
 

 

 

165. Úgy várni és befogadni a Fény érkezését, mint a Szűzanya 

 

Imádkozzuk a 11. számú éneket: 

 Ó, fényességes szép hajnal, kit így köszöntött az angyal: 

 Üdvöz légy, teljes malaszttal! 

 

 Dicsőséges Szűz Mária, Atyaistennek szép lánya 

 És Szentléleknek mátkája! 

 

 A kontemplatív ima útjait tanulmányozva láttuk, hogy Isten a sötét éjszakában, a test és a 

lélek sötétségében is hogyan szeret bennünket. Most, amikor a megvilágosodás útját szeretnénk 

egyre jobban megismerni, azt keressük, hogy Isten ezt a sötét éjszakát végül is hogyan világosítja 

meg, s hogyan adja a belső megvilágosodást. 

 Az élettelen és élő természet példáját átgondolva az égi Fényözön befogadására készítgettük 

a szívünket, hogy  

  – úgy álljon az isteni Fény érkezése előtt, mint a szikla,  

  – vagy fogadja be az isteni Fényt, mint ahogyan az óceán be tudja fogadni a fényt, 

  – vagy a fény felé forduljon, mint a virág, 

  – vagy növekedjen az égi Fényözön befogadásában, mint a fa,  

  – vagy elmélkedtünk arról, hogy úgy kell ízlelgetnünk a fényhozó Isten nevét, 

ahogyan a szerelmes galamb turbékol.  

  Azután kerestük, hogy Isten értelmes teremtményei, az emberek hogyan mennek 

előre a megvilágosodás útján: Így 

  – szemléltük Ábrahámot, és vele vártuk a sötétség oszladozását, illetve a Messiás 

érkezését.  

  – levetett saruval álltunk a szeretet élő Lángolása előtt, mint Mózes. 

  – legutóbb pedig Jézus imájának stílusát tanulmányoztuk, hogy úgy imádkozhassunk, 

ahogyan Ő, kimondva Istennek azt a gyönyörűséges imaszót: „Atyám! Atyánk!” 

 

 Most pedig készítgessük a lelkünket, hogy úgy várjuk és fogadjuk be a Fény érkezését, mint 

a Szűzanya, a fényességes szép Hajnal!  

 

 I. Isten legkedvesebb és legszebb teremtményével várakozzunk! 

 

 1. Az ószövetségi istentiszteleten a zsinagógában gyakran idézték a következő verseket, 

amelyeket a Szűzanya is hallott: Kérdezd meg atyádat, és ő megtanít, vagy őseidet, ők majd 

elmondják neked: Isten a pusztában találta meg az Ő népét. Körülvette, tanítgatta, és mint a szeme 

fényét, úgy őrizte (vö. MTörv 32, 7b. 10). A Szűzanya is tanult szüleitől, atyjától, Szent Joachimtól 

és édesanyjától, Szent Annától. Szent ősei, Dávid családjának tagjai maguk mondták el éppen a 

Biblia szavaival, hogy Isten miféle közösséget vállalt az Ő népével a pusztában: óvta, mint a szeme 

fényét. A pusztában vándorló nép pedig egyre jobban felismerte, meglátta Istenben az Ő 

Szabadítóját, a megígért haza felé Vezetőt. Nemcsak úgy ragyogott Isten, mint a felhő, mely kísérte 

őket nappal, vagy mint az izzó tűz éjszaka, hanem szellemi világosságot is gyújtott bennük.  

 

 2. Amikor a Szűzanya a szívébe fogadta szent ősei tanítását, az ő lelkében is vágy gyulladt, 

belső megvilágosodással, lobogó szeretettel tudni, hogy ki az Isten? Nem testi szemmel látni Őt, 

hanem lelke szemével, vagyis belső tudással. Ugyanis ha a Zsoltáros imádkozhatott így: Vágyva 

vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám (Zsolt 39, 2), akkor a Szűzanya még inkább imádkozhatta 

ezeket a szavakat. Ez a szűztiszta lélekből az ég felé irányuló vágy meghódította az ég Urát. 

