
 

116. A mennybe felvett Szűzanya nekünk is mutatja az utat 

 

 

Énekeljük a 146. számú éneket: 

  

Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?  

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm?  

 Adj világosságot, mert fényes vagy, 

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt.  

 

 Az Úr mindnyájunkat a mennyországba hív. Jézus azért jött el, hogy megváltson bennünket 

a pokol hatalmától, hogy megmutassa a mennyország felé vezető utat, és meg is nyissa a 

mennyországot. Gondoljunk vissza tegnap ugyanezen időpontra! Azóta 24 óra múlt el. Objektíve 

nézve tehát egy nappal közelebb kerültünk a mennyhez, hiszen egész életutunk meghívás, hogy 

zarándoklásunk végén bejuthassunk a mennyországba. Ha egy hónappal, vagy másfél hónappal 

tekintünk vissza, akkor vajon lelkileg is 30 vagy 45 nappal közelebb kerültünk a mennyországhoz?  

 Ha az ember egy ismeretlen hegycsúcsot meg akar mászni, akkor hegyi vezetőt fogad. 

Számunkra ilyen vezető az Anyaszentegyház, de még inkább a mennybe felvett Szűzanya és a 

szentek. Sokszor van úgy, hogy a hegymászók egy darabig napsütésben tudnak haladni. Azután a 

magasban felhők borítják be a hegyet, és az ember az orráig sem lát, de főleg nem látja a 

hegycsúcsot, ahova igyekszik. Vannak olyan hegyek, amelyeket a hegymászók több napon át 

tudnak csak meghódítani, s így az éjszakákat is fenn töltik a hegyen. A sötétségben ki kell várni, 

míg újra megvirrad.  

 A következő imaóráknak is ez a témája: A sötét éjszaka után hogyan jutunk fel Isten 

hegyére? A sötétség után hogyan jön majd el a világosság? 
 Mai imádságunk során ezért irányítsuk tekintetünket elsősorban a mennybe felvett 

Szűzanyára! Őbenne látjuk ugyanis földi életünk végcéljának megvalósulását. Ahogyan az Úr őt 

felvette a mennyországba, úgy akar bennünket is beengedni oda, hogy megadja azt, amit „szem nem 

látott, fül nem hallott, amit emberi szív fel nem fogott, de azoknak készített, akik szeretik Őt” (vö. 1 

Kor 2,9). Próbáljuk tehát most lelkünk tekintetét a felhőkön, a hegycsúcson túl Isten mennyei 

országába emelni! 

 

I. Hogyan tudjuk megtalálni a mennyország felé vezető utat?  

 

 1. Először Jeremiás próféta ad ehhez egy jó tanácsot: „Álljatok ki az útra, és nézzetek körül! 

Kérdezősködjetek a régi idők útjai után! Kérdezzétek meg, hogy hol van az az út, ahol a jót 

megtaláljátok! Menjetek azon, és akkor békességet talál a lelketek!” (Jer 6,16).  

 Akkor tehát nézzünk körül, s kérdezősködjünk: Mit kell tennünk, hogy megfelelő metódust 

találjunk, amely segít felfedezni a mennyországba vezető utat, hogy eljussunk oda, ahol majd 

békességet talál a lelkünk, ahol majd Isten él és uralkodik a lelkünkben örökre? 

 1.1 Először is nézzünk! Használjuk az egyik szellemi képességünket, a szellemi nézést, 

vagyis az értelmi megismerést. Belül, a lelkünk mélyén mondjuk ki az Úrnak: „Most nem akarok 

semmit sem nézni, csak Téged!” 
 1.2 Aztán akarjunk menni a megtalált úton! A másik szellemi képességünk ugyanis az 

akarás.     

 Imádságainkban mindig Istenre próbáljuk irányítani értelmünket és akaratunkat. Most tehát 

gyakoroljuk azt a magatartást, hogy egyedül Ő legyen a gondolatunknak és az akarásunknak 

tárgya, mert Nála találjuk meg békességünket. Mondjuk Neki: „Nem akarok mással foglalkozni, 

csak Veled!” Értelmünk és akaratunk ugyanis mindig valami cselekvésben akar kibontakozni. 

Legyen ez az elhatározásunk – tudniillik, hogy „Nem akarok mással foglalkozni, Uram, csak 

veled!” – a szeretetünknek a vallomása, amely tanúsítja: „Uram, Te fontosabb vagy számomra 

minden másnál!” 



 

 Ha gondolataink vagy vágyaink elkalandoznának, akkor tegyünk újra vallomást:  

 – „Nem akarok semmi mást nézni, csak Téged!”  

 – „Nem akarok semmi más után vágyódni, csak Teutánad!”  

 – „Nem akarok mással foglalkozni, csak Teveled!” 

 Ha valamiről lemondunk az Úr kedvéért, az is mind-mind e vallomásunkat erősíti: „Teérted 

hozom meg az értelmem, az akaratom és a cselekvéseim áldozatát, mert szeretlek, mert örömömet 

találom Benned!” Ezt így is megfogalmazhatjuk: 

 – „Nem akarok másban örömöt találni, csak Benned, Uram!”  

 – „Nem akarok mást szeretni, csak Téged, Istenem!”  

 2. A Szűzanya ugyanis ilyen Istennel egészen eltöltődött lélek volt. Őt nézte, Őutána 

vágyakozott, Vele foglalkozott, Benne találta az örömét, és Őt szerette. A felfelé vezető út 

számomra is ez a szűzanyás magatartás lesz. Nem baj, ha még nem látom a hegycsúcsot, nem baj, 

ha még nem látom a mennyországot, nem baj, ha még sötét van. Elég, ha tudom: „Van 

mennyország, ahová Jézus engem is meghívott!” A vágyódásommal már a kitűzött cél felé 

irányulhatok, lélekben már ott lehetek!  

