
'MARIA PONKÖSDIIMAjA
Ez az esztendő emlékeztet,

hogy az egyházi év nemcsak
Erieetu», hanem Mária is, meri
a megváltáB nagyeseményeinél
mindig együtt találjuk őket.
Sőt amilwr még nincs, vagy
már nincs itt Krisztus, akkor
meg egyenesen Mária a közép
pont. Igy Urunk mennybemene
tele után, amikor ,,0 volt az, aki
oly hatltai6s könyörgésével ki.
esdette, hogy az I sten! Megvál.
t6nak a kereszten már nekünk
adott Lelkét az ujoonan szüle.
tett Egyház pünkösd napján
csodás ajándékok között meg
kapja." (A "Mystici Corporis"
enciklika befejező részéből.)

A Szentatya szavait ha hi·
tünk van, sem bíráigatnunk
nem szabad, sem bizonyítgat·
nunk nem kell, mert legfőbb
Tanítónk szavai. Szabad azon
ban és kell is helyes értelmüket
keresnünk túlz!is és megszorí
tás nélkül. Most Máriának a
Szen/lélek eljövetelénél betöltött
szerepéről 8zól, ahogy azt Isten

. akarta. Merthát tett-e Mária
valaha is bármit másként, mini
az lJr szolgálóleánya, ·hogy "le
gyen neki az O szava szerint?"
(Luk. 1, 38.)

A Szentlelket Krisztus érde
melte ki a kereszten' a teljes
igazságosság, sőt túláradó és
végtelen érdem seerini. Ezért
mienk a Lélek már a kereszten;
persze csak jog és lehetőség

szerimi, H ogy aeonban a Lélek
minden idők' minden egyes em
beréé legyen, az még nincs
meg Jézus kereszthalálával,
egyébként ugyanis mindenki
tényleg megkapná és valameny
nyien nemcsak megváltottak,
hanem mindjárt megezenteltek
is lennénk.

A Lélek maga az Ajándék: I s
ten minden adománya és ke-

gyelme az O mílve. Isten pedig
K riszt,us érdeméért egyetlen ke
gyelmet sem ad az embereknek
úgy, hogy az emberiség család
jáb61 valaki azt· ne kérte vol
na. Ha az egyes esetekben más
ról nem is mindig tudunk. Jé
zusunkról biztos, hogy most
már mi'n!1örökké él, 'hogy köz
benjárjon' értünk. (Zsid 7, 25;
R6m. 8, 34.) Ezért nem is csak
azt mondoita, hogy majd elkül
di nekünk a Szentlelket (Ján.
15, 26; 16, 7), hanem. hogy majd
kéri az Atyát és más ·Vigasz
talót ad nekünk. (Ján. 14, 16.)
Krisztu« ebben a kérdésben nem
akar egyedül lenni: mindent
megoszt azo,kkal, akik Obenne
vannak. Minél inkább egy az
ember Vele, annál nagyobb ré
sze van az O közbenjárásában.
Nem is lehet senki sem igazán
Krisztusban a nélkül, hogy ne
lenne Vele együtt mások szá
mára is kegyelmek kiesdője: itt
a földön minden Jézus f/.evé
ben mondott imánk másokért is
sz6l, az égben pedig a kegye
lemben elhunyt kisdedek is köz
benjáróink. akik a földön soha
sem imádkoztak.

A Jézus nevében mondott
imát az Atya mindig meghall
gatja. (Ján. 16,23.) Nem mindig
azt adja, amit kérünk, de min
dig magát a Lelket kérjük, az
ajándékait. (Luk. 11, 13.) Ha pe
dig magát a Lelket kérjük, azt
minden bizonnyal m'i3gkapjuk,
mert Helyette mást, szüksége
sebbei, jobbal Istentől sem nyer-
hetünk. .