Lehajolt hozzá, és szeretetből – a Szentlélekben szeretett Fiát – ajándékozta ennek a 

Boldogságos Szűznek. Ha a Szűzanya imamódját nemcsak tanulmányozni, de követni is akarjuk, 



 

akkor mi is indítsuk fel magunkban ezt az Isten utáni vágyat. A mélységből kiáltson a lelkünk 

Hozzá, a magasság Urához! (vö. Zsolt 129, 1). 

 

 3. De arra is figyelnünk kell, hogy egyre inkább szükséges a szeplőtelen Szűzanya követése, 

vagyis szükséges a szív megtisztítása, hogy imádságunknak – vagyis a lelkünk Isten felé 

vágyódásának, emelkedésének – semmiféle bűn, illetve földhöz való ragaszkodás ne álljon útjába! 

Bűnbánó lélekkel kérjük az Urat: „Tisztítsd meg a szívemet, az ajkamat és a lelkemet!” Ha Szent 

Pál ezt mondja: Azt akarom, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék a kezüket az Úrhoz (1 

Tim 2, 8), akkor a mi imádságunkhoz is szükséges feltétel a minél inkább megtisztult lélek. 

Csendben, bűnbánó szívvel nyújtogassuk a lelkünket az Úrhoz: „Tisztíts meg, Uram, hogy 

maradéktalanul tudjak Hozzád vágyódni!”  

 

 4. Az imádság nem egyirányú közlekedés, amelyben csak az ember ágaskodik Isten felé, 

hanem mindig kétirányú irányulás: Isten is lehajol az emberhez. Most a Zsoltáros és a Szűzanya 

szava alapján – tudniillik, hogy vágyva vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám – készítgessük a 

szívünket arra az örömre, amikor megélhetjük, hogy az Úr lehajol hozzánk, kicsiny 

teremtményéhez, akit kiválasztott és arra méltatott, hogy elhalmozzon szeretetével, hogy betöltse 

a lelkünket az Ő Világosságával, isteni Lénye ragyogásával. Ahogyan az édesanya vagy az 

édesapa tud lehajolni a gyermekéhez, ahogyan a szerelmes tud odahajolni a szerelmeséhez az 

Istentől ajándékozott tiszta szeretettel, úgy indítsuk fel a hitet, hogy Isten mindezeknél a 

szereteteknél még nagyobb szeretettel itt és most lehajol hozzánk.  

 

 II. Isten Világossága beborítja az Ő választott teremtményét   

 

 Isten a názáreti Máriához elküldte Gábor főangyalt (Lk 1, 26). Bár az imádság első 

szakaszában az ember az esdeklő, az imádkozó, a könyörgő, az ágaskodó gyermek, mégis Isten a 

kezdeményező, Ő az, Aki elküldi angyalát hozzánk, emberekhez. Mindig Isten a nagyobb, mindig 

Isten az, Aki előbb szeret minket (1 Jn 4, 9). Járja át a lelkünket a meghatódottság, hogy Isten 

hozzánk is szüntelen küldi angyalát, Egyszülött Fiának hírnökét, s figyelmeztet: „Eljön az Úr 

hozzád, ha te is be akarod fogadni.” Az angyal ezt mondta Máriának: Kegyelemmel teljes vagy! Az 

Úr van teveled! (Lk 1, 28). Mind a két mondat ugyanazt jelenti. Az a kegyelemmel teljes, aki az 

Úrral teljes!  

  

 1. Mária módjára imádkozni azt jelenti: Mi is egyre jobban helyet akarjunk adni 

életünkben Isten önmagát ajándékozó szeretetének, a kegyelemnek! Itt megáll az elmélkedő lélek 

szava, szeretne szinte megsemmisülni, önmagával kiüresedni, egészen kicsinnyé lenni, hogy egyre 

jobban betölthesse őt kegyelmével az Isten. Az Úr legyen egyre inkább mivelünk!  

