Elnevezései
Több nevet is kapott: hazájában a Megváltó‐
füzér után Az élet gyöngyeinek kezdték
nevezni,
Norvégiában
és
Dániában
Krisztusfüzérnek. Nagy áttörést jelentett, hogy
2003‐ban az első német ökumenikus egyházi
napon mint minden keresztény vallás számára
ajánlott új imádságként mutatták be, és egy
újabb nevet is kapott: A hit gyöngyei (Perlen
des Glaubens). Azóta számtalan keresztény
egyházközségben, sok katolikus plébánián
használják a Krisztusfüzért; bérmálkozásra való
felkészítéshez külön hittankönyv is készült
hozzá, ill. van még külön gyermek‐program is
hozzá. Hivatalosan terjeszti és ajánlja a
hamburgi katolikus érsekség Lelkipásztori
Tanácsa és más püspökségek is (Ausztriában
is).
Lelkigyakorlatokat,
szemináriumokat
szerveznek, hogy a gyöngysor segítségével egy
újabb lehetőséget nyújtsanak a hívőknek
színesebben imádkozni. Magyarországon is
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18 gyöngyszem

A gyöngyöknek szépségükön és anyagi értékén
túl lelki jelentésük is van, hiszen a formája
a tökéletességet jelentik.
Az őskeresztényeknél a
gyöngy az
Istenkereső
lelket szimbolizálta. Ősi
egyházi szöveget Jézusról
írták ezt: "Isten értékes és egyedülálló
gyöngyszeme". A Biblia utolsó könyve szerint
a mennyei Jeruzsálem kapui gyöngyökből
állnak, a tizenkét kapu tizenkét gyöngyből:
mindegyik egy‐egy gyöngy (Jel 21,21); a kapu
pedig arra való, hogy annak segítségével
eljussunk Isten dicsőségének világosságába ‐ a
Krisztusfüzér is 12+6 (6 csend‐gyöngy)
gyöngyből áll. Így ez a gyöngysor egy út akar
lenni saját magunk belső világához és Istenhez
a legnagyobb közbenjárónk Krisztus által (vö.
1Tim 2,5).
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A Krisztusfüzér története

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.
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szerveztek már katolikus lelkigyakorlatokat a
gyöngyfüzér gondolatmenetének megfelelően,
vagy ez ihlette az ún. Gyöngyök útja
zarándokút elnevezését is. Nálunk is két néven
használjuk az imafüzért: Krisztusfüzérként és
Az élet gyöngyeiként – mindkét névre a svéd
Verbum Kiadó adott jogi engedélyt hazánkban.

szerveztek már katolikus lelkigyakorlatokat a
gyöngyfüzér gondolatmenetének megfelelően,
vagy ez ihlette az ún. Gyöngyök útja
zarándokút elnevezését is. Nálunk is két néven
használjuk az imafüzért: Krisztusfüzérként és
Az élet gyöngyeiként – mindkét névre a svéd
Verbum Kiadó adott jogi engedélyt hazánkban.

