
NAGYASSZONYUNK MENNYEI
DICs6sÉGE ÉS)MÉLTÓSÁGA

Az olvasóban mindennap
imádkozzuk, hogy Jézus édes
alll/játa mennybe felvette és ott
megkoronázta. Nagyboldogasz
szonykor ezt az egybefonódó
kettős eseményt .ünnepeljük.
Nem is olyo.n régen a dogma ün
nepélyes kihirdetésének nemcsak
tanúi, hanem kérésünk révén ré
szesei is voltunk. Hogy azonban
ez a dogma magán a történeti
eseményen kívül mit is jelent
igazában, azt nem igen szoktuk
végiggondolni; beérjük annak a
tudornásulvételével, hogy mi tör
tént Máriával, talán meg sem
kiséreloe annak oz tiiértését,
hogy mivé lett Mária, ami6ta aJZ
égben van. Legfeljebb < csak va
lamelyes homályos elképzelése
kig jutunk el: ég, trón, korona,
stb. Pedig a hit igazságaiban az
ilyen képzelgések inkább eltor
zítanak és eltakarnak, mint ki
fejeznek és megvilágífanak.

Szentséae« Atyánk itt is se
gítségünkre ~mn: Mária "az ég
ben testestiil-lelkestiii dicsőség
ben visszfénylik és Fiával
együtt Vele egyként királyko
dik." (A "Mystici Corporis" en.
ciklika befejező résee.)

A kegyelem élete itt a földön
kezdődhetik, de teljessé csak az
égben válik: ott nyilvánul ki,
hogy mivé is lesz az ember tu
~ajdonképen, amikor a kegye
lemben Isten gyermeke lett (1
J. 3, 2). A megszentelő kegyelem
istenfiúság, az isteni természet
ben való részesség (R 8, 14-17; 2
P 1, 4), merész, de igaz szóval:
áiistenűlés, Ahol pedig ae is
tenség a maga valóságában va
lamiképen észrevehetövé válik,
azt mindig fényesség, tündöklés,
ragyogás jelzi. Isten ugyanis a

világosság (1 J 1, 5),. ezért je.
lenléténeká bizonysdga·.q, dicső

ség, amiről főképen az Ószih;et.
ség könyvei beszélnek oly .szem~
léleiesen. Ebbe a dicsőségbe me·
rül a teremtmény az istenközel-'
ség révén, alapvetően már a
megszentelő kegyelem által; et.
Ml ragyogott kibirhatatlanul
Mózes arca az Istennel való be
szélgetés után (Ex !U, 29), ettől
rettennek meg az apostolok
Urunk ·színeváltozásakoT (Mt 17,
2). Es ez csillan fel néha ártat
langyermekek, szeni emberek
tekintetében már itt <a földön.

I stennek ez a dicsősége »éote
len; mindenki ebből részesedik et
neki adott kegyelmek és saját
érdemeinek - azaz végered
ményben Isten adományozá8á.
nak - a mértéke szerint. Senki
sem ragyoghat tehát másként
isteni dicsőségben, csak egyedül
a rája kiáradt isteni fényessé
get visszasugározva. Mint-ahogy
a hold fénye, bármilyen kedves
és szép is, bármennyire sajáto
san az övé is, mégis csak a nap
ragyogásának a hűséges és alá
zatos visszaverődése.

Igy van ez Máriánál is: Isten
végtelen dicsősége, szépségének
a fénye senkin sem verődik ki
oly teljességben, mint Őrajta,
senkit sem tesz oly elragadóan
kedvessé, mint öt. Ezért Mária
minden üdvözült örömének is
oka: benne mindenki gyönyör
ködik, Orá mindenki rátekint.
A hold látszik az égen, de nem
minden csillag; sőt még akkor
is látható halvány szépsége, ami
kor a nap sttgárözöne minden
más éuitestet észrevétlenné lesz.
Isten a mennyország napja:
annyira besugározza és kiemeli
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Máriát, hogy mellette sok min
denki másról meg lehet feled
kezni az égben, sok más észre
vétlenné válik az egyes üdvözül
tek számára. Aki azonban I stent
látja, annak Máriát is látnia

.kell, még ha rajta kívül esetleg
senki mást nem is látna.