 A Boldogságos Szűzanyának ez a lelki készsége – hogy tudniillik mindenkor az Úrral van, 

kész Őt teljesen befogadni, minden kegyelmét, Önmagát ajándékozó szeretetét igenlően elfogadni – 

tette alkalmassá őt arra, hogy Isten egészen neki adja Szent Fiát. Az angyal azt mondta: Mária, 

méhedben fogansz, és fiút szülsz (Lk 1, 30-31), mert ez az Úrral való teljes betöltekezésre nyitott 

lelki készséged alkalmassá tesz arra, hogy befogadhasd Isten Fiát.  

 A Szűzanya mintájára imádkozni tehát azt jelenti: Kész vagyok befogadni Isten Fiát, kész 

vagyok helyet adni életemben Jézusnak.  

 A Szűzanya – ez a bölcsességgel teljes asszony – ekkor teszi fel a minden imádkozó számára 

a legizgalmasabb kérdést az imádság, vagyis az Istennel való kapcsolatfelvételnek, illetve az Isten 

befogadásának módját illetően: Hogyan történik meg ez? (Lk 1, 34). Hogyan történhet meg az, 

hogy Isten Fia eljön hozzám, és bennem lakást vesz? Amikor az imádság útján szeretnénk 

előrehaladni, mindig ez a kérdés a leglényegesebb: Mi módon tudjuk mi is befogadni Istennek ezt a 

hozzánk való lehajolását, lelkünknek való felajánlkozását? Nem elég ugyanis csak elméletben 

beszélni arról, hogy Isten mennyire szeret minket, hanem kellene tudni a módját:  

Mit kell tennünk ahhoz, hogy Istennek ezt a hozzánk lehajló szeretetét befogadjuk? Az 



 

angyal megadja a választ: A Szentlélek száll rád s a Magasságbeli ereje borít el (Lk 1, 35). Vagyis 

nem a magunk erejéből, hanem Isten erejéből történik az a csodálatos nagy valóság, hogy 

megélhetjük Isten bennünk lakozását. A teremtmény ugyanis olyan kicsiny, a Teremtő pedig 

olyan nagy, hogy ezt mi magunk az emberi erőnkkel nem tudnánk létrehozni. Isten hozzánk történő 

lehajlása és önközlése ezért kegyelem, vagyis ingyenes ajándék, amelyre nincs más válaszunk, mint 

az „Igen!”, és a „Legyen!”. Isten befogadásának útja tehát: „IGEN!”-t mondani Istennek. 

Amikor a megtestesüléskor a Szentlélek leszállt a Szűzanyára, akkor érkezett a Fiú is, Aki 

megtestesült a Szentlélek erejéből. Akkor lett Ő jelenvalóvá a Szent Szűz áldott méhében. Ennek 

kinyilvánítása harminc évvel később történt, amikor Jézus a Jordán folyóban megkeresztelkedett. 

Ami Názáretben csendben, elrejtve történt a fogantatáskor, azt deklarálta Isten mindenki szeme 

láttára és füle hallatára a keresztségkor.  

 

 2. A Szűzanya mintájára imádkozni tehát azt jelenti: Engedjük, hogy Isten Szentlelke 

leszálljon hozzánk, betöltsön minket, és nekünk ajándékozza Isten Fiát, hogy Ő bennünk is 

jelenvalóvá legyen. Ez nem szavakkal való imádság, nem imaszavak sokaságának mondogatása 

már, hanem a Lélekisten és az ember-lélek kölcsönös önajándékozása és kicserélődése. Akit a 

