sok lelki örömet tartogat az imafüzér a
keresztények
számára.
Láthatjuk tehát a füzér gazdag lehetőségét,
mely ugyanúgy segítséget tud adni az önmagát
és
az
Istent
kereső
embernek,
katekumeneknek pl., mint a mélyen vallásos
keresztény embereknek; sőt a különböző
keresztény felekezetek mind használhatják
(akár más‐más súlyponttal), így válhat bárhol
az
ökumenikus
egységre
törekvés
imaeszközévé is (ahogy erre Németországban,
Svédországban stb. példákat láthatunk).

Mivel ez egy ima‐ és elmélkedőfüzér, vagyis a
többi imafüzértől nagy mértékben különbözik
abban, hogy nincs előírva semmilyen imádság
hozzá, ezért megszámlálhatatlan imádkozási
lehetőséget nyújt. Ahogy fentebb írtuk, a
gyöngyök jelentéseit beazonosíthatjuk életünk
legfontosabb állomásaival, így kerülhet igazán
közel a szívünkhöz, különösen, ha megírjuk a
segítségével saját életimádságunkat – így válik
egzisztenciális értelemben Az élet gyöngyeivé.
Ahogyan tükrözik az emberi élet állomásait,
úgy jelentik a gyöngyök a második isteni
személynek, az emberré lett Jézus Krisztusnak
életútját is, így válik Krisztusfüzérré, és Jézus
életén elmélkedve, és imádságokat mondva
egyre közelebb kerülhetünk Őhozzá és ezáltal

Krisztus életútjának állomásai

Pearls of Life TM & (C) Verbum Förlag AB,
Svédország. Minden jog fenntarva.

info@krisztusfuzer.hu,
www.krisztusfuzer.hu

Varga Péter katolikus plébános
Irgalmas Jézus Katolikus Plébánia ‐ Vecsés
üzenetrögzítő: 06213110723 (normál díjas)

A Krisztusfüzér gondolata egy svéd evangélikus
püspöktől származik: Martin Lönnebo mikor
Görögországban járt (1996‐ban), akkor
megcsodálta a többi keresztény vallás
gazdagságát, hogy milyen sok tárgy segít nekik
közelebb
kerülni
Istenhez:
ikonok,
rózsafüzérek, gyertyák... Az a vágy ébredt fel
benne, hogy ő is még jobban szeretne
imádkozni. Majd egy vihar következtében
napokig egy kis görög szigeten ragadt; ekkor
először a keresztény hitről szeretett volna egy
könyvet írni, de ahogyan a görög halászok
gyöngyfüzéreit és a mentőövet nézegette, az
jutott eszébe, hogy Krisztus az igazi mentőöv
az élethez, a legértékesebb a világon. És
papírjára elkezdett gyöngyfüzért rajzolni. Majd
először "Megváltó‐füzérnek" nevezte el a
gyöngyöket.

‐
természetesen
bármilyen
éneket
felhasználhatunk imáinkhoz
‐ több új énekkel is megismerkedhetünk (cd‐et
is kiadtak és mi is szeretnénk magyar nyelven),
ezekből néhányat már meg is hallgathatunk
honlapunkon. Több dal egyedülálló, pl. a
csendről, keresztségről, áldás‐ének…
‐ a fődalnak refrénje (Örökké vagy) önállóan is
használható, sőt egy 18 versszakos javaslatot is
találunk az imádságok között a jézusi
életútimánál.

Imafüzérek majdnem minden vallásban
vannak. Számunkra a legismertebb a
rózsafüzér, de pl. a keleti keresztények a csotki
(chotki)
segítségével
Jézus
irgalmához
fohászkodhatunk, vagy az iszlám vallás füzére ‐
a Misbaha ‐ Isten 99 nevének dicséretéhez
segíti az imádkozó embert. A Biblia
nyitottságra tanít bennünket: „Énekeljetek új
éneket az Úrnak!” – ugyanígy szívesen kell
fogadnunk az új imádságokat is.

A Krisztusfüzér története

Impresszum

Aki vásárolni szeretne eredeti Krisztusfüzért,
az méltányos kereskedelem (fair trade, Fairer
Handel) által tud hozzájutni. Mi is ez? Egy
olyan
szervezet,
amely
igyekszik
a
kereskedelem nagy hasznát kikapcsolni, hogy a
harmadik világban előállított termékekért
közvelenül a termelők kapják meg a megfelelő
díjat, hogy méltó módon élhessenek az
elmaradott országokban is. Az üveggyöngyöket
így egy indiai faluban készítik (Agara), a
drágább kő‐füzéreket pedig Brazíliában. Így a
gyöngyök megvásárlásával segítjük az ottaniak
megélhetését is. Ennek részleteit lásd
honlapunkon.

Méltányos kereskedelemből
megvásárolható

Énekek a Krisztusfüzérhez

1. Krisztus‐Isten könyörülj rajtam!
2. Megtestesülésedet csodáljuk és hálát
adunk neked!
3. Te az Atya szózata, a láthatóvá vált Isten
vagy!
4. Ismered gyengeségeinket, erősíts minket!
5. Rád bízom életem, te jobban tudod, mi kell
nekem!
6. Köszönöm a megszámlálhatatlan szeretet,
ami életemben kaptam, köszönöm
szeretteimet és egyházamat!
7. Taníts meg jobban szeretni, és mindenkit!
8. Ültetsd bölcsességeidet szívembe!
9. Leborulok Jelenléted előtt, táplálj engem!
10. Küldd el Lelkedet, hogy vezessen utamon!
11. A fájdalmakban add, hogy érezzem: velem
vagy.
12. Az örök boldogság vágyát tartsd ébren
bennem!

Jézus-imádság a Krisztusfüzérrel

