
„AZT AKARJA, HOGY MINDEN EMBER ÜDVÖZÜLJÖN” 
 
A hónap imaszándéka: Hazánk és Európa újraevangelizálásáért 
Titok: „Aki meghirdette Isten országát” 
 
1. Elmélkedés 
Magasztalja lelkem az Urat 
 
Szentírási idézet: Lk 1,46-56 
 
46Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, 47és szívem ujjong megváltó Istenemben, 48mert 
rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, 
49mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. 50Irgalma nemzedékről nemzedékre az 
istenfélőkkel marad. 51Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, 
52letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. 53Az éhezőket javakkal 
töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. 54Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve 
irgalmáról, 55amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.” 56Mária még ott 
maradt három hónapig, aztán hazatért. 
 
Bevezető ima: Szűzanyánk! Hálás vagyok érted Mennyei Atyánknak, hogy a te személyedben 
megmutatta számunkra eredeti, szeplőtelen emberségünk csodálatos szépségét. Hálás vagyok neked 
is, amiért egész életedben küzdöttél azért, hogy minden kísértés és nehézség közepette is hűséges 
maradjál „igen”-edhez. Járj közben értem és szeretteimért, hogy mi is a hűség útját járjuk földi életünk 
utolsó pillanatáig. 
 
Elmélkedés: „Szívem ujjong megváltó Istenemben” Mária, a szeplőtelen, aki minden bűn nélkül fogant 
és élt, megmutatja nekünk e szentírási szakaszban a legtisztább, leghelyesebb viselkedést Istennel 
szemben. Túláradó hálával és magasztalással fordul a világ Teremtője felé, mindazért az ajándékért, 
amit Tőle saját maga és az egész világ kapott. Valamint előre hálás Istennek mindazért, amit őérte és 
az egész emberiségért a jövőben tenni fog – bár előre nem tudhatja, hogy mi fog a jövőben 
bekövetkezni, milyen sors vár rá és gyermekére valamint az egész világra. Egy dologban azonban 
egészen biztos: Isten, a mi teremtő Atyánk minden ember javát és üdvösségét akarja megvalósítani. 
Mi, bűnös emberek képtelenek vagyunk ilyen feltétel nélküli bizalommal lenni Isten iránt. És éppen ez 
a bűnünk! Mihelyt teljesen bíznánk Isten akaratának tökéletességében, mihelyt tökéletes bizalommal 
alávetnénk magunkat Isten tervének, mint Mária: mi is meghalnánk a bűnnek, mert a gonosz nem 
találna fogást rajtunk! Imáinkat ezért kezdjük mindig hálaadással, s gyakoroljuk mindennap Mária 
egészen ráhagyatkozó gyermeki lelkületét! 
 
„Rátekintett szolgálója alázatosságára” Az Isten mindenek felett álló nagyságát elismerő dicsőítő 
lelkületnek nagyon fontos eleme az alázatosság, amelyet szintén Máriától tanulhatunk el. De vajon 
kitől tanulta maga Mária? Mivel ő maga „kegyelemmel teljes”, azaz Isten jelenléte teljesen betöltötte 
őt, nyilvánvaló, hogy alázatosságának forrása maga Isten. Valóban: a földre szállt, megtestesült Ige, a 
Második Isteni Személy maga a megtestesült alázatosság. Ha tehát az Istennel való egységet keressük 
– amely az üdvösség útja – legyen ez a két legfontosabb mérföldkő számunkra: Isten magasztalása, 
dicsőítése és az alázat lelkülete. Mária határtalan hálája és öröme járjon át bennünket, akár dolgozunk, 
akár barátainkkal vagyunk, akár imádkozunk! 
 
„Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad” Csodálatos Mária szájából hallani ezt az 
ígéretet. Különösen azért, mert Isten irgalmának leghatékonyabb közbenjárójának Isten éppen Szűz 
Máriát ajándékozta nekünk, amikor Jézus a keresztfán minden ember és az Egyház lelki Édesanyjává 
tette: „Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: »Asszony, 
nézd, a fiad!« Aztán a tanítványhoz fordult: »Nézd, az anyád!«” (Jn 19,26-27). Ezzel kezdetét vette Szűz 



Mária különleges, édesanyai közbenjáró küldetése, amely minden emberhez szól. Szent II. János Pál 
pápa így tanít erről Máriáról szóló enciklikájában: „Az Egyház tudja és tanítja, hogy a Boldogságos Szűz 
minden hatása az emberekre az üdvösség rendjében isteni tetszésből ered és Krisztus túláradó 
érdemeiből fakad; a hívőknek Krisztussal való egyesülését pedig egyáltalán nem akadályozza, hanem 
éppen előmozdítja” … „Mária isteni kiválasztás révén az Atyával egylényegű Fiú evilági anyja és 
„nagylelkű társa” a megváltás művében, ezért „anyánk a kegyelem rendjében”. Ez a feladata indokolja 
valójában az ő jelenlétét Krisztus üdvözítő misztériumában és az Egyházban.” (Redemptoris Mater 38-
39) 
Szűz Mária különösen elhivatott tisztelője, Monforti Szent Grigon Lajos a „Tökéletes Mária-tisztelet” 
című könyvében személyes imatapasztalata alapján tanít bennünket Szűz Mária közbenjárásának 
jelentőségéről: „Minél odaadóbb a lélek Szűz Máriához, a kegyelmek Istentől rendelt közvetítőjéhez, 
annál bensőségesebben meríthet az isteni Szív kegyelmi árjaiból, és annál közelebb jut el magához a 
kegyelem szerzőjéhez, Istenhez.” … „A Szentlélek Szűz Máriában és általa akarja választottait kialakítani 
és így szól hozzá: Szerelmesem és Jegyesem, verj gyökeret minden erényeddel választottaimban, hogy 
erényről erényre, kegyelemről kegyelemre növekedjenek. Akkora kedvem tellett Benned, amikor a 
legfenségesebb erények gyakorlásában éltél a földön, hogy most is óhajtalak a földön megtalálni, a 
nélkül azonban, hogy megszűnnél az égben lenni. Képezd és alakítsd ki Magadat erre a célra 
választottaimban, hogy bennük legyőzhetetlen hitednek, mélységes alázatosságodnak, minden irányú 
önmegtagadásodnak, magasztos imádnak, égő szeretetednek, erős bizalmadnak és minden 
erényednek gyökerét gyönyörködve lássam. Állandóan Jegyesem vagy; éppoly hűséges, tiszta és 
termékeny, mint valamikor; adjon hát nekem hited hívőket, tisztaságod szüzeket, termékenységed 
pedig választottakat és templomokat.” Tekintsünk mi is Szűz Máriára gyermeki bizalommal, és azzal a 
mély meggyőződéssel, hogy hathatós és mindennél erőteljesebb közbenjárására nélkülözhetetlen 
szükségünk van ahhoz, hogy a mennyországba vezető meredek és keskeny utat sikeresen végigjárjuk. 
 
Monforti Szent Grigon Lajos felajánló imája Szűz Máriának (rövidített) 
Istenem megújítom és megerősítem és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a 
Világ Győzedelmes Királynője által. 
Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának. Fölajánlom és átadom magamat Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve által Jézus Szentséges Szívének. 
Hogy ezt képes legyek megvalósítani, a Boldogságos Szűz Máriát anyámmá és királynőmmé választom 
és így kívánok Neki engedelmeskedni. 
Jézusom, Szűzanyám, mindent átadok Nektek, hogy Ti rendelkezzetek velem. 
Égi Édesanyám és Királynőm, Te ajánld föl imáimat, áldozataimat a Szentháromságnak. 
Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, a múlt, a jelen és a jövőbeli jócselekedeteim 
minden értékét Neked adom. 
Szűzanyám Téged kérlek, segíts, hogy mindent szeretettel tudjak végezni, hogy szeretettel tudjam 
elvállalni és hordozni mindennapi keresztjeimet. 
Mindent Isten szent akarata szerint kívánok tenni. 
Mindezek megvalósításához kérem Isten kegyelmét, a Szűzanya és minden szent közbenjárását és a 
szent angyalokat hívom segítségül. Ámen. 
 
Elhatározás: Imában kérem a Szentlélek segítségét, hogy növelje Mennyei Édesanyánkba vetett 
bizalmamat.  
 
 
 
 


