
ÉDESAPÁK IMÁI

“Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, 
és akik terhet hordoztok - én megkönnyítelek titeket.”

(Mt 11,28)

Az önátadás áldása



ÉDESAPÁK IMÁI



Nyomdai munkák:

Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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Urunk, Istenünk, hálát adunk neked az apaság ajándékáért.
Kérünk, légy segítségünkre, amikor nehézségekbe ütkö-
zünk
és amikor nem sikerül teljesíteni feladatunkat, 
hogy szeressük és védelmezzük családunkat.

El akarunk fordulni mindentől, 
ami elválaszt Tőled.
Kérünk, irányítsd életünket
és sugallatod kísérje minden tettünket.

Urunk, adj erőt, és úgy vezess, 
hogy eleget tehessünk küldetésünknek
és a társadalomban az apáknak megfelelő helyet  
foglaljuk el
Szent Józsefnek, a Szűzanya hitvesének példájára. 

Kérünk, védelmezd a nőket és gyermekeket, 
akiknek gondját ránk bíztad,
óvd meg őket minden rossztól, 
és ártalmas befolyástól.

Áldd meg az édesanyák imáit, 
az édesapák imáit és a Hit gyermekeit
hogy őket továbbra is a Szentlélek vezesse.

Amen. 

Az apák mindennapi 
imája



6Az önátadás áldása

Ez a könyvecske főleg férfiaknak készült, fizikai és lelki 
értelemben vett apáknak, akik elhatározták, hogy közösen 
imádkoznak és segítik egymást.

Az ,,Édesapák imái” csoportok 2-8 főből állnak, és rendsze-
resen találkoznak lakóhelyükön, otthonaikban vagy temp-
lomokban azzal a céllal, hogy imádkozzanak családjaikért 
és minden apáért. 

Szerte az egész világon sok férfi már megtapasztalta az 
áldást, mely ezekből a találkozókból fakad. 

Imádkozunk, hogy mindenkit, aki ezt a könyvecskét hasz-
nálja, áldja meg a szerető Isten, aki mindnyájunkat  
a magunk útján vezet, hogy betölthessük azt, amiért te-
remtett bennünket. 

Az ,,Édesapák imái” a ,,Vigasz közösség” (Solace Com-
munity) részeként működik. Azután jött létre, hogy 
már az egész világon elterjedtek az „Édesanyák imái” 
csoportok. A „Vigasz közösség” harmadik kezde-
mé-nyezése a ,,Hit gyermekei” nevű mozgalom.

Ezt a könyvecskét úgy tervezték, hogy kényelmesen  
elférjen az ember  
zsebében. Kérünk, hordozzátok magatokkal. 

Bevezetés
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Az asztal körül egy kört vagy félkört alkotunk, az asztalon 
elhelyezzük a Szentírást és egy keresztet, valamint egy 
gyertyát és egy kis kosarat, amelybe papírkorongokon 
azok nevei kerülnek, akikért imádkozni kívánunk. 

Imádkozunk és dicsérjük az Urat, olvassuk a Szentírást, 
és testvéreinkkel megosztjuk problémáinkat. Igyekszünk 
visszatartani azt a természetes vágyunkat, hogy tanácso-
kat osztogassunk, és inkább az Úrra bízzuk ezeket 
a problémákat.

Találkozásaink baráti légkörben zajlanak. Nyitottak va-
gyunk arra, hogy újabb apák társuljanak hozzánk, és tuda-
tában vagyunk annak, hogy nem szükségszerű, hogy azo-
nos felekezetűek legyenek, és lehetnek olyanok is, akiknek 
kevés tapasztalatuk van egy kis közösségben folytatott 
imával. 

Igyekszünk biztatni mindenkit aki érdeklődik, hogy kap-
csolódjon be az imádságokba. Mindenkit biztosítunk a fe-
lől, hogy a csoportból személyes dolgok nem kerülnek ki. 

Mi történik
a csoportjainkban?
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Néhány kérdés, amely fölött mindennap elgondolkodhattok.
Ezek segíthetnek, hogy megosszátok egymással gondol-
ataitokat,  
érzéseiteket, örömeiteket és gondjaitokat az imádságok 
keretében. 

