Krisztusfüzér-ima (rövid)

Krisztus életútjának állomásai

Imádságok

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. Ültesd 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!

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. Például 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
sok lelki örömet tartogat az imafüzér a
keresztények számára.

Egyénileg használva kötetlen elmélkedésekre
inspirál az imafüzér bennünket, vagy akár
közös elmélkedésekre is. Ezen túl pedig saját
magunk is írhatunk imádságokat hozzá, és
kínálunk is többet (pl. szív‐imája, szerető
figyelmesség
imája,
Krisztus‐életútima
hasonlóan a keresztúthoz, ima Máriával,
képmeditáció stb.) .
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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.
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