
 
Hit és Fény imaóra   

2019. január 9. 
 

 
Imaszándék: a keresztények egységéért, a júliusi Katimavikért, a Csillagok és Verebek 
közösségekért, Bartha Éva néniért, egyéni szándékainkért 
 
 
Kezdőhimnusz 
 
Krisztus, tündöklő nappalunk, 
az éj árnyát eloszlatod, 
kit fényből fénynek vall a hit 
és fénnyel áldod szentjeid. 
 
Esengünk hozzád, szent Urunk, 
míg tart az éj, vigyázz reánk, 
találjunk benned pihenést, 
adj nyugodalmas éjszakát. 
 
Mikor lecsukjuk két szemünk, 
a szívünk virrasszon veled, 
őrködjék mindig jobb kezed 
hűséges híveid felett. 

Védelmezőnk, tekints le ránk, 
igázd le ellenségeink, 
vezesd szolgáidat, kikért 
véred váltsága volt a bér. 
 
Legyen most néked, Krisztusunk, 
és szent Atyádnak tisztelet, 
s a Szentléleknek is veled 
zengjen dicséret szüntelen. Ámen. 
 

  
 
Zsoltározás (26)  
 
1. ant. Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék? † 
   
 Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! (Jel 21, 3) 
 
Világosságom és üdvösségem az Isten, * 
 kitől félnék? 
† Életemnek az Úr az oltalma, * 
 kitől rettegnék? 
Ha a gonoszok rám törnek, * 
 hogy felfalják testemet, 
akkor ellenségeim és gyötrőim * 
 meginognak, és semmivé lesznek. 
Egész tábort állíthatnak ellenem, * 
 nem fél a szívem. 
Ádáz harcra kelhetnek ellenem, * 
 én akkor is remélek! 
Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: * 
 hogy az Úr házában lakjam életem 
 minden napján, 



hogy élvezhessem az Úr édességét, * 
 és szemlélhessem szent templomát. 
 
Mert sátrában rejt el engem a balsors idején, † 
 búvóhelyet ad hajlékának rejtekén, * 
 kősziklára állít engem. 
Most már fölemelkedik a fejem * 
 ellenségeim fölé, akik körülvesznek. 
Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, * 
 énekelek, és zsoltárt zengek az Úrnak. 
 
ant. Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék? 
 
 
2. ant. A te arcodat keresem, Uram; ne fordulj el tőlem! 
 
Néhányan felálltak, és hamis tanúságot tettek Jézus ellen (Mk 14, 57). 
 
Halld meg, Uram, hívó hangomat, * 
 könyörülj rajtam, és hallgass meg engem! 
Szívem rólad mondta: † 
 „Keressétek az ő arcát!” * 
 A te arcodat keresem, Uram. 
 
Ne rejtsd el előlem arcodat, * 
 ne fordulj el haragodban szolgádtól! 
Segítségem te vagy, el ne taszíts, * 
 ne hagyj magamra, megmentő Istenem! 
Még ha apám és anyám el is hagyna, * 
 az Úr akkor is magához ölel engem. 
 
Ösvényedre taníts meg, Uram, * 
 ellenségeim miatt vezess igaz úton. 
 
Ne szolgáltass ki engem azoknak, akik gyötörnek, † 
 mivel hamis tanúk lépnek föl ellenem, * 
 és olyanok, akik bosszút lihegnek. 
 
De én hiszem, hogy meglátom az Úr javait * 
 az élők országában. 
Hagyatkozz az Úrra, bátran cselekedj, * 
 szíved legyen erős, és bízzál az Úrban! 
 
ant. A te arcodat keresem, Uram; ne fordulj el tőlem! 
 
 ének: O Christe Domine Jesu… 
 
 
 



  Olvasmány (Mt 18,1–5) 
Abban az időben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték 
tőle: „Ki a legnagyobb a mennyek országában?” Odahívott egy gyermeket, közéjük 
állította, s azt mondta: „Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek 
olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát tud 
alázatos lenni, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki 
befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be.”  
 
