
FAjDALMAS SZÜZANVANK
A középkori jámborság szokr

tatott rá végkép, hogy Krisziu«
kinszenvedéséi Édesanyja fáj
dalmaitól soha el ne válasszuk.
Szeptemberben is egymást kö
veti a Kereszt és a Hétfájda
lom ünnepe. Csak októbernek a
közelsége miait nem is igen tud
juk n14 már, hogy valamikor
szeptember volt a Mária-hónap,
a Fdjdalmas Anyáé.

XII. Pius a "Mystici Corpo
ris" vél/én kétszer is megemlé
kezik Mária szenvedéseiről: a
kercsztalattiakr6l mondia, hogy
azok rét'én lett, aki már a Fej
édeffanyja volt, szenoedésének: és
dicsőségének ezen az új eímén
a Fej minden egyes tagjának
az anyja.. Későbbi szenvedéseit
így említi: mérheietlen. fájdal
mai/ erős és bizakod6 lélekkel
'Viselte és így önmagában Krisz
'us minden más hívénél tökéle
lesebben teljessé tette, ami hi
ányzott K risztu» szenvedéséből,
az Egyházért . . .

A szenvedés vele jár ugyan az
emberi természettel, de hitünk
szerint Isten első gondolatában

. mégis fájdalomtól meniesnek
akarta az emberi életet. A meg
váltás tervében azonban nélkü
lözhetetlen szerepet szá1tt épen
a seenoedésnek. A két elgondo
lds közötti nagy különbséget a
bűn ma;gyarázza. I gy a szenoe
dés a biin kö·vetkezménye: vala
mennyien a bűnnel együtt örö
köljük az első Adámt6l. A meg
váltás törvényénél ioaoa a,~011
ban az üdvösségnek is eszköze:
ezért kell mindenkinek legalább
a valóságot megjelenitő jelkép
ben, a keresztségben (R 6, 3-6)
'Vagy saját öntudatos szenoedé
sébe« is az új Adám szenoedé
seibe belekapcsolódnia.

Mária a bűnt sem nem örö
költe, sem el nem követte. Ezért

tehát nem, kellett szenvednie. De
ő is meaoaüott, SŐt új Éva volt
az új ÁdJám mellett: a. hozzá
tartozás miatt nem lehetett ide
gen vagy teljesen menies a
szenvedéstől, hiszen ak/cor nem
lehetett volna mindenben töké
letesen egy az ő Fiával, aki a
fájdalmak férfia left. Ezért
kapta Tőle ajándékul a szenve
dést is, hogy Hozzá hasonlóan
mindenkiért a.jándékul adhassa.
B» Mária seenoedésének a ma
gyarázata és' az. (j nagy dicső
sége: bűntelenűi Krisztushoz ha
sonlóan szenvedett és Attala az
élők anyja left.

Test szerint Mária az emberi
ség Fejének az édesanyja, lélek
szerint éppen fájdalmaiba.n lett
a Fej minden egyes tagjának
az anyja. Persze Mária sohasem
akarta csak magának fiául az
Igét, hiszen tudta és vállalta
Isten tervét, hogy Fia lesz a
Fej és alatta ujra egységbe fog
lalódik az emberiség, sőf a nun
denséa, (E 1, 10.) Ezen a ~imen

a Fej édesanyja any.ia minden
kinek, akit a Fej éltet. Mégis
helyesebb úgy mondanunk, hO,QY
Mária a kereszt alatt lett a Fej
ös.~zes tagjainak áz édesanyja,
hiszen Krisztust sem pusztán
szilletése, hanem szenoedése ré
vén mondjuk a mindensé.Q Fe
iének, jóllehet már szűleiésénél

fogva az volt. A megváltást nem
Názáret va·gy Betlehem, hanem
a Golgota hozta.