Most már helyesen érthetjük
a SzentatYát Mária pünkösdi
imájáról. Sokan imádkoztak ak
kor együtt: az apostolok, szeni
asszonyok, Urunk rokonsága és
hívei, mintegy százhúszan. (Csel
1, 13-15; 2, 1.) A Szentatya mégis
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úgy beszél, mintha a Szentlélek
eljövetele cS(l;k Mária imájára
történt volna. Nem tagadja per
sze a többieknek az imáját
sem; dehát mi volt az a Má
riáéhoz képest'! A Mester, a
Művész körül sok seaéd ügyes
kedik. sok kezdő inas próbál
kozik, az alkotás, az eredmény
.mégis minden józan ember meg
itélése szerint· mégis csak a
Mester műve! Dehát miért volt
ennyire tökéletes Mária imája'!

Minél inkább Krisztusban van
valaki, annál nagyobb része van
az Ő közbenjáró szerepében:
Volt-e palaha bárki is annyira,
lehet-e valaki bárha is jobban
K riszt.usban, mánt Mária? Any-

,nyira eg-y Krisztuseal. minden
gondolatában, minden szándéká
ban, hogy Krisztus minden ke
gyelmének közvetítője és ezért
a Lélek eljövetelét is lehet neki
tulajdonítanunk. Ezt pedig még
az apostolokról sem mondhal
juk. Ők is kérték a Seentlelket.
De talán csak magukra, talán
csaka kis közösségre, talán csak
a zsidóságra; bizonyos. hogy
nem forgott mindenki az eszük.
ben, hiszen akkor még nem ér
tették Krisztus mindenkit átfo
gó ezeretetéit éppen ezért voU
szükségük a Lélekre! Egyedül
Mária imádkozott minden. idők
re,minden emberre kiterjedő ké
réssel. mert már tudta, hogy ő
édesanyja minden Fiában életre
hivatottnak. Imájában édes
anyai ezeretetét követte. Igy
egyedül ő kérte a századok és a
nemzetek Egyházának a Lelket.
A Szentlélek így is jött: nem·
csak akkorra alkalmilag, hanem
mindörökre az Egyházban.

Mária- csak a Lelket kérie és
várta. A többiek is őt várták,
de mennyi minden mást is vár
tak és kértek a Szenilélek: el
jövetele révén! Még Urunk
mennübemenetele előtt fs Izrael
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orsrogának a helyreállítása volt
a fő gondjuk! (Csel. 1, 6.) Saját
bizonytalanságukból szabadu
lást. Isten országának ellensé.
geit elsöprő diadalrajutásá:t, ma.
guknak Krisztus szolgálatában
sikert, örömet és dicsőséget, né·
püknek nagy jövőt . . . szóval sa
ját elg0n4olásaikat és vágyaikat
toglalták imába. Sok kérésüket
I sten nem hallgatta meg, meg
adta azonban nekik a Lelket,
hogy aztán csak Krisztusban él
jenek, szenoedienek: és dolgozza
nak. Mária csak a Lelket kérle.
Legjobban, moodhatni egyedül
értette akkor Krisztu» gMidola
tad, Krisztus terveit és csak
azok teljesüléséért imádkozott,
hogy jőjjön a Lélek és tegye tel
jessé, amit Krisztus lehetővé
tett és megkezdett. A Szentlélek
tényleg ezért is jött.

A Szűzanya imája nagyon
hathatós volt: a Lélek úgy jött,
ahogy sem azelőtt sem azután
soha többé: észrevehetően és
nagy 'feltűnéssel, . tehát teljes
nyilvánassággal. Jöhetett volna
akkor is úgy, ahogy azóta ál
landóan jön. Akkor azOnban nem
lehetne történelmi mádszerrei is
ilyen pont08an megállapíta
nunk, hogy Krisztus Egyháza
a husvét utáni ötvenedik napon
délelőtt kilenc órakor (Csel. 2,
15) lépett ki a világ elé: akkor
mutatta meg magát benne az
Élet, az Igazság, a Szentség és
az Erősség Lelke, hogy soha az
tán el ne hagyja. Már mJaga az
is sok, ha a Szentatya csak eny
nyit akar mondans: a Szenilélek
jöveteléért állandóan ostromol
ja az ima az eget; de csak Má-
rw pünkösdi imája volt annyi
ra hathatós. hogy akkor olyan
csodás eljövetele történt és hogy
olyan világraszólóan . kezdhette
munkáját a nemzetek és száza
dok Egyháza.
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