Az elmúlt napokban mi foglalta le leginkább gondola-
taimat?
Volt-e olyasmi, ami engem nagyon megzavart?
Mikor voltam legközelebb az Úrhoz?
Milyenek voltak az imáim?
Mi sikerült a legjobban?
Mit szeretnék leginkább elfelejteni?
Mire szeretne engem megtanítani az Úr?
Mit tettem ma mások evangelizálásáért?
Milyen karitatív tevékenységekbe tudnék bekapcsolódni?
Szükségem van e testvéreim imájára?

„Nem vagytok ebben egyedül…” (vö. Mt 28,20)
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Összejöveteleinket azzal kezdjük, hogy az Úr jelenlétére figye-
lünk, általában a 10. oldalon található elmélkedés segítségével.

Utána így imádkozunk:

A Szentlélekhez, hogy vezesse összejövetelünket 11. old.

A gonosztól való oltalomért 12. old.

Dicsőítő ima 13. old.

Dicsérjük Istent imával és énekkel  14. old.

Bűnbánat imája  15. old.

Olvasunk a Szentírásból  16. old. 

Ima a hűségért és az életszentségért 17. old. 

Hálaima az apaság kegyelméért 18. old.

Felajánló ima  19. old. 

A nevek kosárba helyezésénél mondandó ima 20. old.

Ima a családjainkért  21. old.

A 22–31. oldalakon további, az édesapák részére írott imádságok 
találhatók.
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Jöjj, tedd félre most a mindennapi kemény munkát,
egy pillanatra szakadj ki a gondolatok örvényéből,
tedd le a gondokat, 
várjanak most a tépelődéseid, 
nyílj meg most az Úrnak
és pihenj meg egy pillanatra Őbenne.

Lépj be lelked belső szobájába, 
ne engedj be senki mást, csak Istent és mindazt,
ami segíthet keresni Őt,
s ha az ajtót már becsuktad, kezdd el keresni.

Most egész szívem így szólítja meg Istent: 
„A Te arcodat keresem, Uram, 
a te arcodat keresem.”

Rövid csend – megnyílunk Isten megnyugtató jelenlétére.

Szent Anzelm 
elmélkedése
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Hívjuk a Szentlelket, hogy vezesse összejövetelünket.

Jöjj, Szentlélek Úristen, 
töltsd meg szívünket szereteteddel,
vezesd összejövetelünket és imádságunkat.
Segíts minket, hogy megtaláljuk bensőnkben mind azt,
ami elválaszt Istentől
és ébressz bennünk igazi bűnbánatot.

Szeretnénk megújítani életünket 
Isten és egymás iránti szolgálatban.

Szentlélek Úristen,
áldj meg minket, családjainkat és barátainkat
és adj nekünk békét.

Amen.

(ez után és minden következő imádság után elcsende-
sedünk,  
hogy lehetőségünk legyen a csendes elmélkedésre, vagy 
meg-osztásra.)

IMÁDSÁGOK  
A CSOPORTBAN
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Úr Jézus, kérünk, segíts, 
hogy ebben a változó világban hűségesek maradjunk 
azokhoz az értékekhez, 
melyeket Te ránk bíztál. 

Védj meg minket a testet és lelket fenyegető minden 
veszélytől
és adj nekünk biztos tudást, 
hogy a Te szereteted által megszabaduljunk 
a jövőtől való félelemtől és szorongástól.

Ajándékozz nekünk biztonságot és erőt, 
hogy a bűnt elkerüljük, 
hogy megőrizzük szívünk és gondolataink tisztaságát, 
és mindig közel állhassunk Hozzád.

Védj meg minket és családjainkat minden bajtól!

Amen.

(szünet)

Imádság az oltalomért



13Az önátadás áldása

Mennyei Atyánk, 
hálát adunk Neked az élet ajándékáért
és azért, hogy saját képedre alkottál minket. 
Te élő és igaz Isten vagy, 
és ragyogásod kíséri érkezésedet, 
hogy eltöltsön minket a mennyei fénnyel.

Hálát adunk Neked a teremtés csodájáért,
és azért, hogy annyi gyönyörűséggel veszel körül minket. 
Köszönjük, hogy helyet készítettél nekünk 
a teremtés tervében.

