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Imádság Szent Josemaríához 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szent Josemaría Escrivá 
Az Opus Dei alapítója 

IMÁDSÁG 

Istenem, te a Boldogságos Szűz Mária 

közbenjárására számtalan kegyelemmel halmoztad 

el Szent Josemaría áldozópapot, és hűséges eszközül 

választottad ki Őt az Opus Dei alapítására, amely a 

hivatásbeli munka és a keresztények hétköznapi 

kötelességeinek teljesítése által út az 

életszentségre. Add, hogy én is úgy tudjam alakítani 

életem minden pillanatát és körülményét, hogy 

szeresselek Téged, hogy örömmel és egyszerűségben 

szolgáljam az Egyházat, a Szentatyát és a lelkeket 

és így a hit és a szeretet fényével világítsam be a 

föld útjait. 

Kérlek, add meg Szent Josemaría 

közbenjárására, hogy... Ámen. 

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség 
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1. nap 

Isten szeret minket 

 
Elmélkedés: Szent Josemaría Escrivá szavai 

Legyünk meggyőződve róla, hogy Isten mindig közel van hozzánk. – Úgy élünk, 

mintha távol lenne, messze, ahol a csillagok ragyognak, és elfelejtjük, hogy 

ugyanakkor itt van, állandóan mellettünk. Itt van a közelünkben, mint szerető 

atya. Jobban szeret minket, mint ahogy a világ összes édesanyja képes szeretni 

gyermekeit: segít, buzdít, megáld... és megbocsát. 

Hányszor sikerült felderítenünk szüleink komor tekintetét, ha azt mondtuk, 

miután rossz fát tettünk a tűzre: Nem teszem többé! Pedig talán még aznap 

újrakezdtük... Atyánk szigorú arccal megrótt minket, színlelt haraggal, mialatt 

megértő szívvel azt gondolta magában: szegény gyerek, mennyire igyekszik...! 

Tudatosítsuk magunkban, meggyőződéstől áthatva, hogy atya Ő, a mi Atyánk, 

Isten, aki a közelünkben és a mennyben is van. (Út, 267) 

Ha úgy tűnik neked, hogy az Úr elhagy, ne szomorodj el: keresd Őt nagyobb 

igyekezettel! Ő, a Szeretet, nem hagy téged magadra. (Kovácstűzhely, 250) 

Ha bajok jönnek, légy biztos benne, hogy annak az atyai szeretetnek a 

bizonyosságai, melyet az Úr táplál irántad. (Kovácstűzhely, 815) 

Gyermekek. Betegek. – Mintha valami arra késztetne, hogy e szavakat 

nagybetűvel írjuk. A gyermekben és betegben a szerelmes lélek ugyanis Istent 

látja. (Út, 419) 

 

A beteg imája 

Istenem, add meg nekem a kegyelmet, hogy a hit világosságával lássam, 

hogy Te mindig mellettem vagy, mint egy szerető Atya, aki soha nem hagy 

el. Segíts megértenem, hogy Te vagy a Szeretet, és a világon mindenki 

másnál jobban akarod az én javamat. Segíts bíznom az isteni orvosban, Jézus 

Krisztusban, aki meg tudja adni nekem a testi egészséget – ha ez az Ő szent 

akarata – és a lélek békéjét. 

Ima a betegért 

Istenem, add meg gyermekednek, ...-nak/nek a kegyelmet, hogy hittel és 

bizalommal teli lélekkel viselje szenvedéseit, abban a biztos tudatban, hogy 

Te mindig mellette vagy, és mérhetetlen atyai szereteteddel segítesz neki. És 

ha az a Te szent akaratod, add meg neki a gyógyulást és a teljes egészséget. 
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2. nap 

Jézus a barátunk 

 
Elmélkedés: Szent Josemaría Escrivá szavai 

Jézus a barátod. A Barát. Szíve emberi szív, amilyen a tiéd. Szemei, melyek 

sírtak Lázárért, szeretettel néznek... S Ő téged ugyanúgy szeret, mint ahogy 

Lázárt szerette. (Út, 422) 

Barátaid társaságát keresed, akik beszédükkel, szeretetükkel és megértésükkel 

elviselhetőbbé teszik számodra e földi számkivetést… bár néha elárulnak. 