Igy van ez mosi, amikor tes
tének dicsőségében még lj az
egyetlen teremtmény az égben.
De így lesz a megdicsőült testek
mondhatatlan sokaságában is;
aeoknak goodolhatatlan szépsé
.{?ében is Ö lesz a legszebb, az
4sszehasonlíthatatlanul szép, az
egyetlen igazán szép.

A szentek a mennyei dicsőség

ben Krisztus sorstársai, osztá
lyosai. Úgy akarta, hogy ahol Ö
van, szolgái Vele legyenek (J 12,
26; 17; 24); hogy akik Altala
győztek, Vele együtt trónon ü~
jenek (Ap 3, 21).

Krisztus ugya.nis semmit sem
tart mes magának; ami Nelci
kijá", azt mind megosztja azok
kal, akik Isten örök választása,
-a nekik adott kegyelem és érdem
révén az Övéi lettek. Ezek az
égben valamennyien együtt
királykodnak Krisztusukkal,
-ahogy a2 Egyház a trentói zsi-
-naton. ünnepélyesen tanítja (D
.998) és ahogy maaa a Seeni
írás is kifejezetten mondia (Ap
fi, 10).

Amit persze minden egyes üd·
vözültről lehet mondani, azt fel
fokozott és egyedülálló értelem
-ben kell JIáriáról mon·danunk:
senkit lsten olyan szoros Krise
tuskiJzelségre, annyi kegyelem
-re, annyi érdemszereésre nem
választott, mint öt. Jézusával
-való páratlan kapcsolatai any
nyira kiemelik, annyira Fia
-mellé emelik, hogy Fia eímén Ö
az üdvözültek köz<ött a királyok
királynője és az uralkodók úr.
nője.

Királykodni annyit jelenJ,
mint a kö<:össég élén állva cll lW
zösség életének irányt adni, eb
ben a. kfjzösség tagjainak a seol
.qálafát elfogadni és mindenkit a
közösség életében betöltött sze·
rep szerini megjutalmazni.

Hogy Mária az égben miké
pen királykodik, arra következ
tethetünk abból; amit itt a fötdön
látunk: hiszen az égi élet csak
a földinek a beteljesedése.

Nincsen senki, akire a keresz
tény kö.zösségben annyi élet vett
volna már irányt.. mint M áriá
ra. Aki ugyanis Krisztusra
iránJ/tvesz - (ennyit jelent ke
reszténynek lenni!) - hacsak
sajnála.tos elvakultság nem za
varja iekinietét, mindjárt Má
riára is kifeiezetten célt vesz.
Aki pe.dig igazán Krisztus felé
törekszik, előbb-utóbb·Máriára
is emeli szemét és nem csak aa
örökkéva16ságban talál Rá. Sőt,
a legtöbben Mária által vesznek
magára Kriseiusra is irányt,
hogy így könnyebben és bizto
sabban célba .1tt8sanak.

Nincsen senki, akinek a szol
gálatára annyian szentelnék ma
gukat, mint a Szűzanyáéra: övé
mindnyájunk lelkes szeretete,
csak ő lehet minden nő eszmé
nye, c:mk ő biztositja minden
férfi tiszteletét a női nem szá..
mára. Mindnyájunk édesanyja,
nemzetek nagyasszonya, a leg
buzgóbb lelkek Úrnője.

Nincsim . .<;enki, aki annyira
tudna bennilnket bókez1lségben
[uialmaeni, mint Akiről még so
hasem lehetett hallani, hogy bár
kit is cserben hagyott volna, aki
csak egyetlen fohásszal is tor
dult feléje. Mária mindnyájunk
szdrl~ára élet. édesség, remény
séu, éclesa.nyai jóság, most is, de
fő.1zépen halá.lunk óráján.

Takács József