Felülmúlhatatlan a Te bőkezűséged hozzánk, fiaidhoz.

Kérünk, tölts el minket örömmel imádságunk idején, 
hogy áldjunk és tiszteljünk Téged, 
nagy áldásaidért.

Amen.

(szünet)

Dicsőítő ima
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Itt a következő énekek közül lehet választani:
– „Tied a dicsőség, és imádás…”
– „Jézus életem, erőm, békém,…”
– „Jó az Úrban bizakodni…”

Az Úr ajándéka, hogy vágyunk dicsőítésére.

Dicsőítő énekek
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Jézus, köszönjük, hogy meghaltál, 
hogy mi örökké élhessünk.

Bánjuk, hogy néha letértünk az útról, 
melyen látni kívánsz minket.
Kérünk bocsáss meg minden pillanatért, 
amikor csak magunkra figyeltünk, 
önzők, gyengék, gyávák és hitetlenek voltunk,
és minden olyan pillanatért, 
amikor elmulasztottunk szeretetet gyakorolni embertár-
saink iránt. 

Itt álljunk meg pár pillanatra és vizsgáljuk végig életün-
ket, hogy lássuk,  
hogy tudtuk volna legyőzni a kísértést és helyette a jót 
megtenni  
és befogadni Isten áldását.

Urunk, teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket,
és Rád bízzuk az összes fájdalmat, melyet okoztunk.
Átadjuk Neked önmagunkat, hogy megtisztíthass minket, 
és védj meg minket minden kísértéstől.

Amen.

A bűnbánat imája
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A Szentírásban Isten szavát olvassuk.

Itt bárki megoszthatja azt a Szentírásból vett idézetet, 
mellyel hozzá személyesen szólt az Úr, 
vagy véletlenszerűen kinyithatja a Szentírást, 
és felolvashat néhány verset elmélkedés céljából.

(vö. Ter 18,23-32)

Ábrahám így szólt:
„Mi van, ha tíz igazat találsz?”
Az Isten így szólt: 
„Nem pusztítom el a várost, ha találok ott tíz igazat.”

Olvasás a Szentírásból
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Urunk, Jézus, 
Vágyunk rá, hogy növekedjünk az életszentségben és arra,  
hogy szerető férfiakká váljunk, 
hogy beteljesítsük szándékodat, mellyel teremtettél min-
ket.

Erősíts meg minket a hitben, mellyel megajándékoztál.
Adj erőt, hogy minden nap hűségesek maradjunk Hozzád,
és másokat is, főleg családjainkat, segítsük az előreha-
ladásban.

Vezess minket, hogy olyan férfiakká legyünk, 
akik úgy figyelnek Rád, 
hogy tetteikben mások felismerik 
a Te szereteted megnyilvánulását.

Amen.

(szünet)

Imádság a hűségért 
és az életszentségért
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Hálát adunk Neked, Urunk, Istenünk, 
az apaság gyönyörű ajándékáért.

Add, hogy gyermekeinkkel mindig jó viszonyban le-
hessünk,
és ajándékozz nekünk türelmes és figyelmes szívet, 
hogy felismerjük szükségeiket, 
és hogy bennük Téged lássunk.

Köszönjük Neked azt a mérhetetlen támogatást,
amelyben részesítesz minket, 
amikor az egész világon egyesítesz bennünket az ,,Éde-
sapák imáiban”.

Ne engedd, hogy elfelejtsük, 
mennyire fontos apának lenni.

Amen.

(szünet)

Hálaima az apaság 
kegyelméért
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Urunk, gyakran nem voltunk hajlandók, 
hogy szolgáljunk Neked másokban, 
és kerültük, hogy felelősséget vállaljunk értük.
Köszönjük, hogy megmutatod nekünk, 
hol követtünk el hibákat, 
és kérünk, segíts megváltoztatni életünket.

Most felajánljuk Neked magunkat és ígérjük, 
hogy a Te kegyelmeddel
vezetni és oltalmazni fogjuk családjainkat
és készek leszünk, hogy segítsünk ott, 
ahol szükséges.

Kérünk, 
adj nekünk bátorságot, hogy imával változtassuk meg 
életünket,
hogy az emberek bennünk erővel teli és belső szilárdság-
gal bíró 
férfiakat lássanak, 
evangéliumi férfiakat és a Te szőlőd munkásait.

