
SZEPLŐTELEN SZÚZANYANK

.A Szeplőtelenről vagy csak bi
zonytalan, hol homályos, hol ra
gyogó képekben beszélünk: hó
fehér, mint a galamb, fényesebb,
mint a nap, vagy seinie kiáb
rándultan halljuk: mentes volt
az áteredő bűntől. Ez pedig oly
kevés. N em lehet pusztán a bűn
tagadásával kifejezni azt, kinél
szebb nem jött a világra. Szent
séoe« Atl]ánk így foglalja össze
a dogma értelmét: .,mind a. sze
mélyes, mind az áteredő bűntől
mentes .és ő egyedül mindig a
legszorosabban egy a Fiá·val."
UJfl]stici corporis enciklika be
fejező része.)

A Szeplőtelen Fogantatás a
megváltás tökéletességében leg
teljesebb és teljességében legtö
kéletesebb diadala. I sien Fia
azért jött a világl'a, ho.aY Isten
báránya legyen és áldozata: vé
rével minden bűnt lemossom,
meri az ember számára 'vérontás
nélkül nem lehetett bűnbocsá
nat. (Hb 9, 22.) .A lemosás min
dig feltételezi a szennuet, a
bűnért való áldozat a bűnt,

Krisztusnak mindnyájunkért
lIaló halála azt, hogy senki más
ként nem lehet bűntelen. mint
Krisztus által.

A me.aváltás kegyelme. ahogy
miránk árad, feltételezi áteredő
és személjjes bűnünket. Kárho
zatra indult tömeg va.ayunk, hi
szem biin. nélkül nem is lehe
tünk: bíiniink egyidős létrejöt
tünkkel; ha Isten a magunk út
Jára engedne, ez az áteredő bű»

miatt a.múgy 1.S kárhozatra in
dult töme.a eaure kárhozottabb
lenne; mert Krisztus kegyelme
nélkül mé,a az embert, mint Pr
telmes lényt kötő természeti
törvényt sem tudná meatartani.
'nem is beszéloe a természetfö
lötti rendnek a törvényeiről,
amelyből pedig minden elesett-

ség ünk és sok elesésünk ellené
re sem esünk ki. A bocsánatos
bűnök pedig még azt sem hagy
Ják el, akit Isten kegyelme akár
hosszú időn. akár egész életén át
a súlyosaktól megőrzött. Kese
rűre húzódó szájjal és bizony
alázatos lélekkel majdnem azt
kell mondanunk. hogy az em
bernek sorsa, szinte törvénye a
bűn. N em mintha Isten olyan
törvényt hozott volna, hogy a.z
embernek bűnösnek kelljen len
nie, Isten törvénye más: a bű
nös emberre a kegyelem szét
oszlását úgy végzi, hogy senki
nek a létrejöttéhez sem kapcsol
ja a kegyelmet, nagyon kevés
embert óv meg n súlyos sze
mélyes bűntől, senkit sem egész
életén át a bocsánatos bűntől.
A megváltás minden. ember szá
mára a bűntől vnló felemelke
dés lehetősé,aét, a megigazultak
számára a súlyos bűn. elkerülé
sének a lehetőségét jelenti. de
senki számára sem a teljes bűn
telenséget ezen a földön. Ez q
mer/váltásnak ránkvonatko,zo
módja és törvénye.

A kinyilatkoztatás azonban a
megváltásnak egy má,~ módjá
ról is tud, amelyet Isten Urunk
érdemeinek a vegtelensé.aét te
kintve mindenkioel' szemben al
kolmaehatott volna - őt,szülein
ket persze kivéve -, tényleg
azonban csak az egy Szűz ese
tében alkalmazott. Krisetu» őt
ienséaesebb módon váltotta
meg: nem eltörölte biinét, ha
nem mindig tisztának akarta;
őt vérével nem lemosta, hanem
vére árán a kegye'em és üdvös
ség ruhájába öltöztette; nem
megszabadította a bűntől, hanem
me.aőrizte; nem »isszavetie az
ellensé.atől, hanem oda sem en
gedte; nem felemelte. hanem
mindig magánál tartotta.
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A megváltásnak ezt a kivált
sáao« módját jelenti a Szeplő

telen Foganta,tás. MáJria Adám
nak Istentől elszakadt családjá
ból származásával egyszerre I s
ten legkedvesebb gyermeke lett,
mert azért lett, hogy Kriszius
anyja legyen.