Rendben van. De... miért nem keresed naponta buzgóbban annak a nagy 

Barátnak a társaságát, aki sohasem árul el? (Út, 88) 

Veled, Jézusom, mily öröm a szenvedés, mily ragyogó a sötétség! (Út, 229) 

Jézust keresztre szögezték. [...] Nem volt szükség ennyi szenvedésre. Ő mindezt 

elkerülhette volna: a keserűséget [...]. De Ő mindezt érted és értem akarta 

elszenvedni. És mi? Még mindig tartózkodunk tőle? (Keresztút, XI. stáció, 1) 

 

A beteg imája 

Istenem, Szűz Mária és Szent József közbenjárására add meg nekem a 

kegyelmet, hogy érezzem a Krisztushoz fűződő barátság gyengédségét, 

vigaszát és örömét, emlékezve hozzánk intézett szavaira: „Barátaimnak 

mondalak titeket.” Add, hogy e barátság hatására könnyebben tudjam 

elfogadni és Istennek felajánlani a szenvedéseimet – ameddig Ő úgy akarja –, 

arra a szeretetre gondolva, amellyel Jézus irántam való szeretetből akarta a 

kínszenvedést. 

Ima a betegért 

Istenem, Szűz Mária és Szent József közbenjárására add meg gyermekednek, 

...-nak/nek a kegyelmet, hogy érezze a Krisztushoz fűződő isteni barátság 

gyengédségét, vigaszát és örömét, és ezáltal könnyebben tudja elfogadni és 

Istennek felajánlani a szenvedéseit, arra a szeretetre gondolva, amellyel 

Krisztus értünk szenvedett. Add meg továbbá, hogy ne kételkedjen abban, 

hogy Jézus visszaadja az egészségét, ha az szolgálja lelkének javát. 
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3. nap 

Isten meghallgatja a betegek imáját 

 
Elmélkedés: Szent Josemaría Escrivá szavai 

A pap és a megszentelt szüzek után a legkedvesebb imádság Isten szemében a 

gyermekeké és a betegeké. (Út, 98) 

Így szól Jézus: „Azt mondom nektek: Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, 

zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” Imádkozz! Milyen emberi vállalkozásban 

adhatnak neked nagyobb biztosítékot a sikerre? (Út, 96) 

Imádkozni, ez az út, hogy szembeszálljunk minden bajjal, amelytől szenvedünk. 

(Kovácstűzhely, 76) 

Szilárd hittel kell ragaszkodnunk ahhoz, aki megment bennünket, az isteni 

Orvoshoz, aki azért jött, hogy meggyógyítson minket. Minél súlyosabb és 

kilátástalanabb a betegségünk, annál erősebb kell, hogy legyen a hitünk. 

(Isten barátai, 193) 

[...] ismételd biztos reménységgel: Uram, nézd milyen beteg vagyok! Uram, Te, 

aki szeretetből meghaltál a Kereszten értem, jöjj és gyógyíts meg! Bízzál – 

ismétlem –: kopogj tovább az Ő szerető Szívén. Megadja neked az egészséget, 

mint az Evangélium leprásainak. (Kovácstűzhely, 213) 
 

A beteg imája 

Istenem, add, hogy a Szentlélek kegyelmével napról napra egyre jobban tudjak 

hinni az imádság erejében, annak biztos tudatában, hogy Isten mindig 

meghallgat, Ő meghallgatja gyermekei alázatos és kitartó imáját, és soha nem 

tagadja meg tőlünk a szentté váláshoz és az üdvösséghez szükséges 

kegyelmeket. Ezért amikor Jézust kérem, hogy gyógyítson meg, add, hogy ne 

hiányozzon belőlem a hit, hogy megadja, amit kérek, ha az a javamra van. 

Ima a betegért 

Szentlélek, segíts ...-nak/nek hinni az imádság erejében. Add meg, hogy az 

imádságban békére és biztonságra leljen, annak biztos tudatában, hogy az Úr 

megígérte, hogy meghallgatja és teljesíti kéréseinket, és mindig készen áll 

arra, hogy megadja azt, ami nekünk a legjobb. Ezért segíts, hogy kitartóan, 

hittel és Szűz Mária közbenjárására is támaszkodva imádkozzon a 

gyógyulásért, ha az a legjobb neki. 
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4. nap 

Isten segít megőriznünk az örömöt 

 
Elmélkedés: Szent Josemaría Escrivá szavai 

Örömöd ne legyen pusztán élettani tünet, az egészséges állat vidámsága, 

hanem természetfölötti. Fakadjon odaadásból, mellyel magadat és mindent 

Istenre, szerető Atyánkra bízol. 