Amen.

(szünet)
„Istennel minden lehetséges” (vö. Mt 19,26)

Felajánló ima  
(mindnyájan együtt)
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Urunk, Istenünk, eléd helyezzük azoknak a nevét, akiket szeretünk, 
és mindazokét, akikért ma imádkozunk. Nehezen mondunk le 
az értük való aggodalmaskodásról, és gyakran megtartjuk ma-
gunknak gondjainkat.

Most azonban, Uram, testvéreink segítségével
szeretteinket a Te oltalmadba ajánljuk
- a Te szerető karjaidba helyezzük őket. 

Urunk, tudomásul vesszük, 
hogy saját erőfeszítéseinkkel semmire sem megyünk,
de tudjuk, hogy a Te szereteted irántuk 
sokkal nagyobb mint a miénk. 

Urunk, mindenekelőtt add, hogy megértsék, 
mennyire szereted őket. Amen.
(szünet)
Egyenként elhelyezzük a kosárba azok nevét, akiket átadunk az 
Úrnak. Közben állhatunk vagy térdelhetünk. Röviden imádkozunk 
azokért, akiket szeretünk. (A többiek közben azért imádkoznak, 
aki éppen átadja övéit.Csendben maradunk, vagy alkalmas zenét 
hallgatunk, esetleg énekelünk megfelelő éneket)

„Kérjetek és kaptok” (Lk 11,9)

Imádság 
a nevek elhelyezésénél
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Urunk, segíts, hogy közel maradjunk azokhoz, 
akik számunkra legdrágábbak.
– feleségünkhöz, családunkhoz, barátainkhoz,
és plébániánk híveihez.
Emlékeztess minket, hogy felelősek vagyunk értük
és testi, lelki jólétükért.

Miatyánk…

Dicsőség…

A következő imádsággal zárjuk: 

Ima családjainkért
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A munka

Urunk, kérünk, légy velünk amikor dolgozunk,
segíts, hogy megbirkózzunk a mindennapi problémákkal.
Hogy a Te kegyelmeddel teljesítsük minden kötelességün-
ket
és hogy a munkahelyünkön elismerjenek bennünket.
A Te kegyelmeddel ne essünk semmilyen kísértésbe.
Add, hogy a keresetünk elégséges legyen azok megél-
hetésére,  
akiket gondjainkra bíztál.
Imádkozunk a munkanélküliekért és a nyugdíjasokért,  
hogy áldja meg Őket az Úr
és hogy idejüket jól használják fel.

Amen.

További imák 
édesapák részére
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Napjainkban, amikor sok férfi nem veszi komolyan a hitét, 
segíts nekünk, Urunk, hogy bíztassuk őket, hogy megújít-
sák a Veled való kapcsolatukat.

Köszönjük Neked, hogy a rendszeres imádságon keresztül  
erőt adsz nekünk ahhoz,
hogy készek legyünk megosztani másokkal a hitet, amit 
Tőled kaptunk.

Kérünk, hogy add meg a lehetőségét annak,  
hogy olyanoknak is beszélhessünk 
megmentő szeretetedről, akik még nem ismernek Téged 
és hogy Hozzád vezethessük őket.

Amen.

A hit megosztásáért
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Urunk, kérünk, segíts megküzdenünk mindenfajta 
irigységgel  
vagy féltékenységgel, 
amelyet mások vagyona és sikere kiváltanak belőlünk.

Add meg nekünk azt a kegyelmet,  
hogy felfedezhessük azokat az ajándékokat, 
amelyeket Tőled kaptunk,
és azt, hogy megértsük, milyen fontosak vagyunk Szá-
modra.

Add, hogy tudatosodjon bennünk a Te jelenléted,
hogy növekedhessen a bizalmunk Tebenned, 
hogy vezessen minket ahhoz,
hogy teljesíteni tudjuk a Te akaratodat életünkben.

Amen.

Istenben való 
bizodalmunkért
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Urunk, segíts, nekünk apáknak, felismerni,
hogy mikor és hogyan követeljünk fegyelmet családunk-
ban.
Add, hogy a harag ne hatalmasodjon el rajtunk és az 
önkontrollt  
soha ne veszítsük el,
de nagylelkűen és nyugodtan tegyük meg a helyes 
lépéseket azokért,
akiket szeretünk.