3. A Zsoltárossal együtt mondhatom: Szomjazik a lelkem Isten után, az élő Isten után! 

Mikor mehetek, hogy lássam Isten arcát? (Zsolt 41,2.3) Ha még nem is látom, akkor is csak 

mondjam Neki: „Vágyódom a Te arcodat látni, Istenem!” Ez a látás nem testi szemekkel történik, 

mert Isten lélek. A testi szem a matériát, az anyagot tudja csak látni. Isten arcának szemlélése a 

szívvel történik, mert Isten a Szeretet (1 Jn 4,8) A szív szeretetével tudjuk mi Isten szeretetét 

felfogni, mert Ő előbb szeretett minket! (1 Jn 4,19) Szemlélni azt jelenti: Szívvel nézni és 

viszontszeretni Istent, Aki előbb szeretett minket.  

4. Én magam is a földi lét fényein és sötétségein túlra, Istenhez emeljem fel a szívem 

vágyát! Hatódjam meg amiatt, hogy Ő már előbb szeretett engem, mielőtt én szeretettel Őhozzá 

fordulhattam volna! Próbáljam tehát most szeretettel keresni Őt: 

 „Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom” (Ho. 146). Merre keresselek? (vö. Én 3,2)  

„A szeretet útja mindenképpen jó út, hogy Rád találjak. Nem baj, ha még csak tapogatódzom 

Utánad, mint amikor a sötét szobában sem látom a tárgyakat, de keresem, hol is vannak. Szeretettel 

Reád irányulok, Istenem! Tudom, hogy vagy, tudom, hogy itt vagy! Nemcsak kereslek, hanem Rád 

irányulok, mert tudom, hogy itt vagy a közelemben! Szeretettel Reád figyelek! A csendben, a 

sötétben hallgatózom, figyelek:»Hol vagy?«”  

 Azért fontos a csend, mert akkor – még ha sötét is van – meghallom Isten Szívének a 

dobbanását, mint ahogyan a Szűzanya is meghallotta Názáretben az angyal szavát. Próbáljak meg 

szeretettel kitárulkozni Isten előtt, mint ahogyan a Szűzanya is kitárulkozott az isteni szóra! Ez a 

kitárulkozás nem olyan, mint amikor a nagy parabolaantennákat ráirányítják a messzi világokból 

jövő sugárzásokra, hiszen ez azoknál még mélyebbre hatoló kitárulkozás és befogadás! Próbáljam 

meg szeretettel befogadni Isten felém áradó Szeretetét, mint ahogyan a Szűzanya is befogadta 

Názáretben azt a feléje áradó Szeretetet. 

 A Boldogságos Szűz Mária magatartása alapján – amellyel szerette Istent és befogadta Isten 

Szeretetét – így is megfogalmazhatjuk imamagatartásunkat: „Szeretni és szeretve lenni!” Ez volt 

Mária titka itt a földön, és ez ott az örökkévalóságban is. 

 Aki szeret, az hagyja, hogy őt is szeressék. Aki szeret, az feladja a szuverenitását, a másiktól 

független létmódját.  

– Ezért szeretném én is Istent beengedni az én méltatlan hajlékomba.  

 – Ezért szeretném engedni, hogy Isten eluralkodjék a lelkemben.  

– Ezért szeretnék kimenni a régi önmagamból, amely olyan távol kószált a Paradicsom 

boldogságától, és Isten nélkül akarta keresni a boldogságot.  

– Ezért szeretnék egyre beljebb hatolni a mennyei Paradicsomkertbe, egyre közelebb kerülni 

Istenhez, Aki örök életem és boldogságom forrása!  

– Ezért szeretném megadni magamat a végtelen isteni Magasság/Mélység vonzásának, és 

szeretnék belemerülni, „belesemmisülni” Istenbe!  

Tudjuk, hogy Istenben a mélység és a magasság (Ef 3,18) nem számít. Ha belemerülünk 



 

Istenbe, akkor Őnála, a mennyország magasságában vagyunk. Istenbe belemerülve eltöltődhetünk 

Ővele, és eggyé leszünk Ővele. Micsoda isteni akarás ez! Milyen erős ez az isteni vonzerő, amely 

új emberré tud teremteni bennünket, hogy ez az új krisztusi ember ne önmagában, hanem 

Krisztusban éljen! Ne a földön, hanem a mennyországban éljen! Ez valóban mennyországi élet már! 

Isten Szeretete nekünk ajándékozza magát. Ilyen életet készít számunkra az Úr, aki azt mondta: 

Maradjatok meg szeretetemben! ... Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm bennetek 

legyen, és ezzel a ti örömötök tökéletesebb, nagyobb legyen! (Vö. Jn 15,9.11) Ha Jézus így mondta: 

Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok (Jn 15,4) - tudniillik már ezen a földön -, akkor 

milyen lehet a mennyországi élet boldogsága Ővele és Őbenne?  

 

 Határozzuk el, hogy akármilyen sötétségen kell is átmennünk, már soha nem akarunk 

visszafordulni, hogy a Szűzanya példáját követve a földön, majd az ő életét élhessük mi is a 

mennyben! 

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

  

Téged az én lelkem kíván keresni, 

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, 

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám! 

 

 