(Út, 659) 

Az öröm szükségszerű következménye az istengyermekségnek, annak, hogy 

tudjuk, Atyánk, az Isten különösen szeret minket, elfogad minket, segít és 

megbocsát nekünk. – Mindig tartsd jól emlékezetedben: még ha olykor úgy 

tűnik is, hogy minden összeomlik, nem omlik össze semmi! Isten ugyanis nem 

veszít csatát. (Kovácstűzhely, 332) 

A hiteles szeretet örömmel jár: olyan örömmel, melynek a gyökere Kereszt 

alakú. (Kovácstűzhely, 28) 

Azt akarom, hogy boldog légy ezen a földön, de nem leszel az, ha előbb nem 

szabadulsz meg a szenvedéstől való félelemtől. Mert míg „zarándokok” 

vagyunk, éppen a szenvedésben rejlik boldogságunk. (Út, 217) 
 

A beteg imája 

Istenem, add meg nekem a kegyelmet, hogy élvezzem a keresztény öröm 

csodáját, amelyet a Szentlélek gyümölcseként megad nekünk Jézus, amikor 

az Atyaistenre teljesen ráhagyatkozva elfogadjuk a fájdalmat, a betegséget és 

a földi élet nehézségeit. Segíts megértenem, hogy az öröm a szeretetből 

fakad, és a szeretet a megpróbáltatások és a Kereszt révén válik valódivá, 

mint a tűzben megtisztult arany. 

Ima a betegért 

Istenem, add meg gyermekednek, ...-nak/nek a keresztény öröm ajándékát, 

amelyet a Szentlélek ad azoknak a lelkeknek, akik gyermeki módon 

ráhagyatkoznak az Atyára. Add meg továbbá, hogy az így megtapasztalt 

öröm segítségével megértse, hogy nincs nagyobb boldogság, mint szeretni, 

azzal a határtalan szeretettel, amellyel Krisztus értünk átölelte a Keresztet. 
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5. nap 

Isten megáldja azokat, akik elfogadják az akaratát 

 
Elmélkedés: Szent Josemaría Escrivá szavai 

Isten akaratának feltétlen elfogadása szükségszerűen együtt jár a békével és 

a boldogsággal: a Kereszt örömével. – Ekkor látjuk meg igazán, hogy 

Krisztus igája édes és az Ő terhe könnyű. (Út, 758) 

Jézus szenved, hogy Atyja akaratát teljesítse. Vajon panaszkodhatsz-e te – 

aki szintén az Isten legszentebb akaratát akarod teljesíteni a Mester példáját 

követve –, ha útitársként a szenvedés szegődik melléd? (Út, 213) 

Nagy megpróbáltatás ért? Nehézségekbe ütközöl? Mondd lassan, mintegy 

ízlelgetve, ezt a bátor, férfias imádságot: „Legyen meg, teljesedjék be, 

dicsértessék és örökre magasztaltassék az Úr igazságos és szeretetre 

legméltóbb szent akarata. Ámen. Ámen.” Biztosítalak róla, hogy békére 

lelsz. (Út, 691) 

Jézus, amit Te „akarsz”, azt én szeretem. (Út, 773) 
 
 

A beteg imája 

Istenem, add, hogy Szűz Mária segítségével szeretettel el tudjam fogadni 

Isten akaratát, és a Szűzanyához hasonlóan hittel és szeretettel mondjak igent 

– „fiat” – arra, amit kérsz. Add továbbá, hogy soha ne felejtsem el, hogy 

Isten akarata mindig – még akkor is, amikor nem értjük – egy mennyei 

simogatás, amely a valódi javunkat szolgálja, és ezért a legtökéletesebb 

imádság így hangzik: „Legyen meg a te akaratod, amint a Mennyben, úgy a 

földön is”. 

Ima a betegért 

Szűzanya, segíts gyermekednek, ...-nak/nek hittel és szeretettel elfogadni 

Isten szent akaratát, és add meg, hogy így békére leljen, és megízlelje Jézus 

e szavainak igazságát: „Az én igám édes és az én terhem könnyű.” 
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6. nap 

Jézus megtanít a szenvedést a szeretet cselekedetévé 

alakítani 
 
Elmélkedés: Szent Josemaría Escrivá szavai 

Mikor beteg vagy, ajánld fel szeretettel szenvedéseidet, s azok Isten tiszteletére 

felszálló tömjénfüstté válnak, mely megszentel téged. (Kovácstűzhely, 791) 

A Szeretet útját Áldozatnak hívják. (Kovácstűzhely, 768) 

Veled, Jézusom, mily öröm a szenvedés, mily ragyogó a sötétség! 

