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Május 16. Gondozni az életet - Az élet szolgálatában 

A betlehemi jelenet megmutatja, hogy életünk mennyire törékeny.  

Mária és József elfogadják a szerény és méltatlan körülményeket, és dacolva a 

józan ésszel Istenre hagyatkoznak. Csöndben szolgálják és gondozzák az Életet. 

 

 
Tremmel Hudik Katalin: A kereszténység bölcsőjét óvó Szent József 

Hangszersimogató - Midőn a Szűz bepólyálja gyermekét 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

  

 

A mai igehely: Lk 2,6-12 

Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, és megszülte elsőszülött fiát. Pólyába 

takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. 

Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer 

csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az Úr fényessége körülragyogta őket. 

Nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal ezt mondta nekik:  

„Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész 

népnek. Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a 

jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve".   

 

Kérdések 

Elidőzhetek most Máriával és Józseffel. Megkeresem az ő szülői gondoskodásuk 

bensőségességét, melegségét, boldogságuk forrását. 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

A következő napokban készíthetsz vagy beszerezhetsz valami finomságot, amit 

megosztasz másokkal.  
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Május 17. „Mária szívében hordozta" - Bensővé tenni a tapasztalatot, a szív és 

az ész összhangja 

Angyali indíttatásra a pásztorok sietve Betlehembe mentek, ahol meglátták az 

újszülöttet. A racionalitás és a józan ész ellenére hitükkel felismerték benne az 

Istent.  

Látogatásuk külső szemlélőként meghökkentő és ellentmondásos lehetett, de Mária 

az általuk elmondottakat megjegyezte, átgondolta és a szívébe fogadta. Nemcsak 

értelmével, hanem a szívével is engedte bensővé tenni a hallottakat.  

 

 
Fotó: Növény 

Johann Sebastian Bach - Air 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

  

A mai igehely: Lk 2,15-19  

És történt, hogy amikor az angyalok visszatértek tőlük a mennybe, a pásztorok így 

szóltak egymáshoz:  

„Menjünk át Betlehembe, és lássuk azt a dolgot, ami történt, s amelyet az Úr hírül 

adott nekünk."  

Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő 

kisdedet. Amikor meglátták őket, elhíresztelték azt, amit a gyermek felől hallottak. És 

mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak azon, amiről a pásztorok beszéltek nekik. 

Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk 

szívében.   

 

Kérdések 

Nekem milyen örömhírt mondana az angyal? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Állj meg ma 5 percre, és engedd, hogy a nap eseményei a szokásosnál mélyebben 

megérkezzenek hozzád!   
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Május 18. Jézus bemutatása a templomban - Istennek ajánlani 

Mária és József a kezdetektől Istenre bízták önmagukat, sorsukat és Jézust. 

Nemcsak kötelességből és a hagyományoknak eleget téve, hanem hálából és benső 

indíttatásból tették ezt. Istennek ajánlották a legdrágábbat. Engedték, hogy Isten 

akarata szerint történjenek a dolgok.  

 

 
Mary Southard CSJ: Simeon próféciája 

Harpa Dei - Hymn to the Sacred Heart 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

  

 

A mai igehely: Lk 2,21-24 

Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet 

adták neki, úgy, amint az angyal nevezte, mielőtt anyja méhében fogantatott. Mikor 

pedig elteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, 

hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvényében írva van: „Minden elsőszülött 

fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve", és hogy áldozatot mutassanak be, amint az 

Úr törvénye mondja: „Egy pár gerlicét vagy két galambfiókát".  

 

Kérdések 

Mi az a konkrét dolog, amit ma Istennek ajánlok, amihez az Ő segítségét kérem? 

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ma gesztusaiddal, kézmozdulataiddal is kifejezheted a hálát az imában! 
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Május 19. Menekülés Egyiptomba - Az élet védelme, áldozatot hozni az életért  

Máriát váratlanul éri a hír, hogy menekülniük kell, de nem tiltakozik, nem kérdez, 

hanem megbízik Józsefben.  

