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Előszó

Ez az ünnep nem nyilvánosan ünneplendő; ezért tehát kívülesik a mi célkitűzésünkön, amely a
nyilvános ünnepek gondolatához adnak beszédanyagot. – Hogy mégis közlünk néhány és inkább be-
szédvázlatot, annak az a magyarázata, hogy több helyen a templom felszentelési ünnepe, és ezért az
ünnep szentbeszédeinek tárgyává lészen. – Itt tehát nem bontjuk a mi szokásunkhoz híven követett
„általános jellegű (A) és „írott” (B) főrészekre a beszédanyagokat, hanem következetesen egymás-
utánban adunk először bevezetésül két részletesebben kidolgozott beszédvázlatot, majd inkább beszéd-
tételeket, illetve vázlatos gondolatcsoportokat. – Alapgondolatunk ez: a Szűz Anya látogatása – va-
lóban az Úr Jézus beköszöntése. Titokzatos a történelmi látogatása, és így titokzatos a lelkünk vilá-
gába való beköszöntés is. – A nagy gondolatot tartalmilag részletezve ilyen kisebb csoportokra bont-
ható az egész, amilyeneket itt felvázolunk. Nagyon termékeny beszédtételt adhat az Isten áldotta édes-
anyák belső élete és az áldott anyák találkozása. Továbbá szélesíthető a tétel – misztikus átépítésben
– ilyen területen is: lehetünk – e mi is Krisztust hordozók? Végül – a Szent Szűz és Erzsébet asszony
éneke nyomán – mi is megpendíthetünk egykét diadalmas lélekszimfóniát. – Lássuk ezeket egyenként.

* * *

Kissé kidolgozottabb két beszéd

1. beszéd: Az alázkodó látogató
(Qui se humiliat)

Bev.: A Szent Szűz alakja lép elénk a mai ünnepen. Mégpedig olyan alakban, hogy az örömének
túlcsorduló bőségét hordozza és alázatos látogatásával rokonait látogatja. Túlcsorduló öröme – életé-
nek szent titka, és e látogató útja alázatának záloga. – Mit tár elénk a mai Evangélium szövege?

1. Alázatosan kopogtat a Szent Szűz.
Az angyali üdvözlet az Istenanya léleköröme és lélektitka. Olyan isteni hír, amely minden ember

fölé emel, és olyan életérték tudata, amely mindennél nagyobb.
a) A léleköröm – életmegemelést ad. Mégpedig azért, mert annak a kegyelemnek örvend, amely

őt az „asszonyok áldottjává” tette. – Egyedül ő tudja a halandók közül egyelőre, hogy mit adott neki
az Isten: „Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni” – írja a Szentírásban Lukács evan-
gélista (Lk 1,32). – De azt is érzi, hogy szolgálatot vár tőle az égi Atya. Erről is értesíti az angyal:
„Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog
Jákob házában mindörökké és királyságának nem lesz vége” (Lk 1,32). Ennek teljessége – életszolgá-
lat!

b) A nagy felmagasztaltság azonban – életalázatra hangol. Ennek oka pedig ebben találandó; az
Istenanya alázatos öntudatának mélységes titka az az igazság, hogy mindezt az égi Atyától kegyelem-
ként kapta… Nincs tehát benne túlméretezett büszkeség. Az Írás így szól: „Az angyal így folytatta:
„Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél” (Lk 1,30). – Az ilyen lélekben természetes, hogy életét
alázattal hajtja az Istenatya akaratára. De ebben benne él az alázkodó szolgálat is. A Szent Szűz így
beszél: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék szavaid szerint” (Lk 1,38). Ő az Úr Egyszülöttjének
Édesanyja, mégis a szentéletű Erzsébet asszony látogatója.

