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Jézus Krisztus… Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy 

találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a 

nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.
 
Míg ezen 

töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne 

félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút 

szül, akit Jézusnak nevezel el...” József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr 

angyala parancsolta 

Károlyi Amy: Annunciáció 

Ha  angyalt  látsz  vendégül,  

jól  vigyázz,  

hol  ült  és  állt  és  járkált  és  beszélt.  

A  helye  megmarad:  

Akár  kőben  

a  levél-nyomat. 

És  minden  angyal  Gábriel,  

egy  üzenettel  teherbeejt.  

Ezentúl  kettős  gondban  élsz,  

hogy  megszüljed, vagy  merre  rejtsd.  

Ezentúl  többé  nem  vagy  egyedül,  

és  ketten  léptek, hogyha  lépsz:  

a  látható  és  láthatatlan  

terhét  hordani  irdatlan  nehéz.  

Csak  egy  a  nehezebb,  

ha  eltűnik.  

Csak  egy  a  nehezebb: 

a  könnyűség 

 

Józsefnek talán még súlyosabb lecke van föladva, mint Máriának: szinte passzívabb a szerepe. 

Választania kell, de a tény már megtörtént. És Mária teljesen ki van szolgáltatva neki. A mi 

döntéshelyzeteinkhez képest egyetlen dolog játszik a kezére. A legdöntőbb érv, ami 

elfogadásra készteti, az nyomós: itt nyilvánvalóan isteni erő működik. De felismerjük mi is 

ezeket a helyzeteket? 

Mi már sokkal tudatosabban élünk. Mérlegelünk, minden lehetőséget bekalkulálunk.  

- Milyen súllyal esik latba esetemben az angyali sugallat? Vannak hozzá receptoraim? Ha 

nincs térerő a lelkemben az isteni szóra, hiábavaló a szólítás – még az Úr tehetetlen. 

Ima, csend, testi fegyelem tréningben tart? 

- Föl tudom adni jól fölépített elképzeléseimet váratlan jó kihívásokra? Van bennem 

rugalmasság a hirtelen irányváltásra?  Akkor is, ha ezt a környezet nem érti, ellenzi? 

- Képes vagyok a satupadnál maradni, mint József? Vagy igyekszem előretolni magamat? 

- Törekszem igaz emberré válni? Fedésben vannak eszméim és viselkedésem?  

- Mit teszek érte? Lelkiismeret-vizsgálat, olvasás/tanulás, lelkivezetés, beszélgetések? 
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