Istenre hagyatkozva azonnal cselekednek. Nem keresnek emberi biztonságot, nem 

várnak a hajnal világosságára, sötétben teszik meg az első lépéseket.  

Gyakran szükséges elengedni azt, ami emberileg logikusnak, biztonságosnak, vagy 

kényelmesnek tűnik, és Istenre hagyatkozva el kell indulni, menni, tenni, adni, élni, 

lenni…  

 

 
Eugène Girardet: Menekülés Egyiptomba 

Emmanuel Music - Voici la demeure de Dieu parmi les hommes 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

  

 

A mai igehely: Mt 2,13-18 

Miután ők elvonultak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt:  

„Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj 

ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja a kisgyermeket, hogy 

megölje őt." 

Erre ő fölkelt, éjjel maga mellé vette a gyermeket és anyját, és eltávozott 

Egyiptomba. 

Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által 

mondott: 

„Egyiptomból hívtam ki fiamat". 

Akkor Heródes, látva, hogy kijátszották a bölcsek, nagy haragra lobbant, és embereit 

elküldve megölette az összes fiúgyermeket Betlehemben és annak egész környékén 

kétévestől lefelé, annak az időnek megfelelően, amelyet megtudakolt a bölcsektől. 

Így beteljesedett az ige, amit Jeremiás próféta mondott: 

‘Hang hallatszik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar 

vigasztalódni, mert nincsenek többé’. 

 

Kérdések 

Hogyan élem meg, amikor azonnali cselekvésre késztet az élet? Milyen 

tapasztalatom van a sötétben való váratlan elindulásról?  

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ma házimunka közben gondolj arra a szerettedre, aki váratlan nehézségbe került! 
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Május 20. Visszatérés Názáretbe - Otthonteremtés a hétköznapokban 

Az otthon az a hely, ahol megnyugszom, ahol szeretnek és körülvesznek. Az otthon 

nemcsak egy fizikai tér, sokkal inkább egy lelkiállapot, ahol teret kap a csend, az 

intimitás. Az otthon az, ahol fel tudok töltődni egy másik ember által vagy egyedül, 

megpihenve az Isten szeretetében. Mária mindezt lehetővé tette Fiának, és arra hív, 

hogy akár szegény vagyok, akár gazdag, akár menekülök, akár van lakhelyem, 

naponta teremtsem meg az otthon szentségét a körülöttem élőknek.  

 

 
Mary Southard CSJ: Belső kincs 

Gen Verde - Salve Regina 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

A mai igehely: Mt 2,19-23 

Amikor Heródes bevégezte életét, íme, az Úr angyala megjelent álmában Józsefnek 

Egyiptomban és így szólt:  

„Kelj föl, vedd magad mellé a kisgyermeket és anyját, és menj Izrael földjére. 

Meghaltak ugyanis, akik a gyermek életére törtek." 

Ő fölkelt, maga mellé vette a kisgyermeket és annak anyját, és bement Izrael 

földjére. Mivel meghallotta, hogy Arkelausz uralkodik Júdeában apja, Heródes 

helyett, félt odamenni. Miután álmában intést kapott, eltávozott Galilea vidékeire. 

Odaérve egy Názáretnek nevezett városban telepedett le, hogy így beteljesedjék, 

amit a próféták mondtak: 

„Názáretinek fogják hívni." 

 

Kérdések 

Mit jelent számomra az otthon, és mit jelent nekem otthon lenni? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ma egy kicsit más szemmel nézz körül az otthonodban, és próbáld azt a szívednek 

kedvesebbé tenni. 
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Május 21. A 12 éves Jézus a Templomban -  Keresni és rátalálni  

Jézust szem elől téveszteni Mária és József számára megrázó tapasztalat lehetett. 

Aggodalommal teli keresésük végül a rátalálás felszabadító örömére változott.  