2. A tiszteletet adó látogatás mellett azonban diadallal dicséri őt Erzsébet.
Az „Úr áldottá” – nak látogató útja is az alázat ténye. De itt is igazság lészen: „Aki fölmagasztalja

magát, megalázzák; aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják” (Lk 14,11). – A magát megalázó
Istenanya – Isten adta sugallat nyomán – megemeltté és dicsőítetté lészen. Itt nyilvános valóság lesz,
amit a próféták írtak és a közvetlen élet elénk mutat.

a) Az Ószövetségben előre hirdeti dicséretét az Úr. Olvasd csak: „Virág vagyok én a mezőn, és li-
liom a völgyben. Olyan a barátném a leányok között!” (Én.2,1-2).

b) Az Újszövetségben így magasztalja Erzsébet asszony: „Hangos szóval fölkiáltott: „Áldottabb
vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse!” (Lk 1,42). És Mária erre felel alázat-
tal mondván: „Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben. Hiszen tekintet-
re méltatta alázatos szolgáló leányát: lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék” (Lk 1,46-48).



4

c) De mindez a dicséret miért illeti a Szent Szüzet? Egyszülöttje érdeméért, ki az ő kiválasztottsá-
gának és kiemeltségének Ősforrása. – Benne az Istenanya méltósága a minden, és így az ő áldott jelen-
léte az Úr Egyszülöttjének kegyeit viszi…

Bef.: Zárógondolat legyen: A szerény megemeltetik, amint a Szent Szűz is énekli mondván: „Föl-
karolja szolgáját, Izraelt, s amint megígérte atyáinknak, nem feledi irgalmasságát” (Lk 1,54). – Tanul-
ja meg ezt a lelkünk, kövesse ezt az alázatos életünk, és akkor igaz élettel ünnepeltük a „Szent Szűz
látogatását” Erzsébet asszonynál…

2. beszéd: A szolgálatot teljesítő látogatott
(Erkölcsi beszéd: A látogatott lelke)

Bev.: A Szent Szűz látogatása – az Úr követének édesanyját illeti tisztelettel. Annál kopogtat tit-
kos visszahúzódásban az Úr, aki előkészíti majdan az Ő útját… Milyen lélekhangulatot vált ki ez a lá-
togatás a megtisztelt Erzsébet lelkében?

1. Alázkodva köszöni a megtiszteltetést.
Erzsébet asszony ködös bizonytalanságban sejtette születendő gyermekének hivatását. Teljes kül-

detését a születés körülményei biztosították. – Ennek tudata emelte lelkét.
a) Mégis alázattal hódol az Istenanya látogatásakor. Azért kiált fel mondván: „Hogyan lehet az,

hogy Uram anyja jön hozzám? (Lk 1,43). – A lényeg itt is az: az Isten Fiának jelentkezése – a hódoló
tisztelet gyökérzete.

b) Hogy példát adjon az Isten Fia látogatásának fogadására. – Mert hozzánk is eljön az Úr Jézus.
Minket is látogat, tehát tanuljuk – a fogadási módot. Titkosan, de láthatóan jön: „Az én testem valóban
étel s az én vérem valóban ital” (Jn 6,55). Csodálkozó szeretettel fogadjuk a kenyér színében! – Titko-
san és láthatatlanul – a kegyelem erejében: „Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, ameny-
nyit Krisztus adott” (Ef.4,7). Hálás lélekkel hasznosítsuk! – Titkosan és misztikusan – a víziók alakjá-
ban. – Egyéni hálával köszönjük!

2. Lélekkel szolgálja a látogatót.
De a látogató fogadása – szolgálatot igényel általános néphit szerint.
a) A vendég – Krisztus helyettese. Beteg, szegény, az Úr követe (Szt. Erzsébet királyné rózsa cso-

dája…).
b) Az „isteni Vendég” Erzsébet kiszolgáltja. – De az igazi „isteni Vendég” Erzsébet asszony gon-

dozásának tárgya…
c) A mi Vendégünk legyen – az életünk diadalmas Kiszolgáltja! Mert hozzánk is vendégképpen

érkezik a Mester. – Szolgálatunk olyan legyen, hogy állandóan velünk maradhasson. – A názáreti Szűz
három hónapig maradt Erzsébetnél: „Mária mintegy három hónapig maradt nála, aztán visszatért ott-
honába” (Lk 1,56). Mi azt könyörögjük ki, hogy állandóan világosodjék a lelkünkben. Azért ezt sóhaj-
tozzuk: „Maradj velünk, mert esteledik és már lemenőben van a nap” (Lk 24,29/.