Amen.

Fegyelemre való 
nevelésért
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Urunk, kérünk, segítsd megváltoztatni életünket,
hogy követhető példák lehessünk azok számára, 
akik még nem tudnak elég szeretetet adni és felelősséget 
vállalni
házasságukban és családi életükben.

Add, hogy cselekedeteink bizonyítsák azt,
hogy mint családfők biztosan állunk a szeretteink mellett.

Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy megértsük 
mások érzéseit, 
hogy tudjuk őket segíteni és bátorítani.

Amen.

Mások számára 
lehessek példakép
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A férfiaktól elvárják, hogy erősek és bátrak legyenek.
Kérlek, Uram, segíts amikor megpróbálom eltitkolni 
gyengeségemet, 
érzéseimet és könnyeimet.

Add, hogy elfogadjam önmagamat –
azzal a tudattal, hogy Te bennem vagy és hogy Te megvál-
toztatsz engem,
és ezért nem kell azon nyugtalankodnom, 
hogy mások mit gondolnak rólam.

Amen.

Az én igazi énem 
Isten tükrében
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Urunk, kérünk, segíts, hogy bölcsen használjuk ki az időt 
és lehetőségeinket,
hogy segíteni tudjunk azoknak, akik nagyobb hiányt szen-
vednek mint mi.

Segíts közelednünk azokhoz:
 –  akiknek gondjaik vannak kapcsolataikban vagy bizo-

nytalanok 
 –  akik munka nélkül vannak vagy nyugdíjasok
 –  akik szegénységben élnek vagy remény hiányában 

szenvednek
 –  akik a anyagiasság és pénz áldozataivá válnak
 –  akik szexuális problémákkal küzdenek
 –  aki börtönben vannak
 –  akik depressziótól szenvednek és akiknek öngy-

ilkossági 
 –  hajlamaik vannak

Urunk, áld meg az összes édesapát
és add meg nekik, hogy jobban megismerjenek Téged.

Amen.

Rászoruló emberekhez 
való közeledésünkért
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Drága Istenünk, Világ Atyja,
segíts, hogy növekedjünk bölcsességben, és védelmezz 
meg minket.
Add, hogy a türelem és a szeretet növekedjen  
nap mint nap cselekedeteinkben, 
amikor munkánkkal dicsőítünk Téged.

Taníts minket élni egyszerűségben és szeretetben,
 örömben és alázatban,
 hitben és reményben,
 hogy a béke és egység fiai lehessünk.

Tegyél minket Krisztus hűséges és bátor barátaivá,
Akik az Ő kegyelmében élnek,
és add, hogy nagylelkű szolgákká váljunk.

A Te nagyobb dicsőségedre segíts egyesülnünk Jézussal, 
hogy áldássá váljunk családjaink, barátaink és 
közösségünk számára. 

Amen.

Személyes 
növekedésünkért
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Ó, Uram, Istenem,

tanítsd a szívemet a mai napon,

hol és hogyan láthat meg Téged,

hol és hogyan keressen.

Te teremtettél és megújítottál,

Te ajándékoztál meg minden jóval, amim van,

és még mindig nem ismerlek.

Még mindig nem tettem meg azt, amire teremtettél.

Taníts meg, hogyan keresselek, mert ha nem tanítasz meg,

én magam erre képtelen vagyok,

ha nem mutatod meg Magad, nem talállak meg.

Engedd , hogy a vágyakozásaimban keresselek,

hogy keresésemben vágyakozzam utánad.

Hogy úgy találjalak meg, hogy szeresselek,

és szeresselek, amikor megtalállak.

Amen.

Szent Anselm imája
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Uram, kérlek, adj nekem nyitott gyermeki szívet. Engedj 
bizalommal közelednem Hozzád, és hogy ne féljek,  
hogy nem szeretsz.

Szabadíts meg az önelégültségtől, mutasd meg nekem, 
hogy szükségem van Rád.

Kérem a Hozzád való közeledés kegyelméért .

Uram, kérlek, add meg nekem a gyermeki egyszerűsé-
get és képességet  
a rácsodálkozásra.
  
