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Békesség e háznak, és minden lakójának!
Mi lakunk itt:
______________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________________
___________________________________________________________

A HÁZSZENTELÉS SZERTARTÁSA
I. A HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE
Pap: Békesség e háznak!
Válasz: És minden lakójának!
II. BEVEZETŐ IMA
A házszentelés szertartását az ősi (magyar) háziáldás szövegével kezdjük.
Hol hit, ott szeretet;
Hol szeretet, ott béke;
Hol béke, ott áldás;
Hol áldás, ott Isten;
Hol Isten, ott szükség nincsen!
(A bevezető háziáldás-szöveg helyett elénekelhető valamelyik alkalmi ének is.)

III. SZENTÍRÁSI OLVASMÁNYOK
Jézus születése (Lk 2,1-10)
Ebben az időben történt, hogy Augusztus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekségét írják össze.
Ezt az első összeírást Cirinusz, Szíria helytartója bonyolította le. Mindenki elment a maga városába, hogy
összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert
Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják feleségével, Máriával együtt, aki áldott
állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta
és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt
előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal megnyugtatta
őket: "Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek."
Ez az Isten igéje.
V.: Istennek legyen hála.
IV. EGYETEMES KÖNYÖRGESEK
(A könyörgésekből néhányat kell kiválasztani a helyzethez mérten, de lehet más könyörgést is alkalmazni a
szentírási részlet témájától és a házbeliek szükségleteitől függően.)
P.: Mindnyájunkhoz közel van Isten - ha oltalmát kérjük! Urunk, te szelíd és jóságos vagy hozzánk:
megszánod, aki hozzád sóhajt. Imádságunkat halld meg, Istenem, figyelj a könyörgő szóra!

Jóságos Istenünk, könyörgünk hozzád e család minden jelenlévő és távollévő tagjáért, védelmezd őket, és
szenteld meg kegyelmeddel!
V.: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!
V.: Kérünk Téged...
Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől, és áraszd bőséges áldásodat minden család otthonára!
V.: Kérünk Téged...
Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogy tisztességes lakóhelyet találjanak!
V.: Kérünk Téged...
Add meg és őrizd meg a föld termését, hogy az embereknek mindig meglegyen a mindennapi kenyerük!
V.: Kérünk Téged...
Add, Urunk, hogy a házastársak, esküjükhöz híven hűségesek legyenek a sírig!
V.: Kérünk Téged...
Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt!
V.: Kérünk Téged...
Add, Urunk, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, s a hit, a
remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét!
V.: Kérünk Téged...
Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek találj minket, és a te békédben
költözzünk el ebből a világból!
V.: Kérünk Téged...
Add, Urunk, hogy e család minden elhunyt hozzátartozója (NN) elnyerje szereteted jutalmát: az örök
boldogságot!
V.: Kérünk Téged...
P.: Zárjuk fohászainkat azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanított meg minket:
MI ATYÁNK...
V. BEFEJEZŐ IMA ÉS MEGHINTÉS SZENTELTVÍZZEL
Pap:
Urunk, mindenható Istenünk: áldd meg ezt a hajlékot!
Legyen benne egészség, tisztaság, erények diadala, alázat, jóság, szelídség, a törvény teljessége és az Atya, a
Fiú és a Szentlélek iránti hálaadás. Maradjon ez az áldás ezen a házon és a benne lakókon. A mi Urunk Jézus
Krisztus által. Ámen.
(A meghintést, ha szokás, a tömjénezés követi, valamint az évszám és a latin áldás kezdőbetűinek följegyzése
az ajtóra.)
A bejárati ajtó fölé felírjuk:
20 + C + M + B + 18
Christus Mansionem Benedicat
(Krisztus áldja meg ezt a hajlékot)
VI. ÁLDÁS
P.: A mindenható Atyának és Fiúnak és Szentlélekistennek áldása szálljon e ház lakóira, és maradjon velük
mindenkor.
V.: Ámen.

