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Május 23. Jézus és Mária kapcsolata - Alakítani és alakulni 

Bár nagyon keveset tudunk Jézus és Mária kapcsolatáról, a szeretettel együtt 

nagyon mély egység volt köztük.  

Jézus első csodáját Édesanyja kérésére teszi, ennek üzenete van. Az ilyen életadó 

kapcsolatok teszik lehetővé az alakulást és alakítást, a víz borrá válását bennünk, 

általunk.    

 

 
Fotó: Fazekasmester 

Hillsong Worship - Elohim 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

A mai igehely: Jn 2,1-12 

Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is 

hivatalos volt a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus 

anyja így szólt hozzá:  

„Nincs boruk!" 

Jézus azt felelte neki:  

„Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!"  

Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak:  

„Tegyetek meg mindent, amit mond!" 

A zsidók tisztulására volt ott hat kőedény, egyenként két vagy három mérős. Jézus 

azt mondta nekik:  

„Töltsétek meg az edényeket vízzel!"  

Színig töltötték őket. Ekkor így szólt hozzájuk:  

„Most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak!"  

Azok vittek neki. Amint a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, 

hogy honnan való – de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták –, odahívta a 

vőlegényt, és azt mondta neki:  

„Minden ember a jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. 

Te mindeddig tartogattad a jó bort!"  

Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, 

és tanítványai hittek benne. Azután lement Kafarnaumba, ő és anyja, a testvérei és 

tanítványai, és ott maradtak néhány napig.   

 

Kérdések 

Életem melyik kőedényében szeretném a csodát megtapasztalni, hogy az Úr a vizet 

borrá változtassa? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Próbáld meg Máriához hasonlóan őszintén és ráhagyatkozóan kifejezni a 

szükségleteidet.  
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Május 24. Jézus és Mária kapcsolata - Női tanítvánnyá válni 

Az Úr arra hív, hogy a tanítványa legyek: hogy tanuljak tőle és alakuljak általa. 

Imáimmal és tetteimmel egyszer Márta, máskor Mária magatartása szerint 

cselekszem. Azt adom az Úrnak, amim van: időmet, gondoskodásomat, 

figyelmemet. 

Kereshetem a mindennapokban az egyensúlyt a tevékeny szeretet és az 

elcsendesedő, csak Jézusra figyelő szeretet között. 

 

 
Henry Ossawa Tanner: Mária és Jézus tanulmányozzák a Szentírást 

Dobner Illés & Évi - Isten Élő Lelke Jöjj 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

A mai igehely: Lk 8,1-3; 10,38-42 

Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette az Isten 

országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő, és néhány asszony, akiket 

meggyógyított a gonosz lelkektől és a betegségekből: Mária, akit Magdolnának 

hívnak, akiből hét ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, Heródes helytartójának a 

felesége, valamint Zsuzsanna, és sokan mások, akik segítették őt vagyonukból. 

Történt pedig, hogy amikor továbbmentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű 

asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve 

hallgatta szavait, Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak 

megállt, és így szólt:  

„Uram! Nem törődsz vele, hogy a húgom egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már 

neki, hogy segítsen!"  

Az Úr ezt válaszolta neki:  

„Márta, Márta! Sok mindenre gondod van és sok mindennel törődsz, pedig csak egy 

a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha.".   

 

Kérdések 

A mai napon Jézus hozzám tér be. Hogyan készülődöm a találkozásra, hogy 

fogadom őt? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Gyűjtsd össze a benned lévő mártás és máriás tulajdonságokat! Próbáld ma ezek 

közül azt megélni, ami kevésbé van jelen benned. 
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Május 25. „Ki az én anyám?" - Megengedni és elengedni  

Jézus szavai megdöbbentőek lehetnek. Vajon milyen volt ezt anyaként hallgatni? 

Mária jelenléte ebben a helyzetben is támogató. Kérhetem őt, vigyen engem is 

Jézushoz, hogy a tömegben én is ott lehessek. 

Kérhetem Jézust, mondja el, hogyan tekint rám, kinek lát engem, és mire vágyik 

velem kapcsolatban. 

 

 
Fotó: Csikai Gabriella 

Ludovico Einaudi - Night 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

A mai igehely: Mt 12,46-50 

Miközben beszélt a tömegekhez, íme, anyja és testvérei megálltak kint és kérték, 

hogy beszélhessenek vele. Valaki szólt neki:  

„Íme, anyád és testvéreid kint állnak és beszélni akarnak veled."  

Ő ezt felelte annak, aki szólt neki:  

„Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?"  

Azután kitárta kezét tanítványai felé és így szólt:  

„Íme, az én anyám és testvéreim. Mert mindaz, aki megteszi Atyám akaratát, aki a 

mennyekben van, az az én fivérem, nővérem és anyám.".   

