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Többeknek. - Mírrt tudjuk, a második vatikáni zsinat hosszú vita után
az egyházrél szóló konstitucióba illesztette be a Szűz Anyáról szóló és eredeti
leg önálló konstituciónak tervezett tanítást. Több olvasónk kérte, hogy ismer
tessük röviden a szóban forgó konstituciónak ezt a fejezetét. VI. Pál pápa és
a zsinati atyák 1964. november 21-én írták alá "Az egyházról" círnű dogmati
kus konstituciót, amelynek 8. fejezete tartalmazza il Boldogságos Szűz Máriá
ról szóló tanítást. "Szűz Máriát, aki az angyali üdvözlet nyomán. Isten igéjét
szívébe és testébe fogadta, és a világ számára az életet elhozta, Isten és a Meg
váltó valóságos anyjaként ismerjük el és tiszteljük" - állapítja meg a f~jezet

bevezetése, majd hangoztatja, hogy a kiemelkedő kegyelmi ajándék folytán,
amelyben a Szűzanya részesült, ő előbbre való minden más égi és földi teremt
ménynél. Ugyanakkor azonban sorsa szorosan összefűzi mínden megváltásta
váró. emberrel. Ezért mlndenkít felülmúló és teljesen egyedülálló tagja az egy
háznak és a katolikus ngyház a Szentlélek tanítása nyomán mint szeretett
édesanyát, gyermeki szeretettel tiszteli. Hangsúlyozza a fejezet bevezetése azt
is, hogya zsinatnak nem szándéka, hogy a Máriáról szóló tanítást teljes "egé
szében előadja, vagy döntsön olyan kérdésekben amelyeket· a teológia még nem
derített fel teljes világossággal. A fejezet azután összefoglalja a Szűz MáriáTól
szóló eddigi katolikus tanítást ismételten megállapítva végül, hogy a Szeplő

telen Szűz mentes volt az eredeti bűn minden folt jától és földi pályafutásának
végén, testével és lelkével együtt felemeltetett a mennyei boldogságba. A Szűz

Anyának az egyházban betöltött szerepéről szólva, megállapítja a fejezet, hogy
az apostol szavainak megfelelően: "egy az Isten s egy a közvetítő is az Isten
és az emberek között: az ember Krísztus Jézus, ki mindenkíért adta oda mac
gát váltságul" (I. Tim. 2, 5-6.). Krisztusnak ez az egyetlen kőzvetítői volta
azonban semmiképpen sem homályosítja el Mária anyai feladatát az ernberek
kel szemben, hanem annak hatékonyságát mutatja. A Boldogságos Szűz örök
től fogva rendeltetett arra, hogy az isteni ige emberré válásakor az anya sze
repét betöltse és az isteni gondviselés elhatározásából volt itt a földön a Meg
váltó magasztos édesanyja. Éppen ezért az egyház joggal részesíti Máriátsajátos
tiszteletben. Osi időktől fogva tekintett rá úgy az egyház, mint akinél a hívek
veszélyben és inségükben menedéket találhatnak. Ez a tisztelet, úgy ahogyan
az egyházban mindenkor megvolt. bár egészen saiátos, mégis lényegesen kü
lönbözik az imádattól amelyben az emberré vált Igét éppúgy mint az Atyát
és a Szeritlelket részesítjük. Az Istenanya tiszteletének különböző formáit,
amelyeket az egyház a hagyományos tanítás keretében a mindenkorí időbeli

és helyi körülményekhez, valamint a hívek szellemiségéhez alkalmazkodva el
ismert, azt eredményezik, hogy az édesanya tiszteletén keresztül helyesen fel
ismerjük, megszerétjük és dicsőítjük a Fiút, akiben minden teljesség lakozik
(Kor. I, 19) és aki által és akiért mínden teremtett (Kol. I. 15-16). A zsinat
arra inti az egyház valamennyí gyermekét, hogy nagylelkűen támogassak azt
a tiszteletet, azokat az áhitat-gyakorlatokat, amelyeket a századok folyamán
az egyház tanítóhivatala javasolt. Ugyanakkor a teológusokat és az egyházi
szónokokat arra inti, hogy az Istenanya páratlan méltóságát szemlélve tartóz
kodjanak minden hamis túlzástól éppúgy, mínt a szűkkeblűségtől, Világítsák
meg helyesen a Boldogságos Szűz feladatait és kíváltságaít, amelyek minden
tor K~~'lztussal vannak kapcsolatban. minden igazság, szentség és buzgóság
forrásával. Gondosan tartózkodjanak minden olyasmítől, ami szóban, írásban,
vagy cselkedetben az elszakított testvéreket az egyház tanítása felől tévedésbe



