben, die 
unsere Gemeinschaft stärken 
können, zu geben. Gib uns 
Deine endlosen Gaben und 
Deinen Segen. Nimm unser 
Gebet im Namen deines Sohnes 
Jesus Christus, der mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und 
regiert, an! Amen. 
 
 

Der 8. Tag 
Matthäus 2:12 Auf einem 
anderen Weg zogen sie in ihr 
eigenes Land. 
Über die vertrauten Wege der 
Trennung hinaus zu den neuen 
Wegen Gottes 
 
Lesungen 
Jeremia 31:31-34 Ich will mit 
dem Haus Israel und mit dem 
Haus Juda einen neuen Bund 
schließen. 
Psalm 16  
Epheser 4:25-30 Und lasst euch 
erneuern im Geist eures 
Herzens, 
Matthäus 11:25-30 Denn Du 
hast dies den Weisen und 
Klugen verborgen und hast es 
den Unmündigen offenbart. 
 
Meditation 
 Wir wissen nicht, was 
die Weisen - die sich mit 
Astronomie und Navigation 
auskannten - dachten, als sie 
gewarnt wurden, einen anderen 



nedumiriţi, dar aceeaşi lumină 
care le-a iluminat călătoria le-a 
arătat că mai era un drum, o altă 
posibilitate. Au fost chemaţi să-
şi schimbe direcţia. Adeseori 
suntem înlănţuiţi de modurile 
noastre familiare de a face 
lucrurile şi de a vedea lumea. 
Când vedem că aceste moduri 
sau „drumuri” sunt închise, 
întrebăm cum să procedăm şi 
cum să ne continuăm călătoria. 
Providenţa divină a lui 
Dumnezeu este întotdeauna 
acolo pentru a ne arăta că există 
un alt drum pregătit pentru noi. 
Dumnezeu este acolo pentru a 
reînnoi legământul Său şi 
pentru a ne înălţa din frustrarea 
pe care o trăim când întâlnim un 
obstacol. Nu trebuie decât să 
avem încredere că Cel veşnic 
care ne-a dat lumina, poate 
întotdeauna găsi un drum 
pentru a merge înainte când 
drumurile şi cărările noastre 
sunt blocate. Un nou început 
este întotdeauna posibil când 
suntem dispuşi şi deschişi să 
lucrăm cu Sfântul Duh. În 
calitatea noastră de Biserici 
privim spre trecut,  găsim 
iluminarea şi privim spre viitor 
în căutarea noilor căi pentru a 
continua să strălucim cu lumina 
Evangheliei cu fervoare 
reînnoită şi ne urăm bun venit 
unii altora aşa cum şi Hristos 
ne-a urat bun venit pentru slava 
lui Dumnezeu. 
 Comunităţile creştine 
au mers pe vechile drumuri 
familiare separate unele de 
altele. Pe noile drumuri la care 
ne cheamă Dumnezeu, Creştinii 
merg împreună şi devin tovarăşi 
de pelerinaj. Găsirea acestor noi 
drumuri necesită discernământ, 
smerenie şi curaj. Acum este 
timpul transformării şi 
reconcilierii. 
 
 
 
 

megvilágosította útjukat, 
megmutatta nekik, hogy még 
volt egy másik út, egy másik 
lehetőség.  Arra hívták fel a 
figyelmüket, hogy változtassák 
meg az irányt. Gyakran mi 
magunk is le vagyunk láncolva 
a cselekedeteinkben és 
világnézetünkben.  Amikor azt 
látjuk, hogy ezek  a módozatok,  
vagy „utak” lezáródtak, 
feltesszük a kérdést, hogyan 
járjunk el, hogyan folytassuk az 
utazásunkat.  Isten azonban 
mindig ott van velünk, és 
megmutatja, hogy számunkra 
van egy másik út, amelyet 
nekünk készített elő. Az Isten 
azért  van ott, hogy megújítsa 
esküjét és felemeljen minket 
abból a frusztráltságból, 
amelyet egy akadály láttán 
átélünk.  Nekünk csak bíznunk 
kell az Örökkévalóban, aki 
világosságot adott nekünk, és 
mindig képes utat mutatni, hogy 
haladjunk, amikor útjaink 
bezárultak. Az új kezdetre 
mindig van lehetőség, ha 
készek vagyunk együtt 
dolgozni és nyitott lenni a 
Szentlélekre.  Egyházként a 
múlt fele nézünk, megkapjuk a 
fényt, és a jövőbe nézünk új 
utakat keresve, hogy az 
Evangélium világosságával 
ragyogjunk, megújult 
buzgalommal, és köszöntsük 
egymást istenhozzáddal, ahogy 
Krisztus urunk is köszöntött 
minket Isten dicsőítésekor.   
 A keresztény 
közösségek a régi utakon 
haladtak, ám egymástól 
elkülönülve. Azokon az új 
utakon, amelyekre Isten hív 
minket, a keresztények együtt 
mennek, és zarándoktársakká 
válnak. Ezen új utak 
megtalálásához tisztánlátásra, 
alázatra és bátorságra van 
szükség. Itt az átváltozás és a 
megbékélés ideje.   
 