Magasságbeli ereje borít el, az már nem lát mást, csak az Úr érkezését tapasztalja. Nem szavakkal 

jön létre a kontaktus Isten és az ember között, hanem az által a tény által, hogy Isten beborítja az 

imádkozó embert az Ő szeretetével, erejével. Ez az isteni Világosság árnyéka, amely rávetítődik 

az imádkozó emberre, s egyre inkább világosságba kezdi borítani őt. Ez olyan, mint a tüzesen 

lángoló felhő. Ahol a felhő beborítja az imádkozó embert, ott jelen van Isten, ott Isten Világossága 

borítja be az Ő választott teremtményét. Beborítja a szeretetével kívülről, és betölti a szeretetével 

belülről. Itt az ember már nem gondolkodik, nem mérlegel, itt már a szeretetnek csak egyetlen 

vallomása van, ahogyan a Szűzanya mondta: Íme, az Úrnak szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a 

Te igéd szerint! (Lk 1, 38). Ez a magatartás – amellyel az ember beleegyezik Isten akaratába, 

amellyel kimondja a „legyen”-t – a misztikus ima stílusa. Ez nem más, mint a szemlélődő imádság 

passzív, befogadó magatartása, elfogadó jellege. Ha úgy akarunk imádkozni, mint ahogyan a 

Szűzanya, akkor mi is mondjuk újra: Legyen nekem a Te igéd szerint! Ez a mi részünkről aktív 

magatartás ugyan, de azután teljes önátadásba megy át. Szent passzivitással, vagyis teljes 

rendelkezésre állással odaadjuk az imádságban az egész emberi lényünket Isten 

befogadására. Ez az a magatartás, amely levonzza Istent! Az embernek ez a kitárulkozó 

készsége cselekvésre indítja Istent! Szent Pál így fogalmazta ezt meg: Isten elküldte Fiát, Aki 

asszonytól született (Gal 4, 4), a Szűzanyától. Isten lesz az aktív, a cselekvő. Mi, imádkozó emberek 

pedig a befogadó magatartásúak. Ezért van az, hogy amikor az Ige testté lett, akkor közöttünk is 

lakozott (Jn 1, 14), nemcsak a Boldogságos Szűzben.  

 A Szűzanya mintájára imádkozni tehát azt jelenti: Befogadni Isten Fiát, és engedni, hogy 

bennünk megtestesüljön, jelenvalóvá legyen, és közöttünk éljen. Amikor a kis Keresztelő János 

anyja méhében megérezte a Messiás érkezését, akkor az örömtől repesett a magzat (Lk 1, 44). 

Mennyivel inkább örömtől ujjong a Szűzanya, aki a méhében hordozhatta Isten Egyszülött Fiát. 

Erről az örömujjongásról árulkodik az az imája, amelyet Erzsébetnél és Zakariásnál való látogatása 

alkalmával mondott: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben! (Lk 1, 46). 

A Szűzanya imája tehát az a magasztalás, az az ujjongás, az az öröm, amellyel ő hordozza Istent, 

illetve amellyel ő Istenben, üdvözítő Istenében élhet, s Isten hordozza őt. Ez az egymásban levés 

gyönyörűsége.  
 

 3. A Szűzanya megvallja imádságában azt is, hogy az Úr tekintetre méltatta alázatos 

szolgálóleányát (Lk 1, 47). Vagyis a Szűzanya módjára imádkozni azt jelenti: Megélhetjük, hogy 

Isten hogyan tekint ránk. Isten tekintete az Őt félőkön nyugszik (vö. Lk 1, 50). Micsoda isteni 

tekintet ez! Milyen szeretettel teljes nézés ez! A szemlélődés ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy mi, 

emberek nézzük Istent, hanem sokkal inkább azt, hogy Isten néz szeretettel minket. Ahová Ő néz, 

oda Ő el is jön, és akkor nekünk ajándékozza magát. Ezért mondja a Boldogságos Szűz is: 

Nagyot művelt velem a Hatalmas és Szent Isten! (Lk 1, 49). A Hatalmas és Szent Isten velünk is 



