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Gyümölcsoltó Boldogasszony
„Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint.”
Az ember életében különleges pillanat, amikor elköteleződik egy ügy mellett. Meglát egy számára fontos
igazságot és ráteszi az életét. Még inkább sorsfordító, ha valaki meghallja az Isten szavát, elfogadja hívását,
igent mond, és Istennek tetszően próbál élni a továbbiakban.
Mária a kedves, dolgos, imádságos életet élő leány, Istennek különlegesen kedves gyermeke, megszólíttatik
az Istentől. Elhívást kap egy nem akármilyen feladatra. Ő lehet a világba lépő Isten Fiának édesanyja. Mária
igent mond, hiszen bizonyára addig is Istennek szentelt életet élt. Számomra abban rejlik az ő nagysága,
hogy mondhatott volna nemet is, hiszen ő is szabad akarattal lett megteremtve, de ő igent mond és vállal
egy olyan sorsot, amiről valószínűleg fogalma sincs, de bízik Istenben, hogy nem kíván tőle olyasmit, amihez
ne adna elég erőt is. A bájos csecsemőből öntudatos kamasz lesz, majd családjától eltávolodva
vándortanító, akinek már az élete is veszélyben van. A végső állomás pedig a kereszt. A boldog
kismamából egy megtört asszony lesz, míg idáig eljut, de a bizalma, hűsége, Istenbe vetett hite nem törik
meg. Jézusával együtt nő fel a feladathoz, hiszen soha nem akar beleavatkozni fia életébe. Nem akarja
eltéríteni, megóvni, bár bizonyára félti, de belátja, hogy nem élhet másként, az utat végig kell járnia. Az
édesanya nehéz szívvel, de mindig mellette van.
Mária igenje az a sorsfordító pillanat, amikor az Isten belép a maga teremtette világba, hogy végtelen
szeretetének kiáradásával új esélyt adjon az emberiségnek. Mária igenjével nyílik meg a lehetőség minden
ember számára, hogy immár Jézuson keresztül egy tisztább képet kapjon az Istenről, hogy az általa bejárt út
minta legyen mindannyiunk számára.
A Mennyei Atya állandóan sugározza felénk szeretetét, folyamatosan hív, hogy az ő útjára lépjünk. Kizárólag
rajtunk fordul, hogy mit válaszolunk, hogy tudunk-e igent mondani, elköteleződni mellette a kereszt
árnyékában is,
Apáti Zsuzsa