 

Weg einzuschlagen. Sie mögen 
sehr verwirrt gewesen sein, aber 
dasselbe Licht, das ihre Reise 
erhellte, zeigte ihnen, dass es 
einen anderen Weg, eine andere 
Möglichkeit gab. Sie wurden 
aufgefordert, die Richtung zu 
ändern. Wir sind oft durch 
unsere gewohnte Art, Dinge zu 
tun und die Welt zu sehen, 
gefesselt. Wenn wir sehen, dass 
diese Wege oder „Pfade“ 
verschlossen sind, fragen wir 
uns, wie wir weitergehen und 
unsere Reise fortsetzen können. 
Gottes göttliche Vorsehung ist 
immer da, um uns zu zeigen, 
dass es einen anderen Weg für 
uns gibt. Gott ist da, um seinen 
Bund zu erneuern und uns aus 
der Frustration, die wir erleben, 
wenn wir auf ein Hindernis 
stoßen, zu befreien. Wir 
brauchen nur darauf zu 
vertrauen, dass der Ewige, der 
uns das Licht geschenkt hat, 
immer einen Weg nach vorne 
finden kann, wenn unsere Pfade 
und Wege blockiert sind. Ein 
Neuanfang ist immer möglich, 
wenn wir bereit und offen sind, 
mit dem Heiligen Geist 
zusammenzuarbeiten. Als 
Kirchen schauen wir auf die 
Vergangenheit, finden 
Erleuchtung und blicken in die 
Zukunft auf der Suche nach 
neuen Wegen, um das Licht des 
Evangeliums weiterhin mit 
erneuertem Eifer auszustrahlen 
und einander so aufzunehmen, 
wie Christus uns zur Ehre 
Gottes aufgenommen hat. 
Die christlichen 
Gemeinschaften gingen auf 
altbekannten Wegen, die 
voneinander getrennt waren. 
Auf den neuen Wegen, zu 
denen Gott uns ruft, gehen die 
Christen gemeinsam und 
werden zu Pilgergefährten. 
Diese neuen Wege zu finden, 
erfordert 
Unterscheidungsvermögen, 
Bescheidenheit und Mut. Jetzt 



Rugăciune 
 Doamne Dumnezeule, 
atunci când cunoaştem un 
singur drum şi credem că 
trebuie să ne întoarcem pe el şi 
când credem că toate drumurile 
sunt blocate şi ajungem la 
disperare, te găsim întotdeauna 
acolo. Tu eşti Dumnezeul 
făgăduinţelor reînnoite. Vedem 
că ai deschis o nouă cale în faţa 
noastră, una la care nu ne 
aşteptam. Îţi mulţumim că 
depăşeşti aşteptările noastre. 
Mulţumim pentru înţelepciunea 
ta care depăşeşte aşteptările 
noastre. Mulţumim că 
drumurile tale creative ne 
deschid posibilităţi 
neprevăzute. Dacă privim pe 
hărţile noastre şi nu găsim nici 
un drum, totuşi te găsim 
întotdeauna pe tine, care ne 
conduci pe un drum mult mai 
bun. Ne rugăm prin Iisus 
Hristos, Domnul nostru, în 
comuniunea Sfântului Duh, ca 
întotdeauna să ne călăuzeşti 
înapoi, spre tine. Amin. 
 

Ima 
 Istenem, Uram, amikor 
csak egy utat ismerünk, és azt 
hisszük, hogy azon vissza kell 
térjünk, és amikor azt hisszük, 
hogy minden út bezárult, és 
kétségbe esünk, téged mindig 
megtalálhatunk.  Te vagy a 
megújult fogadalmak Istene. 
Látjuk, hogy előttünk új utat 
nyitottál, amelyre nem is 
vártunk.  Köszönjük, hogy 
túlhaladod a mi 
várakozásainkat.   Köszönetet 
mondtunk a te bölcsességedért, 
amelyek meghaladják a mi 
várakozásainkat.  Köszönetet 
mondunk, hogy a te teremtő 
útjaid előre nem látott 
lehetőségeket nyitnak meg 
előttünk.  Ha a mi térképeinkre 
nézünk, és egyetlen utat sem 
látunk, téged mindig 
megtalálhatunk, és egy sokkal 
jobb útra terelsz minket. 
Imádkozunk Jézus Krisztus, a 
mi Urunk által, a Szentlélekkel 
közösségben, hogy mindig 
vezess vissza minket Hozzád. 
Ámen.   
 

ist die Zeit für Veränderung und 
Versöhnung. 
 
Gebet 
 Herr Gott, wenn wir nur 
einen Weg kennen und meinen, 
wir müssten ihn zurückgehen, 
und wenn wir meinen, dass alle 
Wege versperrt sind und wir 
verzweifelt sind, finden wir 
Dich immer wieder. Du bist der 
Gott der neuen Verheißungen. 
Wir sehen, dass Du einen neuen 
Weg vor uns eröffnet hast, 
einen, den wir nie erwartet 
hätten. Danke, dass Du unsere 
Erwartungen übertroffen hast. 
Wir bedanken uns bei Dir für 
Deine Weisheit, die unsere 
Erwartungen übertrifft. Vielen 
Dank für Deine kreative Art, 
die ungeahnte Möglichkeiten 
eröffnet. Wenn wir auf unsere 
Landkarten schauen und keinen 
Weg finden, finden wir immer 
noch Dich, der uns auf einen 
viel besseren Weg führt. Wir 
beten durch Jesus Christus, 
unseren Herrn, in der 
Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes, dass Du uns immer 
wieder zu Dir zurückführst. 
Amen. 
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