Mária azonban nemcsak bűn
nélkül fogantatott és nemcsak
kegyelemben fogantátott (a ket.
tő egyébként a Gondviselés je
len rendjében egy), hanem Ten
delietesének megfelelő, Lsten
iránta való ezeretetének mérté
ke ezerinti kegyelemben, azaz a
legnagyobb kegyelemben. a ke
gyelem teljességében. Máriánnk
ugyanis sohasem szánt Isten
más feladatot, mint hogy ttz I ge
édesanyja legyen, Máriát soha
sem szerette másként, mint a
Fiú édesanyját. Isten öröktő!
fogva erre rendelte és ezért kez
dettől fogva erre méltóvá tette
és így· azt akarta, hogy kegye
lemmel teljes legyen. Vagy ta
lán csak később jutott volna
eszébe Istennek, hog 11 Fia édes
anyjává, a megváltásban társá
vá tegye, voou talán csak ké
sőbb szerette meg?

A kegyelemnek ez a teljessé
ge állandóan elevenen égő sze
retettel ka,pesolta Máriát Isten
hez és így számára elgondol/w
toilammá, ezért lehetetlenné tet
te a bűnt, Istennek a megbán
tását. Vagy tudja valaki egy
szerre lángolva szereini és sú
lyosan measérteni Istenét? Már
pedig a kegyelem teljessége a
ezeretet teljessége és ezért nem
pusztán csak bűnnélküHség. ha
nem igen nagy jóság. Istennek
tetsző tökéletesség.

Ugyanígy érthető, hogy Má
ria soha még bocsánatosan scm
vétkezett: a szép ezeretei Éde."
anyja, a nagyokosságú, a hű

séggel teljes s.zű.z a legkisselJbetl
is csak Isten kedvét kere <te. ah-
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ban is hűséges akart maradni.
Ezért Istenről soha meg nem
feledkezett.

A metnudtá« azonban nekünk
nem csak bűntelenséget, még
nem is csak erényes életet, ha
nem KrísztusSI(I;t való hasonló
ságot li ozoit, (R 8, 20.) Persze,
ez nem külső hasonlóság, ha
nem ujjáseiiletés, új emberré
náui», K risztuseá formálódás.
(G 4, 19.) A ke.gyelem Krisztu:>
tagjává, szőlővesszőjévé, s,zc
rétetben Vete eaoué tesz ben
nünket. Krisziu» irántunk való
szeretete adja a mi Iránta vató
eeeretetűnket és a kettő léte
síti az egységet. Ennek a szere
tetnek pedi.q .hosszúsága 1Jan:
mikortol meddig köti az emuert
Kriszlt(sho,z; van szélessége:
mennytt fog át az ember szivé
ből, lelkéből, elméjéből és min
den erejéből; van magassága:
mennuin» emeli ki az embert ön
nwgából és mennyire emeli fel
Jézus Seinenek a gondolataihoz
és törekvéseihez; van mélysége:
mennuire i,gaz alázatban tudia
tiz emberrel önmagát elfelejtet
ni, hO.Q;II csak Krisetue éljen ben
ne (G 2, 20.) Szent Pál szerint
ez az életszentség: 'így érteni
Krisztust és így eltelni Isten
teljességével. (V. ö. E 3, 18.)

Szabad-e Krisetusnak. édes
anyja. iránti, SzűzanyánknaF
Fia iránti «zeretetében akar
csak a le,qldsebb megszorítást i~
lennünk? Kénesek vaIJyunk-e
annak a hosszll.~á[Ját, szélessé
gét, ma.aassá,qát, mélységét fel
mérni kimondani? Erre csalf
Isten képes, s Mária: ,.egyedüi
ő nott mhulut (I [efJszoroulblJa:1'l
egy a [i'iá Nil."

Mindezt jelenti a Szeplőtelen:

(J. mCI/ná/lás cwdálalossáqál, pá
ratlon f/azda,Q,wi[fát, sőt iiikéle
te,,, fe':iessélléf.

Takáe.~ József