l 965 VIGILIA SZEPTEMBER

ejthetné, A hívek pedig míndenkor gondoljanak arra, hogy az ígazí áhitat nem
a terméketlen és átmeneti érzelgősség, de nem is valamiféle hiszékenység, ha
nem az igazi hitből kell erednie, amely által az Istenanya magasztos méltósá
gának elismerésére és a míndnyájunk édesanyja irámti vgyermeki szeretetre,
erényeinek utánzására vezettetünk.

Ikonográfia. - A templomainkban. legtöbbször a szószékeken gyakran
látható négyes jelkép, amelyet a keresztény ikonográfia "tetramorf"-nak (négy
alakzatú-nak) nevez, egyike a legősibb vallásos szimbólumnak. Az ókeresztény
világban különösen az egyiptomi kopt egyházban kedvelték. A gótikus kor
szakban némileg veszített jelenségéből, később azonban ismét általánossá vált
a használata, A négy alak: a szárnyas angyal, az oroszlán, a bika és a sas
bibliai eredetű. Ezékiel próféta szövegeiből, de talán még inkább a Jelenések
könyvének 4. fejezetéből származik. A keresztény ikonográfia már az első

időktől kezdve legszívesebben a négy evangelistával azonosította a négy szim
bólumot. Az angyal Máté, az oroszlán Márk, a bika Lukács és a sas János
evangélistat jelképezi. A középkorban azonban olyan értelmezése is volt a négy
jelképnek (így tanították a keresztelendőknek is), hogy a négy alak voltakép
pen Krisztus életének négy szakaszát ábrázolja. Eszerint az angyal, illetve
emberalak a megtestesülést, a bika a szenvedést, az oroszlán a feltámadási, a
sas pedig a mennybemenetelt jelképezi. Volt egy olyan magyarázat is. hogy
a négy alak azokat a lényeges erényeket jeleníti meg. amelyekkel él keresz
ténynek rendelkeznie kell. Eszerint az emberalak az észt, a bika a szenvedések
áldozatát, az oroszlán az erőt, a sas pedig a szemlélődést szimbolizálja. Volt
még néhány kevésbé elterjedett magyarázat is, amely szerint az alakok a fő

erényeket, az emberi szenvedélyeket, a szeleket, a paradicsom folyóit, a világ
egyetem főbb elemeit stb., stb. ábrázolják. Érdekes, hogy a négy alak elhelye
zése mindig ugyanaz. Az angyal magasan baloldalt, a bika jobboldalt lenn,
az oroszlán baloldalt lenn, és a sas jobboldalt fenn. A megdöntött kereszt
alakja ez, amely X-nek olvasva Krisztus nevének görög kezdőbetűje.

Edesanya. - Nem olvasónk az egyetlen, akinél problémaként jelentkezett
a kisgyermek imádságának kérdése. Valahányszor ez szóbakerül, mtndig fel
merül az ellenvetés, hogya gyermek nem tud áhitatosan csendben maradmi.
Nem kétséges, hogy az imádságban a testnek is részt kell vennie, de nem sza
bad a kisgyermekkel szemben túlzott követelést felállítani. A legfontosabb. hogy
a kisgyermeknek szánt imádság ne legyen túlságosan hosszú. A leghelyesebb
a kisgyermeket a család imádságába bekapcsolni, mert akármilyen nyugtalan
is, ilyenkor megérzi, hogy az ide-oda szaladgálással önmagát zárja ki az imád
kozó család közösségéből. Az is természetes, hogy a kisgyermek imádságában
részt vehetnek a babái, vagy egyéb "játszótársai" is. Arra is ügyelnünk kell,
hogya gyermeket ne rántsuk ki hirtelen egy intenzív és még be nem fejezett
foglalkozásból. Altalában pedig mint minden nevelésnél, itt is a legfontosabb
a példamutatás. Erőszakhoz, kényszerítéshez még akkor sem szabad fordulni,
ha a fenti értelmű fáradozások eredménytelenek lennének. Ez ugyanis később

bosszulja meg magát.


