A legősibb keresztény esti ima

Szent Efrém esti imája

Szelíd világossága
a szent és boldog
és halhatatlan mennyei Atya
isteni dicsőségének:
Jézus Krisztus!
Eljővén a napnak lenyugovásához
és látván az estéli fényt,
áldjuk az Atya és Fiú
és Szent lélek Istent.
Mert Te méltó vagy, hogy minden időben
szent hangon énekeljünk tenéked, Isten Fia,
ki életet adsz a világnak;
miért is ez a világ dicsőít Téged.
Ámen.

Az est közeledik, a csillagokat
Te vezeted föl, Isten, az égre;
a fáradtak most,
a nehéz nap után nyugalmat lelnek.
Jő az est az árnyaival:
dicsérjen Téged minden nyelv!
Örömmel mondanak neked
köszönetet az elbágyadtak,
midőn fáradtságukat kipihenik.
Ki annyi szelídséggel
gondoskodol róluk,
dicséret legyen a Te Fölségednek!
Ki szeretettel telve, minden
alkotásodnak este
enyhítő nyugalmat engedsz,
Uram, kérünk,
adj ennek az egészvilágnak idelenn
kereszted szent hatalma által
minden gonosztól védelmet
és békességet,
és őrizd meg hűségünket
ezen az éjszakán!
Ámen

Ókeresztény esti ima (3. század)
Hálát adunk neked, ó, Isten,
a te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
mert rajta keresztül megvilágosítottál minket,
kinyilatkoztatván az igazi világosságot.
Bevégezvén e napot,
s elérkezvén az éj küszöbére,
betelünk e nap fényével,
melyet örömünkre teremtettél.
Ezen órában pedig,
mert a te kegyelmedből nem
nélkülözzük a fényt este sem,
dicsérünk Téged és imádunk a Te Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Őáltala, Ővele és Őbenne
a tiéd a dicsőség, a hatalom
és a tisztelet a Szentlélekkel együtt,
most és mindörökkön-örökké. Ámen.

Efrém (306-373) Edessza közelében
remeteként élt, de bejárt a városba tanítani.
Elsősorban Szentírás magyarázatával tett szert
hírnévre. Az eretnekség ellen úgy harcolt,
hogy mint tehetséges költő, szent szövegeket
írt a kor népszerű dalaira. Emiatt érdemli ki a
„Szentlélek hárfája” megtisztelő címet.

Ókeresztény étkezési imádság
(2. század)
Áldott legyen az irgalmas Úr,
kezdettől fogva Ő táplál minket.
Ő ad eledelt minden élőnek.
Töltse el szívünket örömmel, derűvel,
juttasson mindabból,
amire szükségünk van, és engedje,
hogy bővelkedjünk jó cselekedetekben!
A mi Urunk, Jézus Krisztus által,
övé a dicsőség, a hatalom,
a tisztelet és az imádás
a Szentlélekkel együtt
mindörökkön-örökké.
Ámen.
Ókeresztény ima áldozás előtt,
(3. század)
Mindenható Isten,
a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja,
kérünk téged,
áldással fogadjuk azt számára ítélet!
Mindazokat, akik részesülnek e szent
misztériumból,
tedd méltóvá Krisztus testére és vérére,
Mindenható Úr, Istenünk!
Ókeresztény ima áldozás után
(3. század)
Mindenható Isten,
a te szent misztériumodban történt
részesedés adjon nekünk erőt,
s ne legyen senkinek ítéletére,
hanem töltsön be minket
minden áldással Krisztus által.
Általa dicsőség és hatalom néked,
most és mindenkor
és mindörökkön-örökké!