 ének: Jó az Úrban bizakodni… 
 
„A gyermek az eget szopja” – tartja a héber szójáték (samajim: menny; sadajim: 
anyamell). 
Él-e még benned az a gyermek, aki voltál, mikor még az egész világgal tegeződtél? 
Nemcsak vadidegen emberekkel; kismacskákkal, falevelekkel, kavicsokkal és 
gombokkal is. 
Nevelés, iskola, az egész Istentől elrugaszkodott világ azon volt, hogy kioltsa belőled ezt 
a másvilági gyermeket, hogy mielőbb szürke felnőtté faragjon. Ezzel máris afféle 
betlehemi gyermekgyilkosság áldozata lettél. 
A világ így beszél: Itt kell élned, ahol vagy: a földön! – Igaza van, de csak félig. Hiszen 
gyökered másvilági, s életed messze túlmutat a föld határain. Úgy kell itt a téridőben 
járnod, hogy lépteidet a másvilág irányítsa. Föld és ég csak együtt kerek egész. 
A földi valóság időben és térben következetesen zajló folyamat. Ki kell egészítened az 
éggel, ahol másmilyen – kötetlen és időtlen – törvények uralkodnak. A gyermek még 
sokat őriz magában e szabad, álomszerű meglepetésekkel teljes világból. 
A felnőttek földi világa tudatosságra, módszerességre törekszik. Ez rendjén is volna –, 
csak el ne veszítené közben mennyei spontaneitását. 
A földi logika – tudjuk – nem nélkülözhető idelenn. Ám – egy magasabb rendű logika 
szerint – hitből, bizalomból és szeretetből kell táplálkoznia, velük kiegészülnie. Ez a 
megfoghatatlan, rejtett világ – a gyermekség tudatalatti álomvilága –: Isten műhelye 
benned. 
„A férfi apja a gyermek” – mondja az angol költő (Wordsworth). És nem csak a férfié – 
tehetjük hozzá –, hanem bárminemű emberé is, aki csak a föld hátán jár és forgolódik, 
útban az ég felé.  (Szedő Dénes: „Hacsak nem lesztek, mint ez a gyermek…”) 
 
 
 ének: Áldott légy, Uram… 
 
 
Fohászok:  

Áldott legyen mindenben az Úr, mert végtelen szeretettel szereti 

választottait. Szálljon fel hozzá imádságunk: 

 Mutasd meg, Urunk, szereteted! 

Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról, add meg neki az egység Lelkét 

őrizd meg minden bajtól és tedd tökéletessé a szeretetben! 

 (Mutasd meg, Urunk, szereteted!) 



Add, hogy megismerjék a nemzetek: egyedül te vagy az Isten, 

és hozzánk elküldött Fiad, Jézus Krisztus! 

 (Mutasd meg, Urunk, szereteted!) 

Adj vigasztalást a munkában és a küzdelemben elfáradtaknak, 

és védd meg azokat, akiket emberi méltóságukban sértenek! 

 (Mutasd meg, Urunk, szereteted!) 

Nyisd meg irgalmad kapuját azoknak, akiket elszólítottál a földi életből, 

megengesztelődve bocsásd be őket országodba! 

 (Mutasd meg, Urunk, szereteted!) 

Áraszd ránk, Urunk, a megújulás lelkét! Könyörgünk Hozzád a nyári 

nagytalálkozónkért, a katimavikért! 

 (Mutasd meg, Urunk, szereteted!) 

Adj éltető erőt, derűt közösségeinknek, ezúttal különösen is kérünk a 

Verebek és a Csillagok közösségekért! 

 (Mutasd meg, Urunk, szereteted!) 

Könyörgünk Hozzád, Urunk, betegeinkért, Bartha Éva néniért! 

(Mutasd meg, Urunk, szereteted!) 

 [egyéni imák] 

 (Mutasd meg, Urunk, szereteted!) 

 

Hit és Fény-ima 

Jézus, Te azért jöttél a földre, 
hogy megismertesd velünk Atyádat, a mi Atyánkat, 
és megtaníts minket, hogy szeressük egymást. 
 
Küldd el nekünk megígért Szentlelkedet, 
hogy ő tegyen minket 
– megosztott és háborús világunkban – 
a béke és az egység eszközeivé! 
 
Jézus, Te arra hívtál minket, 
hogy a Hit és Fény közösségben kövessünk Téged. 



Hívásodra igent akarunk mondani. 
A Hit és Fény nagy családjában, 
a szeretet szövetségében akarunk élni, 
hogy megosszuk egymással szenvedéseinket és nehézségeinket, 
örömeinket és reményünket. 
Taníts meg arra, hogy elfogadjuk sebeinket és gyöngeségünket, 
általuk mutatkozzék meg a Te hatalmad! 
Taníts meg arra, hogy a Te arcodat és a Te jelenlétedet 
fedezzük fel minden testvérünkben, 
különösen a leggyengébbekben! 
Taníts meg arra, hogy az Evangélium útjain kövessünk Téged! 
 
Jöjj, Jézus, élj bennünk és közösségeinkben, 
amint egykor Máriában éltél! 
Ő volt az első, aki befogadott Téged. 
Segíts, hogy hűségesen álljunk Mária mellett a kereszt tövében, 
egészen közel azokhoz, akiket mai világunkban keresztre feszítenek! 
Segíts, hogy éljen bennünk és éltessen minket feltámadásod! 
 
Amen. 
 
Miatyánk  

 