Bef.: Boldog Erzsébet asszony, mert meglátogatta az Úr Anyja; boldog legyen az ember, mert
meglátogatja az Úr Maga!

*
Tételszerű beszédcsoportok

a) beszédcsoport főgondolata: Az Úr áldotta édesanyák

1. beszéd: Mária és Erzsébet

Bev.: Az Úr kiválasztottjairól lehetne szólni. Akiket az Úr kiemel, azokra különleges feladatot ró.
1. Erzsébet – az üdvösség előkészítőjének anyja.
a) Ígéri az Ószövetség. „Íme én elküldöm majd nektek Illés prófétát, mielőtt eljönne az Úrnak

nagy és rettenetes napja” (Mal. 4,5). „Kiált egy hang: készítsetek utat a pusztában az Úrnak, csinálja-
tok egyenes ösvényeket a sivatagban Istenünknek. Minden völgy emelkedjék fel, minden hegy és ha-
lom süllyedjen alá…” (Iz. 40,3-4/)

b) Teljesíti az Újszövetség. (Keresztelő János) „bejárta a Jordán egész vidékét és bűnbánati ke-
resztséget hirdetett a bűnök bocsánatára, amint Izaiás beszédeinek könyvében olvastuk…” (Lk 3,3-4).
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2. Mária – az üdvösség megvalósítójának Anyja.
a) Ígérete az Isten szava: „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és ivadéka

közé: Az széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel” (1Móz. 3,15).
b) Teljesíti az Isten szeretete: „Az angyal így folytatta: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Isten-

nél. Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak
trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké” (Lk 1,30-33).

Bef.: Mondhatjuk, hogy egy célnak – kettős szolgáló leánya. Ezek találkozása nemcsak fizikai,
időrendi és helyrajzi, hanem egységes szolgálatteljesítési.

2. beszéd: Az új élet „terhét” hordozók

Bev.: Áldva kell gondolni azokra az Úr áldotta édesanyákra, akik „jövő élet” szent forrásává emel-
tettek Istentől. – A tárgyalásban fejtegessük ezt a tételt: Isten követe minden újszülött.

1. Erzsébeté – próféta.
a) Róla hirdeti az angyal: „Nagy lesz az Úr előtt: bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja

méhében betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokat térít meg Istenünkhöz, az Úrhoz” (Lk 1,15-16).
b) Róla mondja a Mester: „Nézd, követemet küldöm színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat” –

idézi az Írást (Lásd: Lk 11,7-14).
2. Máriáé – Isten Egyszülöttje.
a) Ezt ígérte a próféta: „Gyermek születik ugyanis nekünk, és Fiú adatik nekünk s a fejedelemség

az ő vállára kerül, és lészen az ő neve: Csodálatos, Tanácsadó, Isten, Hős, Az örökkévalóság Atyja, a
béke Fejedelme” (Iz. 9,6).

b) Ezt hirdette az angyal: „Méhedben fogansz és fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a
Magasságbelinek Fia” /Lk 1,31-32/.

c) Ezt hirdeti az égi Atya: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17).
3. Minden anyáé – „Isten fia”.
a) „Mindannak azonban, aki hisz benne, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen” (Jn 1,12).
b) „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk. Ha pedig fiai, akkor örökö-

sei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei” (Róm.8,16-17).
Bef. Magyarázzuk a tételt így: áldottak az édesanyák, mert az Isten terveinek szent szolgáló leá-

nyai.

3. beszéd: Az áldozatos édesanyák találkozása

Bev.: Olvasandó az Írás szövegében jelzett találkozás /Lásd: Lk 1,39-56/.
1. Rejtett jövő hordozói.
a) Isten adja a gyermek hivatását.
b) Az édesanya szolgálja az Isten szent szándékát.
2. A jelen életteher szent vállalói.
a) Ők a születés, nevelés áldozatosai.
b) Ők a szenvedés és küzdés élethősei.
Bef.: Kérdezzük végül: hoz-e valami nagy értéket ilyen lelkek találkozása? A felelet legyen: az ál-

dozatos életet fokozza a hasonló „szent teher” viselésének tudata.