 

Kérdések 

Ki számomra Jézus? Mire mond áldást az én életemben? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Legyél ma valakinek a testvére szavakkal, tettekkel!  
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Május 26. Mária a keresztúton - Mellette maradni 

Életünk legnehezebb, legfájdalmasabb útszakasza az, amikor szeretteink 

szenvedését, elesettségét kell végignézni és kísérni. Itt nincsenek szavak, csak a 

szeretet együttérző, csendes jelenléte bátorít, hogy legyen elég erőnk és szívünk a 

szenvedő mellett maradni, segíteni őt.  

Mária nem tért ki a szenvedések elől, hanem szíve nyitottságával hordozta azokat. 

Az így kapott erővel a legsötétebb helyzetben, a keresztúton is újra kimondta igenjét. 

 

 
Sieger Köder: Passió-elmélkedések 

Хор Сретенского монастыря, Анастасия Гладилина - Kyrie Eleison 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Ritmikus imamód 

 

A mai igehely: Stabat Mater himnusz részlet  - Babits Mihály fordítása  

Óh mily búsan, sujtva állt ott 

amaz asszonyok-közt-áldott, 

ki Téged szűlt, Egyszülött! 

Mily nagy gyásza volt sírása 

mikor látta szent Fiát a 

szívtépő kínok között! 

Kútja égi szeretetnek, 

engedd éreznem sebednek 

mérgét: hadd sírjak veled! 

Engedd, hogy a szívem égjen 

Krisztus isten szerelmében, 

s ő szeressen engemet! 

 

Óh szentséges anya, tedd meg, 

a Keresztrefeszítettnek 

nyomd szívembe sebeit! 

Oszd meg, kérem, kínját vélem, 

kinek érdem nélkül értem 

tetszett annyit tűrni itt!  

 

Kérdések 

Mi ad nekem erőt, mi jelent kapaszkodót a szenvedések idején?  A természetben az 

elmúlás megújuláshoz vezet. Mit üzen ez nekem életem nehéz pillanatairól?  

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ajánld fel mai nehézségeidet, megpróbáltatásaidat valakiért!  
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Május 27. Mária a mi Anyánk - A szenvedésben támaszunk  

Mária nem egyedül áll a kereszt alatt: vele vannak rokonai és barátai.  

A szenvedésben megtanuljuk, hogy szükségünk van mások segítségére. Mária 

támaszunk tud lenni szenvedéseinkben: reményt és bizalmat ad, hogy van tovább.  

 

 
Mary Southard CSJ: A világ Madonnája 

Taizé - In manus tuas, Pater 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Ritmikus imamód 

 

A mai igehely: Jn 19,25-27 

Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége és 

Mária Magdolna. Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit 

szeretett, így szólt anyjához:  

„Asszony, íme, a te fiad!"  

Azután azt mondta a tanítványnak:  

„Íme, a te anyád!"  

És attól az órától magához vette őt a tanítvány.   

 

Kérdések 

Kihez fordulhatok a szenvedésemben? Kiben, hol találok támaszt?  

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ma különösképpen is hordozzuk egymást! Gyújts egy gyertyát az Igent mondok 

közösség többezer együtt imádkozó tagjáért! 
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Május 28. A Feltámadott Úr megjelenik Édesanyjának -  Halál és feltámadás a 

hétköznapokban is 

"Először sírsz. 

Azután átkozódsz. 

Aztán imádkozol. 

Aztán megfeszíted 

Körömszakadtig maradék-erőd. 

Akarsz, egetostromló akarattal - 

... 

Azután elalélsz. 

... 

S akkor - magától - megnyílik az ég, 

... 

Akkor - magától - szűnik a vihar, 

Akkor - magától - minden elcsitul, 

Akkor - magától - éled a remény. 

Álomfáidnak minden aranyágán 

Csak úgy magától - friss gyümölcs terem. 

... 

Ez a magától: ez a Kegyelem." 

Reményik Sándor: Kegyelem 

 
Mary Southard SCJ: Gyógyító érintés 

Boanergész - Örömteli fény 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Szemlélődő imamód 

 

A mai igehely: Lelkigyakorlatos könyv 299. pont 

Szemlélem, ahogy a Feltámadt Úr megjelent Szűz Máriának. Ezt ugyan nem említi a 

Szentírás, de benne van abban a mondatban, hogy megjelent igen sok másnak. A 

Szentírás ugyanis feltételezi, hogy értelemmel rendelkezünk, mint ahogy írva van: 

„Hát ti is ilyen értetlenek vagytok?"   

 

Kérdések 

Mikor éltem át utoljára ilyen "magától" élményt? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Mi az, amiben most megérkezik hozzád az újrakezdés? 
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Május 29. Mária mennybevétele - Isten felemel 

Mária mennybevétele örömteli esemény: abban erősít meg minket, hogy az élet 

erősebb, mint a halál.  

Bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, Isten odajön és felemel minket. Máriához 

hasonlóan a Szentháromság szeretetközösségében mi is olyan új életet kapunk, 

amit addig elképzelni sem tudtunk. Akár már itt a Földön is. 

