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Íme az Úr szolgálóleánya:
történjék velem szavaid szerint. (Lk 1,38)

Az első ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Éden-kert fái között. De
az Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: "Hol vagy?"
Ő így válaszolt: "Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát
elrejtőztem."
De Isten így szólt: "Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről
megtiltottam, hogy egyél?" Az ember így válaszolt: "Az asszony, akit mellém rendeltél,
ő adott nekem a fáról, ezért ettem."
A Úristen megkérdezte az asszonyt: "Mit tettél?" Az asszony így felelt: "A kígyó vezetett
félre, azért ettem."
Az Úristen így szólt a kígyóhoz: "Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a
mező minden vadja között. Hasadon csúszol és a föld porát eszed életed minden
napján. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka
közé. Az (ő ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod."
Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja.

Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden
mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki a világ
teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve
arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiakká
legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan
megajándékozott minket.
Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad
elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát felsége dicsőségére, mi, akik már korábban is
Krisztusba vetettük reményünket.

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy
szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve
Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: "Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az
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Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!" Ennek hallatára Mária zavarba
jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: "Ne
félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és
fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják
hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán
mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!"
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: "Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem
ismerek?" Az angyal ezt válaszolta neki: "A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli
ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt
hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik
hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen."
Erre Mária így szólt: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!"
Ezután az angyal eltávozott.

A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe egyike azoknak az ünnepeknek, amelyek nekünk, modern
embereknek nem túl könnyen beláthatók és megérthetők, hiszen ebben a dogmában egy mély,
csak hívő szívvel felfogható titokról van szó. A fogalom hosszú, nem ellentmondások nélküli
előélete után dogmaként először 1854 – ben hirdették ki. Ebben az Egyház azt hirdeti, hogy
Mária kezdettől fogva megváltott és mentes a bűntől, ezáltal az igazság által Isten örök tervére
mutat rá Máriával és végsősoron velünk.
Mindenekelőtt a Mária és fia közötti mély és korlátlan kapcsolatot láthatjuk. Krisztus az, aki
(előre) megváltotta Máriát az áteredő bűntől. Mária az, aki mindannyiunk közül elsőként "a
kegyelem és igazság" (Ján 1,17) teljességéből részesült. Ez az elő- vagy elsőként megváltás
újfent Mária Krisztushoz vezető útjára utal és megmutatja nekünk, hogy a megváltás műve
valami átfogó, időt és teret átható és az emberiség történetével legmélyebben egy. Mária
különleges kapcsolatba kerül a Megváltóval a megváltás e módja által, amely egész létét és
egész személyiségét érinti. A szeplőtelen fogantatásban Máriának juttatott kegyelem a
Megváltó részéről átfogó és feltétel nélküli odafordulásként értendő, amely Mária részéről
ugyanolyan totális odaadásnak felel meg. E két személy kapcsolata a lehető legmagasabb és
legintenzívebb, amely valaha is létrejött a megváltás történetében.
Ezt a páratlan kitűntetést azonban nemcsak Mária privilégiumának kell tekintenünk, hanem az
egész emberiség számára jelentősége van. Amit Isten Máriával tett, vonatkozik mindenkire.
Mária olyan ember, amilyennek Isten eredetileg akarta: mentes a bűntől és teljesen nyitott
Istenre. Mária a kegyelem által mindenestől a teljességre jutott teremtmény. Mária szeplőtelen
fogantatása által nekünk adott jel azt mondja, hogy az Isten által akart, mintegy "tökéletes"
ember a bűntelen ember, ezért a bűn nem tartozik az ember lényéhez, hanem az Istennel való
kapcsolat mélyéből táplálkozó töretlen és sértetlen emberi létre vagyunk hivatva. Mária már
Isten országának kezdete, amely valóban arra tör, hogy megszabadítsa az embereket a
világban, amely Isten ellen lázad. Ezért fordulhatunk Máriához, mint példaképhez és
közbenjáróhoz a gonosszal vívott harcunkban.
A végső értelmét abban láthatjuk, hogy az Istenanya mentes maradt minden emberi bűntől,
hogy így lehetségessé vált számára a valóságos közreműködés a megváltásban Jézus Krisztus
által. Jézus a saját oldalára állította első és teljesen megváltottként, hogy első Évaként a
Megváltó tökéletes társa legyen. Itt is példaként áll minden megváltott előtt, akik ugyanúgy
arra hivatottak, hogy Krisztus megváltói kegyelmét felfogják és terjesszék a világban a bűnnel
vívott harcban.
A Szeplőtelen Fogantatás hittétele ezért nemcsak hitaktusra késztet minket, hanem tartalmazza
azt a felhívást is, hogy amit Máriában és Mária által kaptunk, azt tovább vigyük. Mária segítsen
minket ma is, aki megváltásunkban elő- és példaképünk, hogy a megváltásra utaltságunkra
ráébredjünk és életünket Krisztussal való egyre mélyebb egységre hangoljuk.