 

ilyen nagy dolgokat akar művelni! Isteni dolgokat, Hozzá méltó cselekvéssel. Nálánál nagyobb 

nincs, ezért önmagát adja. A Jézus-imában kért irgalmat: – Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! – a Szűzanya élhette meg leginkább, amikor azt mondta: 

Irgalma az istenfélőkre száll (Lk 1, 50), és velük marad, mert Isten irgalma nemzedékről 

nemzedékre, egészen a világ végezetéig szüntelenül árad ránk, irgalomra szoruló emberekre a 

Szűzanya miatt.  

  

 4. A Boldogságos Szűzanya mintájára imádkozni továbbá ezt jelenti: Befogadjuk Isten 

irgalmát, jóságos, felénk forduló szeretetét, életet adó önközlését, amellyel saját életét adja. 

Azzal gazdagít, felemel, betölt, felkarol, mert nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt 

mindörökre (Lk 1, 54-55). Az Egyház is ezt az isteni irgalmas szeretetet hirdeti, amikor a zsoltár 

szavait a Szűzanyára alkalmazza: Mária áldást nyert az Úrtól, irgalmas, szabadító Istenétől (vö. 

Zsolt 23, 5). Áldásának és irgalmának befogadása nem más, mint magának Istennek a befogadása. 

Ha erre mi is készek vagyunk, ha nyitottak vagyunk Isten áldásának és irgalmának 

befogadására, akkor kezdünk már úgy imádkozni, mint a Boldogságos Szűzanya.  
 

 III. Mi is mondjunk igent a Világosságnak, az az Igazságosság Napjának! 

 

Az emberben joggal merül fel a kérdés: Hogyan imádkozott a Szűzanya az angyal 

érkezése, a Fiú megtestesülése és világra születése után? Hogyan tudta feldolgozni ezt az isteni 

élményt?  

 

 1. Szent Lukács evangélista tudósít, hogy azokban a napokban a Szűzanya az ima 

állapotában volt: Mária emlékezetébe véste szavaikat, és szívében gyakran elgondolkodott rajtuk 

(Lk 2, 19). Emlékezetében őrizte az angyal szavait és József szavait, amellyel beszámolt neki, hogy 

az angyal Józsefnek is felfedte Jézus származása titkát, tudniillik hogy a Szentlélektől van áldott 

állapotban az ő áldott jegyese. Emlékezetébe véste a pásztorok szavait, a királyok szavait is. De 

nemcsak az emlékezetében, hanem a szívében is hordozta. A szívével körülvette ezeket az isteni 

szavakat, ezeket a teremtő szavakat. A szívében gyakran elgondolkodott rajtuk.  

 

 2. Ezek szerint az elmélkedés így határozható meg: Az emlékezéssel (a ráirányulással, az 

értelmi tevékenységünk által történő rágondolással) és az akarati tevékenységünk által történő 

szeretéssel befogadni magát Istent, befogadni Isten szavait, és szívünkben elgondolkodni rajtuk, és 

élni belőlük, illetve hagyni, hogy azok éljenek bennünk, megtestesüljenek.  

 Ezért van az, hogy az elmélkedő ember szíve megmelegszik. Isten melengeti fel. Betölti 

ujjongással. A lélek fellángol. Már nem is annyira magában van, hanem Istenben. Az 

elmélkedés következménye tehát az, hogy az ember egyre jobban kimegy önmagából, és belemegy 

Isten világába, magába Istenbe, Isten pedig egyre jobban belehatol az ember lelkébe. Ezt 

fogalmazza meg a Zsoltáros: Örvendjetek, igazak, az Úrban! (Zsolt 32, 1). A Szűzanya is attól 

kezdve, hogy a méhébe fogadta Isten Fiát, már nem önmagában élt, hanem Istenben. Őbenne 

örvendezett. Szíve az Ő üdvözítő Istenében ujjongott. Amikor tehát megvalósult a Szentírás 

jövendölése: Az asszony körülvette a férfit (Jer 31, 22 Vulg.), vagyis a Szűz a méhébe fogadta a 

Fiút, akkor az is bekövetkezett, hogy Isten is befogadta, és körülvette a Szüzet. A Szűzanya 

mintájára elmélkedni tehát azt is jelenti, hogy az elmélkedő lélek, az imádkozó lélek Istenben van, 

Isten pedig az imádkozó lélekben.  
 