Második állításában a Seeni:
atya megint olyat mond felfo
kozott értelemben Máriárót, amit
minden krisztusi emberről lehet
és kell mondanunk, ha már ne
hezebben is értjük: teljessé tet
te önmagában, ami még hátra
volt Kriezius szenvedéséből.
Szent Pál ezt az allitást magara
vonatkoztatva mint magától ér-
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telődő igazságot csak éppen meg
említi, de nem magyarázza. (C
l, 24.) Krtsetue ugyanis értünk,
sőt a mi nevünkben szenoedett.
Ő azonban mindenét megosztja
azokkal, akiket az Atya öröktől
fogva arra választott ki, hogy
Fiának a képére formálódjanak,
sőt hogy forrn'ó'lódjék bennük
Krisztus. (R 8, 29; G 4, 19.) Ig.IJ
az üdvösséget hozó keresztet is:
Jézus igazán a kereszten Meg
váltó. a megváltolt pedig a Meg
váltó halálának az alakját ve
szi fel. (Ph 3, 10.) Ezt is jel/uJ
pezi és meg is adja a keresztség
(R 6, 3-6), felismert és megsze
releit va.lósággd '!Jedig a keresz
tény élet teszi, hiszen az el sem
gondolható kereszt nélkül.

Ily módon a szenvedés, ami
ugyan számunkra a bűn követ
kezménye, Krisztus által az üd
vösség eszköze, de csak azok

'számára, akik Krisztusban szen
vednek vagy a szenvedésben
Krisztusra találnak. Ezért egye
dül Kriszius a szenvedés egyet
len kielégítő megoldása. A nem
Icrisztusi ember retteg a szenoe
déstől, lázad ellene; a krtsetus«
szenced, de nem gyötrődik ér
telmeilenűl. és reménytelenül,
hanem Krisztust tudva és sze
reioe szenuedésébe mélyebben
belegondol, még vigasztalást és
örömet is talál benne. mint Pál
(C 1, 24), vagy ahogy Péter is
mondio: (1 P 4, 13.) Krisztus
ugyanis nem a kereszttől, hanem
II kereszt által váltott meg min
ket és igérete szerint keresztjén,
tehát a keresztjére vo'n magá
hoz nundeneket. (J 12, 32.) Igy
a krisztusi ember szenoedése
nem elmúlás, nem elha-gyatott
ság, hanem az Élethez, a Fejhez
való éltető kapcsolódás. I gy tu
lajdonképpen a Fej szenved to
vább egyes tagjaiban és í.gy
lesz a szenaiedés, amely a Ke
reszt óta teljes a Fejben, az idők
folyamán minden egyes tagban
teljes és így épül fel Krisztus
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titokzatos teste. (E 4, 12.) És
majd akkor jön el a meg11áltás
teljesl~ége, amikor a seenuedé« az
utolsó tagban is beteljesedett.

Dehát mit szeneedett m~g Má
ria a Golaota után? Hát nem a
holtan ölelt (Jdvözítő volt utol
só fájdalma? Nem! Vagy talán
öröm volt, hogy részegeknek
mondiák azokat, akiket a Lélek
vele euyiitt eltöltött? (A 2, 13);
vagy hogy az apostolok végig
veTve tértek ha.za a tilalommal,
hogy ne merienek. többé Jézus
nevében beszélni? (A 5, 40);
vagy amikor a béke és ezeretet
közössé.qét először bontotta meg
az eléaedetienkedés és az ösz
szekülönbözés? (A 6, 1); vagy
hogy a esidákereseténusén ~ly
féltékenyen nézte és oly sokaig
akadályo.zia, hogy az üdvösség
minden népé legyen? István
vértanúsága, Jakab halála, Pé
ter börtöne, népének: a meg
átalkodása éppen Megváltójával,
saját reménységének és üdvös
ségének a beteljesitőjével szem
ben, a, nagy eredmények mellei:
mutatkozó sok eredménytelen
sé.q, az üldözések .••

Mária azonban mindezeke!
erős és bízó lélekkel viselte, hi
szen K riszlusban élt és szenve
dett. Ugyanazzal a lelkülettel és
szándékkal, amellyel az Úr:
mindent az emberekért; akiket
Eu» ne1n szégyell testvéreinek
nevezni. (Hb 2, 12.) Máríából
aztán igazán nem hiányzott sem
mi sem abból, amivel önmagá
ban teljessé kellett tennie K rísz
tusnak, a Fejnek a szenvedé
seii, éspedig az Egyházért .•.

Ezek után érthető, hogya Ke
resztre tekintve mindig ész
revesszük a Kereszt fényében
Azt, akire a Kereszt legnagyobb
része jutott, amikor alatta ál
loti, és akin a Kereszt ereje és
dic8ősége leateliesebb és leg
eredménsiesebb lett.

Takács JrJzsel