Mit kell tudni a három királyról?
Nem királyok, nem is hárman
Ha alaposan megnézzük Máté evangéliumát, akkor láthatjuk, hogy sehol sem tesz említést arról, hogy a
„királyok” hárman lettek volna. Legalább ketten kellett lenniük, mivel többes számban áll az eredeti
szövegben ott található főnév. Ezek alapján lehettek ketten, hárman, de akár tízen vagy százan is. Az
mindenesetre biztos, hogy elegen voltak ahhoz, hogy izgalmat keltsenek egész Jeruzsálemben, ahogyan azt a
harmadik versben is olvashatjuk.
A király megnevezés is téves, ugyanis a Biblia sohasem nevezi őket királyoknak, hanem „bölcseknek”. Az
eredeti kifejezést az „asztrológusok” (vagy mágusok) szóval kellene fordítani.
Honnan jöttek?
Bibliai összefüggésben a ‘Kelet’ Babilont jelenti, tehát Babilonból jöttek férfiak érdeklődni, hogy hol született
meg a zsidók királya. De miért is érdekelne pár pogány asztrológust egy zsidó király? És miért akarják imádni
őt?
A választ Dániel könyvében kell keresnünk. Az első eljövetelre vonatkozó összes prófécia közül csak egy
olyan van, amely pontos időmegjelölést ad. A Dániel 9,24-27, ahol Dániel pontosan megadja, hogy mennyi
idő telik el addig, míg eljön a Messiás. Az Ószövetség többi könyvétől eltérően Dániel könyve nem Izraelben
íratott, hanem Babilonban, a fele pedig nem héberül, hanem arámul, a babiloniak nyelvén íratott. Azonban
Dániel nem a csillagokból olvasta ki próféciáit, hanem azoknak alkotójától, Izrael Istenétől kapta a
kijelentéseket.
Ezek alapján adott egy zsidó próféta, aki Istentől kapott próféciáinak segítségével megfejti Nebukadnezár
álmát, és ezzel megmenti a halálra ítélt asztrológusokat, akiknek álomfejtő próbálkozásaik sikertelenek voltak.
Feltételezhető, hogy ennek eredményeként sok babiloni asztrológus hagyott fel a csillagok imádatával, és
fordult Izrael Istenéhez.
Ezek a férfiak ismerték Dániel próféciáját, tudták az időpontot, és amikor meglátták a rendkívüli, ragyogó
jelenséget, akkor tudták, hogy most teljesedett be a prófécia.
Azonban Dániel sohasem tett összefüggést egy égi jelenség megjelenése és a Messiás eljövetele között. Ezeket
a információkat Mózes 4. könyvében találjuk, a 24,17 részben, amikor Bálám megáldja Izraelt. „Csillag jön
fel Jákobból, királyi pálca támad Izráelből.” Bálámról tudjuk, hogy Babilonból jött. A régészet pedig azt
támasztja alá, hogy a babiloniak történeti írásokat őriztek meg, melyek megerősítenek sok, Mózes könyvéből
szintén tudott információt. Ezek alapján ismerhették Bálám próféciáit is.
Miért mentek Jeruzsálembe?
A babiloni bölcsek nem ismerték az egyetlen olyan igehelyet, mely említést tesz arról, hogy a Messiás
Betlehemben fog megszületni. Ez csak a Mikeás 5. részében olvasható. Logikus tehát, hogy ennek az
ismeretnek a hiányában Jeruzsálemben keresték a zsidók királyát, és okoztak ezzel nagy nyugtalanságot.
Találkozás
Heródes pontosan kikérdezte a bölcseket, hogy mikor látták a csillag feltűnését, ez alapján olvashatjuk később
(Mt 2,16), hogy a kétesztendős és annál fiatalabb fiúgyermekeket ölette meg, azaz Jézusnak két évesnek kellett
lennie akkor, amikor találkozott a bölcsekkel. A jászol és az istálló képét az is eloszlatja, hogy a 11. versben
azt olvassuk, hogy a bölcsek bementek abba a házba, amelyikhez a fényesség vezette őket. A három ajándék,
melyeket hagytak neki, ószövetségi, szimbolikus jelentőséggel bírtak. Az arany a királyi uralom szimbóluma
volt, a tömjén az istenségé, a mirha a halál és az áldozat szimbóluma.
A három ajándék tehát a Messiás három tulajdonságát ábrázolta: király, Isten és áldozat.
Vö.: 777blog.hu, Dr. Arnold G. Fruchtenbaum: A Messiás Élete – Központi események zsidó szemszögből