4. beszéd: Az „élet-liliom” és az „új élet szirombafakadása”

Bev.: Isten áldottja Erzsébet, ki Isten szemével lát áldott ajkával beszél…
1. Üdvözli áldott rokonát.
a) Minden látogatónak kijár az üdvözlet.
b) De a „názáreti Szüzet” különös hódolat illeti.
2. És benne tiszteli Üdvözítőnknek Anyját.
a) A kiemelő köszöntés így szól: „Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek

gyümölcse!” (Lk 1,42).
b) Prófétái ajka ezt zengi: „Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” (Lk 1,43).
Bef.: Kérjük az Urat, hogy mi is Erzsébet lelkével lássuk és tiszteljük a Szent Szüzet.



6

*

b) beszédcsoport főgondolata: Az édesanyák lelkivilága

1. beszéd: Az édesanyák éneke

Bev.: Csendítsük meg azt a dalt, amely minden tavasz fakadásakor bontakozik – a természet-
ben…

1. Dalol Erzsébet és Mária lelke.
a) „Áldott vagy te…” (Lásd: Lk 1,42-45).
b) „Magnificat”… (Lásd: Lk 1,46-49).
2. Mert szíve alatt pihen drága gyermeke.
a) Isten adta: „Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált” (Lk 1,13).
b) Boldogan várja: „Mily nagy dolgot művelt velem Ő, a Hatalmas és Szent!” (Lk 1,49).
Bef.: Hirdessük meg ezt a fenséges igazságot: minden újszülött – isteni követ. A mi családunk új-

szülöttjéről is elmondhatjuk várakozó kérdéssel: „hát mi lesz ebből a gyermekből?” (Lk 1,66).

2. beszéd: Az édesanyák várakozása

Bev.: Színezhető Maeterlinck „Kék madár” című darabjának a gondolata: az Isten világából ado-
mányokkal köszönt be az újszülött.

1. Szűz Anyánk Krisztust hordozza.
Ezért nagy a várakozása. És ezért mondja neki Erzsébet: „Boldog vagy, mert hitted, hogy betelje-

sedik mindaz, amit az Úr mondott neked” (Lk 1,45).
2. Az élet vándora – Krisztust hordozhatja.
Ezért nagy a vágyakozása. „Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg (és hordozzátok) tehát

Istent testetekben” (1Kor. 6,20). „Ezért, amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a
mennyeinek képét is” (1Kor. 15,49).

Bef.: Vessük fel a kérdést: milyen nagyot várhatott Erzsébet és Szűz Mária?!

3. beszéd: Az édesanyák áldozatossága

Bev.: Érinthető az a tétel: áldozatos az áldott anya élete.
1. Minden szolgálata – a gyermeke.
a) Áldozatos előkészület. – Az Isten adta „teher” vállalása. „Aki pedig befogad egy ilyen gyerme-

ket az én nevemben, engem fogad be” (Mt 18,5).
b) A lemondó nevelő munka. – A nevelő gond viselése. „Bizony mondom nektek, aki az Isten or-

szágát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda” (Mk 10,15).
2. Mert minden lehelete – a gyermekért.
a) A gyermek jólétéért dolgozik. – Éjjele is nappal!
b) A gyermek örök életéért fáradozik. – Vallásos nevelése is gondja tárgya.
Bef.: Emeljük ki: így születik meg az élet áldozatának szent gyümölcse, a gyermek.

*

c) beszédcsoport főgondolata: És minket nem áld – e így meg az Isten?

Ezt jelképes gondolattal kereshetjük.

1. beszéd: Lehetünk-e mi is ilyen áldottak?

Bev.: Magunkat értelmezzük mondván: mi a földre küldött „Isten képek”, lélekhordozók va-
gyunk…

1. Lélek az Úr; lélekben birtokolhatja minden ember.
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„Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, arcára lehelte az élet leheletét és élő-
lénnyé lett az ember” (1Móz. 2,7). – „Mindannak azonban aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten
fiává legyen, annak, aki hisz őbenne” (Jn 1,12).