(Út, 229) 

Nézd, mekkora szeretettel öleli át (Jézus) a Keresztet. Tanulj Tőle. Jézus érted 

viszi a Keresztet: te vidd azt Jézusért. De ne vonszold a Keresztet... Vidd azt 

könnyedén, mert az így viselt Kereszted már nem akármilyen Kereszt lesz: 

hanem... maga a Szent Kereszt. Ne nyugodj bele a Keresztbe. A belenyugvás 

nem túlzottan nagylelkű kifejezés. Szeresd a Keresztet. Amikor majd igazán 

szereted azt, akkor Kereszted... egy Kereszt lesz, Kereszt nélkül. És egészen 

bizonyos, hogy úgy, ahogyan Ő, te is találkozni fogsz az úton Máriával. 

(Rózsafüzér, a fájdalmas olvasó 4. titka) 
 
 

A beteg imája 

Istenem, taníts meg arra, hogy a fájdalmat, a szenvedést és a betegséget ne 

büntetésként, hanem a Krisztus Keresztjében való szent részesedésként éljem 

meg, hogy tudjam úgy szeretni a Keresztet, ahogy Ő szerette, és megtanuljam 

azt lázadás és panasz nélkül átölelni és felajánlani Istennek. Ugyanakkor segíts 

kitartóan és hittel – az Ő akaratával mindig egyesülve – kérni az Úrtól a 

gyógyulásom kegyelmét. 

Ima a betegért 

Istenem, segíts ...-nak/nek megérteni, hogy a betegség és a szenvedés nem 

büntetés, hanem szent módja annak, hogy ugyanazzal a szeretettel hordozza és 

ölelje át Krisztus Keresztjét, mint amellyel Ő vitte a Keresztet a Kálváriáig. 

Ugyanakkor hittel és alázatosan kérjük továbbra is, hogy gyógyítsd meg ...-t a 

betegségéből. 
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7. nap 

Isten segít örömöt vinni mások életébe 

 
Elmélkedés: Szent Josemaría Escrivá szavai 
 

Ne felejtsd el, hogy néha egyszerűen szükségünk van arra, hogy vidám arcok 

legyenek körülöttünk! 

(Barázda, 57) 

Kerüld tapintattal mindazt, ami mások szívét megsérthetné. 

(Barázda, 807) 

Erősen el kell elhatároznod, hogy [a Krisztushoz tartozás útjára] lépsz: a 

Kereszttel a válladon, ajkadon boldog mosollyal, és lelkedben világossággal. 

(Keresztút, II. stáció, 3) 

Foglald bele, ami most gondot okoz számodra, abba a kis mosolyba, amelyet 

Isten iránti szeretetből ajándékozol. (Barázda, 89) 

Azon kell lenned, hogy ahol éppen vagy, meglegyen a „jókedv” – a 

vidámság –, amely a belső élet gyümölcse. (Kovácstűzhely, 151) 
 

 

A beteg imája 

Istenem, betegségem alatt tégy képessé arra, hogy felülemelkedjek a 

szenvedéseimen és szeretettel törődjek mások szükségleteivel és 

aggodalmaival. Adj nekem jókedvet és készséget arra, hogy odafigyeljek a 

többiekre, derűlátást sugározzak mindenki felé, aki mellettem van és segít 

nekem: a családtagjaim felé, mindazok felé, akik a gondomat viselik, a 

barátaim felé, akik meglátogatnak. 

Ima a betegért 

Istenem, segíts ...-nak/nek, hogy a betegsége alatt nagylelkűen viselje a 

szenvedéseit, hogy felülemelkedve azokon képes legyen fényt és örömet 

árasztani mások felé, mind nagylelkű és önmagáról elfeledkező viselkedése, 

mind mosolya, jókedve, hite és szeretete révén. 
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8. nap 

Jézus arra hív, hogy a társai legyünk 

Elmélkedés: Szent Josemaría Escrivá szavai 
 

Emlékezz rá a fájdalom és az engesztelés órájában: a Kereszt a Megváltó Krisztus 

jele. Megszűnt a rossz jelképének lenni, hogy a győzelem jele legyen. 

(Kovácstűzhely, 782) 

Ha Isten akaratából a gyötrődés hálójába kerülünk, lássátok ebben annak a jelét, 

hogy érettnek tart már arra, hogy még szorosabban kötődjünk megváltó 

Keresztjéhez. (Isten barátai, 124) 

Ha tudod, hogy ezek a fizikai vagy lelki szenvedések megtisztítanak és érdemeidet 

szaporítják, áldd azokat. (Út, 219) 

Ugye igaz, hogy mennyire boldog vagy, és túlteszed magad minden testi és lelki 

bajon attól a pillanattól fogva, amikor már nem rettegsz attól, amit az emberek 

keresztnek neveznek, hanem teljesen aláveted akaratodat Isten akaratának? 

