
A jó Isten akarja azt, hogy itt a földön a lel-
kek az imádság szárnyain érintkezzenek 
egymssal, hogy amikor majd feljutnak ha-
zájukba, a boldog mennyországba, hálás 
szeretettel ragaszkodjanak egymáshoz; 
olyan szeretettel, amely forróbb és erő-
sebb, mint a legeszményibb, legtisztább 
vérségi kötelék.

Lisieux-i Szent Teréz
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A lelki adoptálásról

Lényege

A lelki adoptálás lényege szerint fogadalom, amely-
lyel elkötelezzük magunkat, hogy kilenc hónapon 
át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben 
tölt a megfogant gyermek) mindennap imádko-
zunk egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, 
hogy ez az Isten által kiválasztott és egyedül Álta-
la ismert gyermek megszülethessen, és születése 
után törvényes családi keretek között nőhessen fel, 
szeretetben, örömben és feltétlen elfogadásban.

A lelki adoptálás imádságai: egy tized rózsafü-
zér (szabadon választott titokkal), valamint egy 
megadott imádság a gyermekért és szüleiért. Te-
hető ezen kívül más, önkéntes felajánlás is, például 
gyakori szentáldozás, küzdelem valamely hibánk 
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ellen, a Szentírás olvasása, böjtölés, vagy megha-
tározott segítségnyújtás rászorulóknak, nagycsalá-
dosoknak, egyedülálló anyáknak, esetleg olyanok-
nak, akik nem látják életük értelmét.

Akik a lelki adoptálásra vállalkoznak, nemcsak 
a magzat életéért imádkoznak, hanem egyben a 
szülők, a családok gondolkodásmódjának, erkölcsi 
felfogásának helyes irányba történő fejlődéséért is.

A lelki adoptálás a jogi örökbefogadástól elté-
rően nem emeli ki a gyermeket saját, vérszerinti 
családjából, hanem ellenkezőleg, éppen azt akarja 
megerősíteni, biztosítani az imádságok és áldo-
zathozatalok, vagyis az Istennek történő önátadás 
által. Mindez mély hitet és áldozatkész, tiszta, ön-
zetlen szeretetet feltételez, hiszen a lelki adoptá-
lásra vállalkozók olyan gyermekekért és családjáért 
imádkoznak és hoznak áldozatokat, akit nem is-
mernek, akit a földi életben sohasem fognak ma-
gukhoz ölelni, aki az emberi fogalmak szerint soha-
sem lesz az „övék”.
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Célja

A lelki adoptálás elsődleges célja egy konkrét, de 
általunk nem ismert gyermek életének a meg-
mentése imádság és áldozathozatal által. További 
(mintegy „járulékos”) cél az egész család, valamint 
az Isten által rendelt erkölcsi rend védelme és hely-
reállítása. Az adoptálás egyben engesztelés is a 
magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért.

A lelki adoptálás hatása az imént említetteknél 
lényegesebb körre is kiterjed: feléleszti környeze-
tünk, embertársaink érzékenységét és felelősség-
tudatát az emberi élet értéke iránt, és hozzájárul a 
megromlott, felborult erkölcsi rend újjáépítéséhez.

Rövid története

A lelki adoptálás a fatimai jelenések kapcsán szüle-
tett, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: imád-
kozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot és en-
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Kilenced lelki gyermekemért 
a szentek közbenjárására

1. nap
Gábriel arkangyal, 

a fogantatás hírül adója

Kedves Mákszem! Ma érted imádkozom, aki parányi 
sejtként is magadban hordozod az életre hívó szere-
tet teljességét. Érted fohászkodom az Égiek közben-
járására, aki várva várt, vagy sajnos váratlan, nem 
kívánt áldásként, isteni terv szerint, égi ajándék-
ként készülődsz a világra. Ismeretlenül is szívembe 
zártalak, mert az Úr ajándékul adott nekem is, hogy 
imámmal oltalmazhassalak, eltökéltségemmel az 
Úr tenyerébe tehesselek, s hogy csöppnyi lényed 
által megérezhessem, mit jelent Isten gyermekévé 
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születni erre a világra. Hálát adok, hogy bár pöttöm 
magzat vagy, mégis tanítasz és nevelsz: érted vég-
zett imádságaimban megerősödöm hitemben, re-
ményemben és szeretetemben. Ezt a hitet, reményt 
és szeretet ajánlom fel érted, kicsi Mákszem.

Gábriel arkangyal, közbenjárásodat kérem egy szü-
letendő kisgyermekért. Szűz Mária számára vá-
ratlanul érkeztél hírül adni az Isteni Gyermek 
fogantatását, noha érkezésére a világ sóvárogva 
várt, s a Mennyei Atya tudván tudta, hogy Fia mi-
kor lesz eljövendő. A fiatal názáreti lánynak még-
is érthetetlen módon, minden előjel nélkül nyílt 
egybe a föld és az ég, amelynek hírnöke te voltál.

Kérünk, segíts, hogy a Mennyei Atya áldását a várat-
lan és érthetetlen életeseményekben is megérez-
zük, hogy merjünk döntéseinkben a szívünkre 
hallgatni, amely az önzés szava helyett a bátor 
„úgy legyen”-t kalapálja még akkor is, ha éppen 
kiszakadni készül a helyéről.
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Emberek vagyunk. Angyali közbenjárásodra azon-
ban egy új élet érkezése által megtapasztalhat-
juk a mennyei örökkévalóság örömét. Add, hogy 
Szűz Mária „ámenje” áldás legyen minden édes-
anyára, aki gyermeket vár, s kiváltképpen arra a 
kisgyermekre, akiért imádságomat felajánlom. 
Amen.

Szűz Mária, Istennek szent anyja, könyörögj értünk!
Gábriel arkangyal, járj közben lelki gyermekemért!

2. nap
Szent Anna és Szent Joachim, 

Jézus nagyszülei

Kicsi Búzaszem! Az ember élete törékeny és mulan-
dó. Még csak most kezdődik a történeted, de a leg-
első pillanattól fogva ott van veled az emberi élet 
öröme mellett az emberi élet végességének árnya 
is. Hány és hány magzat tér vissza a Teremtőhöz, 
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