 3. A Szűzanyának az a hivatása, hogy az emberek világosságát (Jn 1, 4), Krisztust adja a 

világnak. Akkor az imádkozó embernek is ez lesz a hivatása: a bennünk jelenlevő Világosságot kell 

továbbadnunk. Ha a Szűzanya úgy élt Jézus jelenlétében Jézussal, hogy kész volt mindent megtenni, 

amit Jézus mondott, illetve erre figyelmeztetett maga is: Amit Jézusom mond nektek, azt tegyétek! 

(Jn 2, 5), akkor a Szűzanya mintájára imádkozni azt jelenti, hogy mi is szüntelenül Jézusra 

figyeljünk, és Jézusra figyelmeztessünk másokat is!  



 

 

 4. Vég nélkül lehetne még sorolni a Szűzanya Isten felé fordulásának eseményeit. Csak egyet 

idézünk még az Egyház imájából, amelyet a Szűzanya zsolozsmájában mond róla: „Boldog vagy, 

szentséges Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert belőled fakadt az igazság Napja, 

Krisztus, a mi Istenünk, Aki megváltott minket!” 

 Ha a megvilágosodás útján előbbre akarunk haladni, akkor egyre inkább szükséges, 

hogy a Szűzanya módjára mi is mindig igent mondjunk ennek a hozzánk érkező 

Világosságnak, az igazságosság Napjának (vö. Mal 3, 20). Ez a hatalmas szeretetlobogás nem 

hagyhatja érintetlenül Isten szívét: Aki ennyire vágyva vágyakozik az Úrra, ahhoz Ő lehajol (vö. 

Zsolt 39, 2). Az Úr felemelte magához az Ő szolgálóleányát. Azt a szolgálóleányt, aki Őt 

magasztalta ujjongó szavával, Istennek adott életével, illetve Istent befogadó életével, sőt Istent az 

embereknek adó életével. Felmagasztalta Máriát, vagyis felemelte a mennyei dicsőség honába, az 

isteni Világosság országába, az örök isteni Ragyogásba való beletestesülésbe. Mária teste is ott van 

abban a Ragyogásban, Aki Maga az Isten, mint ahogyan a déli nap sugárzásában a kicsiny 

gyertyának a fénye szinte „belesemmisül” a nap fényébe, vagyis nem látszik, de tudjuk, hogy mégis 

ott van, hiszen melege is sugárzik, sőt megégetné ujjunkat, ha odadugnánk. Valahogy így 

belehullámzik, beleolvad a Szűzanya is Istennek ebbe a ragyogó Fényességébe. A Jelenések 

könyvében olvashatunk a napba öltözött asszonyról, az Istenségben való örökké részesedő 

asszonyról (vö. Jel 12, 1). Ez lesz az imádság csúcsa: Az Istennel való örök egyesülés, a szeretet 

égő Lángolása. Érdemes megpróbálkozni a Szűzanya mintájára imádkozni, mert ilyen távlatai 

vannak! 

 

Befejezésül imádkozzuk a 11. számú éneket: 

 

 Fiad az ég dicsősége, a bűnösök reménysége, s a megtérők reménysége.  

 Ó Boldogságos Szűzanya, kérünk nagy méltóságodra, végy minket pártfogásodba! 

 Dicsőség Szentháromságnak, dicséret Szűz Máriának, Üdvözítőnk Szent Anyjának! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


