
ESZM~K ~S ESEM~NYEK

AKIT ISTEN LEGJOBBAN SZERETETT

Ha a Boldogságos Szűzről elmélkedünk, valamilyen formában mindig
ugyanoda jutunk. De ez az .uqyanaz" olyan mély és annyira lényeges, any
nyira központi, hogy sohasem tudjuk kimeríteni , - tehát még is mindig más
és mindig új.

Szűz Mária személye ugyanis a maga konkrétságában, mlnr a Megváltó
anyja, minden kiváltságával és minden kiváltságában, a szeplőtelen fogan
tatástól a mennybevételig, az isteni szeretet misztériumát tükrözi. Azt az
isteni szeretetet, amely számunkra mint irgalom nyilatkoztatja ki magát Jé
zus Krisztusban, és amely kezdete és vége, mozgatója és beteljesítője rnln
den történésnek, a teremtéstől egészen az utolsó ítéletig .

Ez a teremtő, megváltó, megszentelő, az üdvösségre elvezérlő istení sze
retet, amely az egész világmindenséget átöleli, és minden egyes teremt
ményt, minden egyes embert számon tart, - mintegy rövid foglalatban , kon
centráltan mutatkozik meg előttünk Máriában,

Nézzük tehát ezt az isteni szeretetet Szűz Máriában aszerint, amit neki
juttatott és aszerint, amit belőle kiváltott.

1) M i t j u t t a t o t t az egészen különleges isteni szeretet Máriának?
A teológusok összeszámlálják és rendszerezik kiváltságait, amelyek kegyel
mi teljességének k ülönb öző szempontjait jelentik, Ez a kegyelmi teljesség
az istenanyaságra való kiválasztottságának következménye. Mivel lsten ki·
választotta és beillesztette a megváltás tervébe, azért lett anya és szűz,

azért áll Krisztus mellett a keresztnél. azért vétetett fel a rnennybe . Ezek az
'ist eni szeretet különleges ajándékai, - és ezek mind t e r m é s z e t
f e I e t t I e k. Az isteni szeretet különleges ajándékai között nem szere
pe l a kényelem, a gazdagság, a siker, a különleges megbecsülés a főldi

életben, és annyi más dolog, ami minket annyira lebilincsel és Izgat. Ez
persze tulajdonképpen természetes, és sokszor hallottuk már. Mégis meg kell
kísérelnünk nagyon világosan szemünk elé áll ítani. mik is valójában lsten
i g a z i ajándékai; ml az, aminek súlya van az lsten előtt, és mi az, aminek
nincsen. A Mária-tisztelet egyik legnagyobb haszna éppen az, hogy ezt egész
konkrétan szemünk elé tárja, és ezzel természetfeletti értéklátásra késztet
és nevel. Hozzászoktat ahhoz, spontán módon begyakorol arra, hogy evilági
értékskálánkat revideálluk. és arra késztet. hogy ezt folytonosan megtegyük.

Természete sen mi nem rendelkezünk Mária kiváltságaival. De azért ezek
még sincsenek től ünk annyira távol , hogy legalább valamit ne birtokoljunk
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bel ől ük. legalább mint kezdeményt, mintegy kiindulópontként . Mert hiszen a
megváltó szerétet. amely öt mind en bűnt ől megörizte, minket is átö lel , 
és ha mi nem is részesülünk az istenanyaság kegyelmében, mégis valóban
vérrokon ai vagyunk Krisztusn ak. Mi is .sz ívünkbe" fogadjuk öt teljes való
ságában az Oltáriszentségben. Szellemi értelemben pedig az Úr maga állí
totta: . Aki megte szi mennyei Atyám akaratát, az nekem testvérem, növérem
és anyám" (Mt 12,50). tS ha felismerjük Máriában az isteni szeretet külön
leges nyomait, és ezáltal hozzászoktatjuk szemünket az Isteni szeretet rnü
ködésm6djához, akkor magunkban is könnyebben és világosabban fel fogjuk
ismerni ugyanezt az isteni szeretetet. Ez pedig nagyon fontos . Mert az Igazi
szeretethez connaturali tas, a természetek bens ő hasonulása szükséges :
lsten szeretetének felismerése nélkül nemigen vagyunk képesek az isten
szeretetre, másrészt pedig minél inkább szeretjük az Istent , annál inkább
megismerjük és felismerjük az ö szeretetét.

2) Igy volt ez, így van ez Máriában is. A neki juttatott isteni szeretet
különleges volta egészen különleges v I s z o n t s z e r e t e t e t váltott ki
bel öle. Mi volt ennek konkrét megnyilvánulása? Tökéletes kitáru lkozás, töké
letes kinyílás lsten felé, teljes készség, önmaga teljes átadása. tS ennek
a formulája roppant egyszeru : . Legyen nekem a te igéd szerint."

A szeretetre a fel elet a viszontszeretet, de ezt a viszontszeretetet a leq
világosabban, a legfélreérthetetlenebbül és a legteljesebben meg lehet fogal
mazni a szeretet említése nélkül: f i a t , - ecce ego. mitte me (vö . Iz 6,8) .