Add, hogy soha ne lankadjon a szenvedélyem Irántad.
  
Add, hogy bensőséges imádságban siessek beszélgetni 
Veled.
  
Adj bölcsességet, hogy tudatosítsam, hogy az élet kis 
dolgai nem lehetnek olyan kicsik, hogy te nem érdeklőd-
nél irántuk.

Segíts megértenem a Te dicsőségedet a Kereszt tehetet-
lenségében.

Isten Fia, aki miattam gyermekké lettél,
segíts megértenem, hogy az Atyai kegyelem mindig el-
érhető számomra.

Amen.

Lisieuxi Szent Teréz 
önátadás imája



32Az önátadás áldása

Erőben kelek fel ma reggel,és magamat egészen  
Isten erős vezetésének engedem át,
Isten őrködő szemére, Isten figyelmes fülére,
Isten oltalmazó kezére, Isten közbenjáró Igéjére,
Isten kinyújtott fegyverére, Isten őrködő pajzsára, 
Isten szabadító seregeire bízom.
Ő oltalmazzon engem, hogy el ne nyeljen a Sátán.
Ő oltalmazzon a bűn kísértésétől,a test kívánságától,
Mindentől, ami árt, közel, vagy távol,ha egyedül vagyok és 
ha másokkal.
Ő oltalmazzon engem ma, az irgalmatlan és kegyetlen 
testemet-lelkemet fenyegető erőszaktól.
Ő oltalmazzon ma a hamis prófétáktól, az istentelenektől 
és
a közönségesektől.
Krisztus velem, Krisztus előttem,Krisztus bennem, 
Krisztus alattam, Krisztus jobbomon, Krisztus balomon.
Ő az erő, Ő a békesség.
Krisztus legyen, ahol fekszem, Krisztus legyen, ahol állok,  
Krisztus legyen, ahol ülök.
Krisztus a magasságban, Krisztus a mélységben, Krisztus 
a tágasságban.
Ő szóljon mások ajkával,
Ő tekintsen rám mások szemével,
Ő hallgasson engem mások fülével.

Szent Patrik Imája
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Az „Édesapák Imái” az „Édesanyák imái” elterjedése után 
jött létre. Férfiak kérdezték tőlünk: „És mivelünk mi lesz?”
Már egy ideje imádkoztunk a férfiak első csoportjában, de 
az impulzus, hogy megírjam ezt az imafüzetet és megte-
gyem a további lépéseket akkor jött, amikor részt vettem 
a „Férfi hétvégén” (Stoneyhurst College),  
Lancashire-ban. Nagyon nagy hatással volt rám 250 férfi 
Isten dicsőítése.
A dicsőítésüknek olyan ereje volt, hogy a Szentlélek jelen-
létét éreztem.  
Ez a megtapasztalás indított arra, hogy dolgozzak az „Éde-
sapák imáin”.
Az imakönyv készítésénél sokat segített az első 
imacsoportunk  
Star House-ban – nagy hálával vagyok irántuk.

Isten további áldását kérem erre a nagy műre.

Maurice

Megjegyzés:



Az imafüzetet ingyen terjesztjük, de bármilyen adományt elfogadunk 

az új imafüzetek nyomtatására és terjesztésére.

Magyarországon az alábbi elérhetőségeken kaphatók további információk:

Proszenyák Róbert

robert.proszenyak@gmail.com

A nemzetközi koordinációs központ az alábbi címen érhető el:

Fathers Prayers of the Solace Community

Toubadoursborch 65

3992 BE Houten, Netherlands

contact@fathersprayers.org



Abban az igyekezetben, hogy eltartsák családjaikat, a férfiak 

elfelejtenek élni!

A férfiak számára meghatározó, hogy újra megerősítsék iden-

titásukat, és nem csak mint a közösség tagjai, hanem mint 

családfők, és mint olyan személyek, melyek Krisztus Testét 

alkotják.

Amikor a férfiak biztosak lesznek identitásukban, akkor a 

házasságaik és családjaik is egészségesek és erősek lesznek.

A férfiakat nem a vagyonuk gazdagságáról, hanem az erénye-

ik gazdag-ságáról kell ismernünk.


