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Szűz Mária, Isten Anyja

Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született

Az élet szolgálata

A

z anyaság az élet szolgálata abban
az értelemben, hogy az anyai test
egy új testnek ad életet.
Ez az új élet azonban halálra van
szánva, mert minden élet, amely megszületik a földön, egyszer véget ér.
Amellett hogy az anyaság az élet testi
szolgálata, egyben lelki szolgálat is, hiszen az anya és szülötte között feltétlenül kialakul a szeretet, a ragaszkodás, a
törődés, a gondoskodás és a bizalom
lelki kapcsolata, még akkor is, ha ezek
a kapcsolatok az emberi bűn és gyengeség miatt sokszor nagyon gyengének
és törékenynek bizonyulnak.

Égi édesanyánk

A

Mária és Jézus közti anyai-fiúi
kapcsolat különbözik a többi
anya-gyermek kapcsolattól abban a tekintetben, hogy Mária fia maga az Élet,
aki feltámadásával legyőzi majd a halált,
és szellemi kapcsolatuk nem csupán az
anyai gondoskodást jelenti, hanem arra
épül, hogy az Atya Máriának jelentős
szerepet szán a megváltás művében.
Az angyali üdvözletből jól tudjuk,
hogy Mária nem csak meghallgatja
Isten szavát, amelyet az angyal elmond
neki, hanem annak ellenére, hogy kezdetben nem érti és csodálkozik azokon,
elfogadja az isteni szót, teljes személyiségével igent mond Isten akaratára. Istennek való engedelmessége, az élet
elfogadása, az anyai szeretet kibontakoztatása mind-mind példa a mai édesanyák és a leendő anyák számára. Akik

Vasárnap, Szűz

Hétfő

Mária, Isten Anyja 1Jn 2,22-28
Jn 1,19-28
Szám 6,22-27
Gal 4,4-7
Lk 2,16-21

Szűz Mária istenanyaságával kapcsolatban is elmondhatjuk mindezt, hiszen
egyrészt valódi testi kapcsolat jött létre
közte és Jézus között azáltal, hogy méhében megfoganta és kilenc hónapon
át méhében hordozta, majd világra
szülte fiát, másrészt a lelki kapcsolat is
fennállt közöttük, amelyet még Jézus
halála sem szakíthatott meg.
Ezt a lelki kapcsolatot az evangéliumokban szépen nyomon követhetjük
attól a pillanattól kezdve, hogy Mária a
betlehemi istállóban először vette gondoskodó karjaiba újszülött gyermekét,
egészen addig, amíg ott állt Jézus keresztje alatt a Golgota hegyén, majd a
fájdalmas Anya ölébe fektették fiának
testét a keresztről való levétel után.

szeretnék az anyaságban megtalálni
életük boldogságát, tekintsenek Máriára, aki boldog volt, mert hitte annak
beteljesedését, amit Isten mondott
neki.
Mária esetében a Jézussal való kapcsolat nem zárul be, hanem kiszélesedik és kiterjed Fiának tanítványaira,
tehát minden keresztényre, ránk is.
Amikor a kereszten szenvedő Jézus az
„Asszony, íme a te fiad” szavakkal
édesanyjára bízza Jánost, a szeretett tanítványt, akkor mindannyiunkat, akik
szintén tanítványai és követői vagyunk,
az ő édesanyai oltalmába ajánl. Ugyanakkor hozzánk is szólnak a Jánoshoz
intézett szavak: „Íme, a te anyád”, amelyek arra bátorítanak minket, hogy Máriát égi édesanyánknak, oltalmazónknak
és közbenjárónknak tekintsük. Legrégibb Mária-imádságaink éppen arra a
lelki anyaságra épülnek, amely köztünk
és Jézus Anyja között fennáll.

Ima békéért

M

ária, Istennek szent anyja és a
béke királynője!
Taníts meg minket arra, hogy ha a
békét akarjuk, akkor Jézusnak, a te fiadnak lépteit kell követnünk, s Jézusnak, az Isten Fiának útját kell járnunk.
Segíts minket abban, hogy legyőzzük
szívünkben a rosszat, legyőzzük szívünkben a nyugtalanságot, legyőzzük
szívünkben a békétlenséget!
Mária, fiad születésének éjjelén
neked mondták el elsőként a betlehemi pásztorok, hogy az angyalok Istentől származó békét hirdettek a
jóakaratú embereknek a földön. Segíts
minket, hogy mi is közreműködjünk
abban, hogy a béke megszülessen a világon! Segíts minket, hogy az Istentől
származó békesség szolgái lehessünk
és békében éljünk mindenkivel!
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