Szent Ágoston: Az egyház anyja
Örök Asszony, te Anya és Szűz,
te testben és lélekben
Megváltónknak és Istenünknek Anyja vagy,
Tehát egyháza minden tagjának anyja,
igazi anyja vagy.
Szereteteddel közreműködtél
az egyház híveinek érdekében.
Egyetlen vagy az asszonyok között,
aki anya és szűz vagy:
Krisztus Anyja és Krisztus Szüze.
A föld szépsége és ragyogása vagy te,
Szent Szűz, a szent Egyház példaképe!
Istenanya, általad, egy asszony által
van az élet és a halál megszentelve!
Angyali üdvözlet
(7. század)
Angyal küldetett az égből, hogy Isten
anyjához, így szóljon: Örvendezz!
S amikor csodálkozva látta,
hogy e testetlen szótól az Úr megtestesül,
Mária elé állt, s hangos szóval hirdette:
Örvendezz, öröm ragyogása,
Örvendezz, átok megrontója,
Örvendezz, elesett Ádám fölemelése,
Örvendezz, Éva könnyeinek elapadása,
Örvendezz, emberi gondolat számára
megközelíthetetlen csúcs,
Örvendezz, angyalok szemeinek is
áthatolhatatlan végtelenség,
Örvendezz, égi Király trónusa,
Örvendezz, annak hordozója,
ki mindeneket hordoz,
Örvendezz, Napot meghirdető csillag,
Örvendezz, isteni Megtestesülés keble,
Örvendezz, minden teremtmény megújítója,
Örvendezz, kiben a Teremtőt csodáljuk,
Örvendezz, szűzen maradt Hitves!

Kónon Vértanú imája kivégzése előtt
3. század
Egek Királya !
Szűz Máriától született és megváltásunkért
Meghalt Úr Jézus, dicsérünk téged,
Imádunk téged kínoztatásaink közepette !
Mivel a halálba indulunk,
Hallgasd meg utolsó kérésünket:
Ne hagyd el népedet,
Ezt a hűséges népet,
Akit véred árán váltottál meg !
Aurelianus császár idején Kis-Ázsiában a
fiával együtt halt vértanú halált. Parázsra
fektették őket, a kezüket kalapáccsal verték
szét.
Szent Ágoston: Arcod keresem
Uram Istenem, egyetlen reményem !
Hallgass meg engem,
nehogy megfáradva ne akarjalak
keresni téged;
add, hogy mindig égő nyugtalansággal
keressem Arcodat !
Te adj erőt keresésedhez,
aki megadtad, hogy megtaláljalak téged,
és reményt adtál,
hogy egyre jobban megtaláljalak.
Előtted van erőm és erőtlenségem:
őrizd meg erőm
és gyógyítsd meg gyengeségemet !
Előtted tudásom és tudatlanságom:
ahol ajtót nyitottál,
engedj belépnem;
ahol bezártad az ajtót,
nyisd meg zörgetésemre !
Emlékezzem rád,
ismerjelek meg és szeresselek téged !
Növeld bennem ezt a hármat,
mígnem teljesen újjáalakítasz engem…
Szabadíts meg, Istenem,
a bőbeszédűségtől,
amely miatt lelkem miatt szenvedek;
lelkem nyomorúság tekinteted előtt,
de irgalmasságodba menekül.
Mert gondolkodásom akkor sem csitul el,
amikor szám hallgat…
Számos gondolatom támad:
tudod, emberi gondolatok,
mivel hiábavalók…

Add, hogy ne egyezzek
bele e gondolatokba…
és ne merüljek beléjük,
mint valami álomba…
Amikor eljutunk hozzád,
megszűnnek ezek a szavak,
amelyeket szaporítunk, anélkül,
hogy elérnénk téged:
akkor majd egyedül
te maradsz minden mindenben:
akkor majd vég nélkül
egyetlen szót ismétlünk,
együtt dicsőítve téged,
és benned egyek leszünk.
(Szabó Ferenc fordítása)
Szent Iréneusz imája
Istenünk, te jóságos vagy,
Mert képességet adtál nekünk,
Hogy téged megismerjünk.
Te teremtetted a mennyet és a földet.
Te vagy a Mindenség Ura,
Az egyedül igaz Isten,
akin kívül más Isten nincs.
Urunk Jézus Krisztus által
Küldd el nekünk a Szentlélek országát !
Segíts minden embert,
Hogy felimerjen téged:
Urát és Istenét,
És hogy mindig kitartson melleted !
Szent Ireneus püspök (115/150-203) KisÁzsiában látta meg a napvilágot. Szent
Polikárp tanítványa, aki még apostol-tanítvány
volt. A békesség embere, „Nyugat
fényességé” -nek nevezték, mivel tökéletes
igazságérzetében sohasem mondott többet,
mint amit megbízható forrásokból merített.
Állításai a mi kritikus korunkban is megállják
helyüket azok számára, akik hitbeli
ismereteiket el akarják mélyíteni. A
hagyomány szerint vértanúhalált halt. Szent
Jeromos már vértanúként említi.