Krisztus Keresztje valóban szelíd és szeretetreméltó. Közelében eltűnnek a 

gondok, csak a boldogság marad, amelyet a Megváltóval való egyesülés okoz. 

(Keresztút, II. stáció) 
 

A beteg imája 

Istenem, segíts hálát adnom a Keresztért, amelyet küldesz nekem és annak 

tekintenem, ami valójában: Isten belém vetett bizalma jelének. Segíts 

megértenem, hogy az Úr azzal, hogy rám bízza a Keresztet – a mostani 

betegségem keresztjét –, csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy megtisztuljak, 

szentté váljak és együttműködjek Vele a világ üdvösségének munkálásában. 

Ezért segíts, kérlek, hogy a fájdalomban olyan kincset lássak, amelyet 

felajánlhatok a családtagjaim és barátaim lelki javáért, az Anyaszentegyházért, 

az Istentől eltávolodott bűnösökért, a szenvedőkért és sok más emberért. 

Ima a betegért 

Istenem, segíts ...-nak/nek felfedezni, hogy a Keresztet, a betegségből fakadó 

szenvedést nagy és szent isteni kinccsé lehet alakítani, és így segíts neki, hogy 

azt hittel és szeretettel egyesítse Krisztus megváltó Áldozatával a lelke 

megtisztulásáért és megszentelődéséért éppúgy, mint az Egyház és a világ 

javáért, családtagjai, barátai, az Istentől eltávolodott bűnösök, a szenvedők és 

sok más ember üdvösségéért. 
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9. nap 

Szűz Mária, égi Édesanyánk, mellettünk van 

Elmélkedés: Szent Josemaría Escrivá szavai 

Édesanyám! A földi édesanyák nagyobb szeretettel tekintenek leggyengébb, 

legbetegebb, legkevésbé értelmes gyermekükre, a szegény nyomorékra... – Ó, Mária! 

Tudom, hogy te inkább Édesanya vagy, mint az összes anyák együttvéve... És mivel a 

fiad vagyok... És mivel gyenge vagyok, és beteg vagyok... (Kovácstűzhely, 234) 

Ha leprás volnék, az édesanyám akkor is megölelne. Félelem nélkül és minden 

habozás nélkül megcsókolná a sebeimet. Hát akkor a Szent Szűz? Mikor úgy érezzük, 

hogy leprásak vagyunk, hogy sebek borítanak, azt kell kiáltanunk: Édesanyánk! És 

Anyánk pártfogása olyan, mint egy csók a sebre, amely eléri számunkra a gyógyulást. 

(Kovácstűzhely, 190) 

Keress mindennap menedéket teljes bizalommal az Istenanyánál! Ez meg fogja 

erősíteni lelkedet, egész életedet. Mária részesíteni fog azokban a kincsekben, amelyek 

szívében el vannak rejtve, mert „még sohasem lehetett hallani, hogy valakit 

gyámoltalanul magára hagyott volna, aki oltalmát kérte”. (Barázda, 768) 

A Szent Rózsafüzér. – A Szent Szűz életének örömei, fájdalmai, dicsőségei koszorút 

fonnak dicséretből, mikor az Ég Angyalai és Szentjei... és azok, akik a földön szeretik 

Édesanyánkat, szüntelenül ismétlik őket. Végezd naponta és terjeszd ezt a szent 

áhítatgyakorlatot. (Kovácstűzhely, 621) 
 

A beteg imája 

Istenem, adj nekem egyre nagyobb szeretetet Szűz Mária, az Édesanyám iránt, 

és segíts mindenestül bíznom a közbenjárásában és anyai gondoskodásában. 

Add megértenem azt is, hogy ahhoz, hogy elnyerjem a Tőled kért 

kegyelmeket – a szenvedés megszentelését, a gyógyulást és teljes egészségem 

visszanyerését – a legegyenesebb és legbiztosabb út Szűz Mária közbenjárása, 

különösen azon az áhítatgyakorlaton keresztül, amely a legkedvesebb a 

szemében: a naponta elimádkozott rózsafüzéren keresztül. 

Ima a betegért 

Istenem, segíts ...-nak/nek teljes gyermeki bizalommal rábíznia magát Szűz 

Mária, Isten Anyja és a mi Édesanyánk szerető karjaira. Add, hogy érezze az ő 

oltalmát és gyengéd anyai szeretetét. Add, hogy soha ne felejtsen el a 

közbenjárásáért folyamodni azért, hogy a szenvedését megszentelje, 

betegségéből meggyógyuljon és gyorsan felépüljön. Add, hogy a rózsafüzér 

napi elimádkozása szent és szilárd szokásává váljon. 
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