 

 
Fotó: Csikai Gabriella 

Albert Gyorfi - Shout To The Lord - Hillsong Worship (Fingerstyle Guitar) 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Ritmikus imamód 

 

A mai igehely: Ave Regina Caelorum himnusz a zsolozsmából  

Mennyországnak Királynéja, 

angyaloknak szent Asszonya, 

Áldott gyökér, Szűz Mária, 

üdvöz légy, Krisztus szent Anyja! 

Teáltalad e világra 

új világosság virrada. 

Örülj, dicsőség virága, 

kinél szebb nem jött világra. 

Áldott légy, drágalátos Szűz! 

Isten véled, szép virág, Szűz! 

Mennyben szent Fiad mellett ülsz, 

s tudjuk, rajtunk is könyörülsz. 

 

Kérdések 

Töltsek egy kis időt az isteni fényben! Engedhetem, hogy valamit most újjáteremtsen 

bennem. 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ma menj ki a napra, és élvezd a fényt!  
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Május 30. Visszatekintés a megtett útra - Ünnepelni Isten ajándékait 

Mária szívében gyakran elgondolkodott azon, ahogy Isten vezette őt. Életét a 

megszokott mellett különös események, egészen váratlan helyzetek alakították, 

amire ő mindig tudott hittel válaszolni.  

Itt a lehetőség, hogy Máriához hasonlóan én is ugyanígy tegyek. Visszatekintve a 

megtett útra, hálát adhatok az Istennel való találkozásaimért, a meglepetésekért, az 

örömökért és a nehézségekért. Magasztalhatom Istent, amiért biztos úton vezet. 

 
Fotó: Kilátó 

Hajnalvándor - Igent mondok néked 

 

Felidézem mindazt, amit megtapasztaltam, átéltem az elmúlt hónap imaimban.  

Hagyom, hogy felelevenedjenek bennem az egész lelkigyakorlat benyomásai, 

érzései, témái… 

Meghallgatom újra azt a dalt, ami a legjobban tetszett.  

Kiemelek egy mondatot, egy bibliai részt vagy egy képet, ami különösképpen 

megérintett a hét folyamán, és leginkább kifejezi, hol vagyok, merre tartok, mi 

foglalkoztat.  

Csendesen időzöm a kiválasztott résszel, képpel. 

Mit üzen most nekem?  Szívből élni…  

Kifejezem egy szóban, mondatban, szimbólumban a lelkigyakorlat ajándékait. Ezt 

leírhatom vagy lerajzolhatom a lelkigyakorlatos naplómba.   

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

szívemet. Az imaidőt az Üdvözlégy elimádkozásával zárom. 
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A mai igehely: Lk 1,46-55 

Mária erre így szólt: 

„Magasztalja lelkem az Urat, 

és szívem ujjong megváltó Istenemben, 

mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát. 

Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem 

minden nemzedék, 

mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, 

és Szent az ő Neve. 

Irgalma nemzedékről nemzedékre 

azokra száll, akik őt félik. 

Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, 

szétszórta a gondolataikban kevélykedőket. 

Hatalmasokat levetett a trónról, 

és kicsinyeket felemelt. 

Éhezőket betöltött jókkal, 

és üresen bocsátott el gazdagokat. 

Felkarolta szolgáját, Izraelt, 

megemlékezve irgalmasságáról, 

amint megmondta atyáinknak, 

Ábrahámnak és utódainak mindörökre".  

 

Kérdések 

Kifejezem egy szóban, mondatban, szimbólumban a lelkigyakorlat ajándékait. 

Ezeket leírhatom vagy lerajzolhatom a lelkigyakorlatos naplómba.  

 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Az ünnep ideje van. A mai napon Máriához hasonlóan adj teret az ünneplésnek, 

hálaadásnak a szíved vágya szerint!  
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Május 31. Előretekintés - Továbblépés   

A lelkigyakorlat végén talán ismerősen cseng a mondat: a lelkigyakorlat most 

kezdődik igazán... Ez a hónap segíthetett abban, hogy nyitott maradjak Istenre.  

Engedem, hogy az Istennek kimondott igenem mozgásba hozzon, és mások felé 

vigyen.  

 

 
Fotó: Csikai Gabriella 

Kőszikla - Az áldás (The blessing) 
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Ha kevesebb időd van: Elmélkedés a kérdésen  

Ha több időd van: Ritmikus imamód 

 

A mai igehely: Fil 4,4-8  

Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! Ismerje meg mindenki a ti 

szelídségeteket! Az Úr közel van! Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, 

hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben 

terjesszétek a kéréseiteket Isten elé! Isten békéje pedig, amely meghalad minden 

értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.   

 

Kérdések 

Előretekintek: a megélt tapasztalatok fényében mire indít a Lélek? Hogyan folytatom 

az utamat? 

 

Mi az, amire ma igent mondhatsz?  

Ma többféle feladat közül választhatsz. 

 

Mi az, amire ma igent akarsz mondani? 

Mire kérnéd az áldást? 

Ma imádkozhatsz mindazokért, akik veled voltak a lelkigyakorlatos utadon. 

Írj levelet önmagadnak vagy Istennek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