Nazianzoszi Szent Gergely (329?-389)
Püspök és egyháztanító. Ékes tollú író, az
arianizmus elleni hitvédelem egyik
zászlóvivője.
Betegen
Krisztus, segíts !
Kiáltok és magamra hagysz?
Lankadt a nyelv, mely téged áldott.
Tűröd ezt?
Adj gyógyulást !
Kérlek, ne dobd szolgádat el !
Hadd álljak újra talpra,
üdvösségedet hirdeti,
megtisztítva népemnek szívét !
Erőm tebenned,
mindenem vagy,
el ne hagyj !
Elhagytalak akár csak egyszer
téged én ?
(Madarassy Orsolya fordítása)
Könyörgés Krisztushoz
El ne feledkezz rólam, s én se felejtselek
Téged Uram, oh, Hármasfény, bölcsek
eszményét.
El ne ragadjon engem nagy-titkon az Ártó
a sötétségnek gyűlölt kapuin át Hádész
mélyére kegyetlenül, aki törtállító
tieidnek; ám távol tartom, tudom én, ha
meg nem feledkezel rólam, és ha erőt adsz
minden gondolataimnak, s éppúgy
szavaimnak.
(Ladocsi Gáspár fordítása)
Panasz Krisztushoz
Jaj nékem, Krisztus, mert itt van újra a
sárkány,
jaj nékem, itt van, és már zaklat kegyetlenül,
jaj nékem, a tudás fájáról én is ettem,
jaj nékem, irigységemben csalt meg az Irigy,
Isten nem lettem, kiestem az örömökből,
csillapítsd, enyhítsd már, te kard, ártó
lángodat,
jaj, hogy a kertbe bármi úton bemehessek,
mint a lator, ki Krisztussal fáról bejutott.
(Ladocsi Gáspár fordítása)

Szent Efrém imádsága
Titokzatosan igazgatsz
Te mindent, Urunk,
és mindenhol el vagy rejtve.
A magasban jelen vagy,
és a magasság nem érez Téged.
A mélyben ott vagy,
és lényedet az nem fogja körül.
Csodálatos vagy Te egészen,
akárhol is keresünk.
Közel vagy és mégis távol:
ki ér föl Hozzád?
A kutató lélek minden érzésével
sem képes erre !
Csak a hit közelít meg téged,
csak a szeretet.
csak az imádás.
Őskeresztény ima
Emlékezzél, Urunk, egyházadról !
Szabadíts meg minden gonosztól !
Tedd tökéletessé a szeretetben !
Forraszd egységbe népedet
a világ minden égtájáról,
és vezess el mindenkit országodba:
ebbe a Szent Istenországba,
amelybe őket meghívtad !
Őskeresztény ima az Egyház egységéért
Emlékezzél meg, Urunk, Egyházadról.
Szabadítsd meg minden bajtól
és tökéletesítsd a szeretetben.
Gyűjtsd össze a szél minden irányából,
és vezesd megszentelve országodba,
amelyet számára készítettél.
Mert tiéd a hatalom és a dicsőség
mindörökké.
Ámen.

Őskeresztény áldás (4. század)
Az Úr legyen előtted,
hogy az igaz útra vezessen téged !
Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon
És oltalmazzon téged !
Az Úr legyen mögötted,
hogy megőrizzen téged
a gonoszok álnokságától !
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha elesel,
és kihúzzon téged a csapdából !
Az Úr legyen benned,
hogy megvigasztaljon téged,
ha szomorúság nehezedik szívedre !
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen téged,
ha ellenség ront rád !
Az Úr legyen fölötted,
hogy áldás szálljon rád !
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!
Ősi ír áldás
Legyen életutad járható,
azt kérem számodra.
Fagyos, dermesztő napokon
valakitől kapj mindig meleg szavakat.
Sötét éjszakáidat
telihold világítsa meg,
és járható út vezessen mindig házadig,
s örök hazádig.
Ha bajban vagy,
Isten ne aludjon bárkádban soha.
Oltalmazón borítsa föléd tenyerét,
és útjaid fölfelé vezessenek.
Az időjárás ne legyen ellenséged,
hátszéllel járj,
s a vihar ne sodorjon szakadékba.
Mire az ördög észbe kap,
hogy te arra jártál,
már régen a mennyországban
legyen otthonod!