Mindez annyira egyszerű és világos , hogy itt nincs semmi elméleti prob
léma. Hiszen az egyetlen, amit a teremtmény valóban adni tud Istennek, a
készsége. - de ez a készség egyszersmind minden is. tS még sincsen
problematikusabb , nincsen nehezebb. mint ezt következetesen megval ósíta nI.
Mert mi ezt a fiatot nem tud juk egyszersmindenkorra kimondan i. Nem azért,
mintha szándékunk szerint nem akarhatnánk magunkat véglegesen átadni
Istennek. Ez nemcsak lehetséges, hanem szükséges is, - e nélkül önátadá
sunk nem lenne abszolút, nem lenne teljes , fenntartás n élküli. . De jure"
tehát Istennek kimondott . leqyen" szavunknak véglegesnek kell lennie. A
baj csak az, hogy ez . de facto" nem sikerül. Minden új helyzetben, új körül
mények között, az id ő múlás ával újra és újra ki kell mondanunk . Lehet ezt
az önátadást bizonyos értelemben Intézményesíteni is, és ez nagyon dícsé
retes. Ez történik pl. a fogadalmakban , ill. az evangéliumi tanácsok követé
sében: lekötjük magunkat Istennek . De ez nem ment fel attól, hogy minden
nap újra ne kelljen kezdenünk a fiatért való harcot, amíg csak élün k.

Fájdalmasnak érezzük ezt? Nem baj. Amíg fáj . addig törekszünk. A tra
glkus nem az. hogy mindig újra ki kell mondanunk ezt a fiatot, - csak az
lenne trag ikus, ha abbahagynánk . Meg kell értenünk: lsten szeretetére nem
tudunk egyszersmindenkorra választ adni: egész életünk minden napjának
kell válasszá válnia .
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Es itt megint nagyon seq íthet egy pillantás Máriára. A vele való foglal 
kozás kinyitja a szemünket. Mert ne higgyük. hogy neki könnyű volt. A ki
mondott . ftat" súlyát neki is meg kellett tapasztalnia életének minden nap
ján. A megvalós ít ás számára is mindennapos és nem könnyű feladat maradt.

3) Próbáljunk most gondolatmenetünkből néhány konkrét követke ztetést
levonn i magunknak. és választ adni arra a kérdésre . mib en utánozhat juk a
Boldogságos Szűz lsten iránti szeretetét. Elsősorban is abban. hogy teljesen
Istenne k élünk és minden eszközt felhaszn álunk. hogy bensőségesebben

egyesüljünk Vele. Vajon valóban úgy élünk-e. úgy viselkedünk-e. mint lsten
emberei? Sugárzi k-e rólunk az Istennel való kapcsolat? Eléggé meglátszik-e
életünkön. hogy keresztények vagyunk, akiknek az eszménye : . Iegyetek tö
kéletesek. mint a mennyei Atya tök életes"? (Mt 5.48) Oszintén Istent ke
ressük-e. vagy pedig magunkat? Következetesek vagyunk-e. és valóban lsten
szolgálata-e cselekedeteink mértéke?

Mária szeretetét utánozzuk akkor is. ha szer ényen, készségese n. odaadóan
szolgálunk minden embernek, mint testvérünknek. Nem vagyunk-e még min
dig túlságosan önzők. talán lelk iekben is? Eléggé készen állunk-e, ha arról
van sz ö, hogy másoknak valamilyen szolgálatot tegyünk? Tudunk-e lemon
dani. áldozatot hozni mások kedvéért? Hogyan viseljük el környe zetünk hibáit?

Weissmahr Béla

TALÁLKOZÁSOM SUHARD EMMÁNUELLEL

1940 augusztus 1. Vasas Szent Péter ünnepe. Am íg élek . nem fele jtem
el ezt a csütörtöki napot. Mennyire hasonlított az apostolfejedelem sorsához
ezen a napon Franciaország és Suhard bíbo ros tragikus helyzete! Alig más
fél hónapja. hogy a hitleri német hadsereg lehengerelte az országot. és való
sággal gúzsba kötött a szabadsághoz szokott franc ia népet . A bíboros június
l -én. a szörnyű és véres harcok idején hagyt a el előző sz ékhelyét . Relmset.

.és foglalta el új érseki székét Párizsban. Min t a fr anciaországi magyarok
lelki gondozásával fogl alkozó pap tisztelegn i akartam nála. Az érseki palota
előtti udvarban azonban egy német katona fogott le , és a már ott lévő

mintegy harminc személy közé akart tuszkol ni . Irat aimat bemutatva és egy
részletes vallatáson átesve nagynehezen sikerült kikerülnöm. Egyenesen a
nunc latúrára siettem. és rneqtudtarn , amit már úgyís sejtettem: a Gestapo
négy nappal azelőtt házkutat ásr tartott az érsekn él. és most szobafogság
ban örzl.

Másnap. augusztus első p éntek én. a montmartre-i Szent SzIv bazil ikába
mentem szentm isét bemutatni. A város fölött uralkodó hatalm as szentegy
házat a hetvenes fr ancia-porosz háborúban leqy őz ött és megalázott francia
nép építtette bűnbánata. buzgósága és hálája jeiéül , amint ezt a szentély
apszisában olvash atjuk. Elmondhatjuk. hogy ebben a szenté lyben a francia
katolikusság szIve ver. hiszen éjjel-nappal állandó szentség imádást végeznek
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