Néha mi is szem elől tévesztjük Jézust. Van, hogy ezt észre sem vesszük. 

 

 
Sieger Köder: A szamáriai asszony 

Ákos - Elhiszem 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

A mai igehely: Lk 2,41-51 

A szülei pedig minden évben elmentek Jeruzsálembe a Húsvét ünnepére. Mikor 

azután tizenkét esztendős lett, fölmentek mindnyájan Jeruzsálembe az ünnepi 

szokás szerint. Amikor elteltek az ünnepnapok és már visszatérőben voltak, a 

gyermek Jézus ottmaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre a szülei. Úgy 

gondolták, hogy az úti társaságban van. Megtettek egy napi utat, s akkor keresték őt 

a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, 

hogy megkeressék. És történt, hogy három nap múlva megtalálták őt a templomban, 

amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezte őket. Mindnyájan, akik hallották, 

csodálkoztak okosságán és feleletein. Mikor meglátták őt, elcsodálkoztak, és anyja 

ezt mondta neki: 

„Fiam! Miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én bánkódva kerestünk téged." 

Ő pedig ezt felelte nekik:  

„Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell 

lennem?"  

De ők nem értették meg, amit nekik mondott. 

Akkor hazatért velük. Elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja 

megőrizte szívében mindezeket a szavakat. Jézus pedig növekedett bölcsességben, 

korban és kedvességben Isten és az emberek előtt.   

 

Kérdések 

Melyek azok a tapasztalataim, amikor rátaláltam Jézusra? Mi segített visszatérni 

Hozzá? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ma keresd a körülötted állókban Jézust! 
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Május 22. Mélyítő nap  

Máriával és lelkigyakorlatos társainkkal végigjártuk a harmadik hetet. Ma csokorba 

rendezhetjük az ajándékokat, amelyeket ebben a szakaszban a Szentlélek nekünk 

szánt. A megajándékozottság örömének fényében felelevenítjük az elmúlt napok 

témáit:  

 

III. Mária küldetése - Igen az életfaladatokra 

Gondozni az életet - Az élet szolgálatában 

“Mária szívében hordozta” - Bensővé tenni a tapasztalatot, a szív és az ész 

összhangja 

Jézus bemutatása a templomban - Istennek ajánlani 

Menekülés Egyiptomba - Az élet védelme, áldozatot hozni az életért 

Visszatérés Názáretbe - Otthonteremtés a hétköznapokban 

A 12 éves Jézus a templomban - Keresni és rátalálni 

 

Felidézem mindazt, amit megtapasztaltam, átéltem az imaidők perceiben.  

Hagyom, hogy felelevenedjenek bennem az elmúlt napok benyomásai, érzései, 

témái… 

Meghallgatom újra azt a dalt, ami a legjobban megtetszett. Kiemelek egy mondatot, 

egy bibliai részt vagy egy képet, ami különösképpen megérintett a hét folyamán és 

leginkább kifejezi hol vagyok, merre tartok, mi foglalkoztat. Most csendesen időzöm 

a kiválasztott résszel, képpel, ami leginkább érint. 

Mit üzen most nekem: Igen az életfeladatokra…  

  

Máriához, vagy Istenhez fordulva megköszönöm mindazt, ami hálával tölti el a 

szívemet. Az imaidőt az Üdvözlégy elimádkozásával zárom. 
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Kárpáti Zsuzsanna: Gondolat 

2 minutes with God - Inner peace - Piano prayer music 

 

A mai igehely: Zsolt 23,6 

Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom 

egész életemben. 

 

Kérdések 

Kifejezem egy szóban, mondatban, szimbólumban a hét ajándékait. Ezt leírhatom 

vagy lerajzolhatom a lelkigyakorlatos naplómba. 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Adj magadnak egy szusszanásnyi időt, hogy kikapcsolódj és megpihenj! Mondj igent 

arra, ami téged igazán feltölt!  

 

 