2. Kérve kérem az eget, hogy én is birtokoljam az Urat.
A Mester ezt ígéri: „Ha aztán elmentem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal

viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok” (Jn 14,3).
Bef.: Örömmel higgyük, hogy Ő örömmel jön, hiszen értünk élt a földön.

2. beszéd: „Kristófok”…

Bev.: Szent Kristóf példájával kezdjük. A folyón átviszi a Gyermek-Krisztust…
1. Krisztus „terhe” nehéz az életúton.
a) „Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordoznia” (Gal. 6,5)…
b) „Az én igám édes, az én terhem könnyű” (Mt 11,30).
2. De biztos a befutás – az örök célba.
a) „Megérdemli a munkás a maga bérét” (Lk 10,7).
b) „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az

igaz élet koronája…” (2Tim. 4,7).
Bef.: A lényeg ez: Krisztussal – Krisztushoz!

3. beszéd: Az élet vizein át…

Bev.: A földi életen át juthatunk az örök révbe. – Hogyan járhatom ezt az utat?
1. Magam – gyenge vagyok.
a) „Könyörülj rajtam, Uram, mert elernyedek, gyógyíts meg, Uram, mert csontjaim remegnek”

(Zsolt. 6,3).
b) „Ezért gyöngék és betegek közületek sokan” (1Kor.11,30).
2. Jézussal biztosan járok.
a) „Akkor majd megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle nyitva leszen…” (Iz. 35,5).
b) „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: Én felüdítlek titeket”

(Mt 11,28).
Bef.: Mindent el fogok követni, hogy mindig Krisztussal maradjak!

*

d) beszédcsoport főgondolata: A lelkek egybecsengéséről és a lelkek melódiájáról

1. beszéd: A látogatások

Bev.: Mi a látogatások alapja?
1. Szeretetből indul.
„Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzéke-

nyek… gyakoroljátok a vendégszeretetet” (Róm. 12,10 és 13).
2. Szeretetet közöl.
„A lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelíd-

ség…” (Gal. 5,22).
Bef.: Lelkek találkoznak!

2. beszéd: A lelkek egybecsengése

Bev.: A szerető lelkek egymást kísérése színezhető.
1. Te az „Élet hordozója” vagy.
a) Szent Szűzre alkalmazva… „Áldottabb vagy minden asszonynál és áldott a te méhednek gyü-

mölcse!” (Lk 1,42).
b) Minden anyára alkalmazva… Emberélet hordozója!
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2. Én pedig ennek szolgálója vagyok.
a) Szent Erzsébetre vonatkoztatva… „Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” (Lk 1,43).
b) Minden édesanyára gondolva… Az „új emberélet” szolgálója.
Bef.: Legyen előttünk ez az igazság: az új életek is egymás szolgálatára születnek.

3. beszéd: Lélekhárfák

Bev.: Megállapítható, hogy minden ember „lélekhárfa”, akin muzsikál az Isten keze…
1. „Szolgálat” alaphangjára hangolt az Isten.
„És megáldá őket az Isten, és mondá: Szaporodjatok, sokasodjatok, s töltsétek be a földet s hajtsá-

tok uralmatok alá…” (1Móz. 1,28).
2. A „kiteljesülés” diadalénekét énekli az ember.
„De ti láttok engem, mert én élek és ti élni fogtok” (Jn 14,19). „Azon a napon megtudjátok, hogy

én Atyámban vagyok, ti pedig énbennem, és én tibennetek” (Jn 14,20).
Bef.: Fogjuk egybe a gondolatot, hogy az egybehangolt „élethárfák” dalában találjuk meg Isten

élettervét.

4. beszéd: A szférák zenéje

Bev.: A föld emberének és az ég Urának egybecsengését fejtegessük.
1. Örvend az „újszülöttnek” a föld.
„Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az órája, de amikor megszülte gyermekét,

már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra” (Jn 16,21).
2. Diadalt zeng az új követtel az ég.
„Hagyjátok csak a gyermekeket s ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a

mennyek országa” (Mt 19,14).
Bef.: Vezesse le, hogy a kettős életdal – a szférák zenéje.

*

Végezetül egy beszéd: a Visitatio B.M.V. ünnepre alkalmazva (Péter és Pál ünnepére szólókból):

Akik Krisztust hordozzák
(Erkölcsi beszéd: Krisztus hordozása) – (1950)

Bev.: Isten „szeretetkötelékeiről” szólunk Péter és Pál ünnepén. Azokról a kötelékekről, amelyek
embert emberhez, embert Istenhez fűzik. Azt hirdettük: ezek az örök és oldhatatlan kötelékek, mert Is-
ten fonta szeretet, Isten fel nem bontja. – A mai ünnep tovább viszi ezt a gondolatot, mert arról emlé-
kezik meg, hogy az Urat váró Szent Szűz Erzsébet asszony látogatásánál megérezheti a Szeretet Iste-
nének jelenlétét, áhítatos hódolatra hangolja Erzsébet asszonyt és diadalmas dalra fakadva magasztalja
az ég Urát. – Az igazság ez: az áldozatos hivatású Szűz a Szeretet élő Személyét hordozva látogatta az
Urat szerető Erzsébetet. Köztük valóságban élt az Úr! – De ezzel ma az a kérdés merül fel bennünk:
vajon minden szeretettel telített ember Isten adta kegye – e, hogy Krisztust hordozza és Vele köszönt
be minden egyes látogatás idején?

1. A Szent Szűz valósággal Urat hordozó.
a) A Gyümölcsoltó angyali ünnepe az isteni Ágnak az ember törzsbe ojtását hirdette. Az ég Szere-

tete emberéletbe kívánt kivirágozni, belefonódni. Ekkor cseng a Szent Szűz ajkán először hangzó em-
beri hang: „Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék szavaid szerint” (Lk 1,38).

b) A Visitatio napja az embercsalád köszöntése. Szeretet az alapja, hozzásiető jóság az alakja és
Istent hordozás a tényleges tartalma. – A szerető családanyának ajkán felcsendül a kérdés: „Hogyan
lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” (Lk 1,43). A valóságos felelet ez: Isten emberhez fűződik,
ember emberhez vonzódik, a Szeretet Ura Velünk él a szeretet otthonában.

c) A Szent Szűz most is Krisztust hozza, ha felénk fordul: ő maga mindent Krisztustól vesz és ő
mindig Krisztus kegyéből ad. Figyelmessé kell lennünk arra, hogy a szeretetkötelék a döntő, és  a
szeretet sodró áramlása indul Égből, sodor a földön és ragad az örök tájakra. „Most megmarad a hit,



9

remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet” (1Kor.13,13). – Ezek azok a szent
kötelékek, mondhatnám gravitációs vonzódások, amelyek az embert a személyes léthez, emberhez és
Istenhez ragadják.

2. De a Szent Szűz élete mellett minden szeretetet sugárzó ember Krisztust hordozó.
a) Az embertestvért keresés szeretet forrásából buggyan elő. Jót akarni, jót tenni – ez a cél. A láto-

gatás célja is. – És ez csak emberi? Nem. Isteni: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az
én nevemben, ott vagyok köztük” (Mt 18,20). Mintha azt hirdetné: a szeretetet vivő Krisztushoz való
csatlakozást hozó Szt. Tarziciusok – fizikailag, szentül érző lelkek – lélektanilag… Figyeld csak: mi-
lyen isteni érzést teremt a Szeretet érkezése (Pl. karácsonyest stb.)…

b) Ahol azután otthont talál a Szeretet és lélektanilag megjelenik a Mester, ott belső átalakulás
megy végbe. Az Írás szerint: „Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak,
halottak föltámadnak, a szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését” (Mt 11,5). Nem csodás
ígéret ez? – De valósul-e? – Figyeld csak a jóság, a szeretet légkörét! Ez átalakít… Ez olvaszt… Ez
vonz és csodálatra ragad… Ez követésre hangol (Pl. mártírok példája)… A jóság és szeretet örök gra-
vitációs erők. Ezt eredményezi: a Krisztus jelenléte.

Bef.: Magnificat-ot énekel a Szent Szűz. Ugyanezt énekelje a föld egyszerű zarándoka!

* * *
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