
FIlA BÉlA

Szűz Mária az egyház életében

SzűzMáriának, az Úr Anyjának (Lk 1,43) bizalmas és határozott helye van jézus életében.
Testileg és lelkileg a legközelebb áll jézushoz. Ő formálta testét és emberséget. Közös
életüket a kegyelem (Lk 1, 28, 30), a hit (Lk 1,45), a szolgálat, a szereiet (Lk 1,38) és az
evangéliumi szegénység (Lk 1, 48) jellemzi. Betlehem (Lk 2, 1-20; Mt 2, 1-12),
Názáret (Lk 2, 4, 39-40, Mt 2,19- 23), a Kálvária (Jn 19) és Pünkösd (ApCsel 1, 2)
jelzik közös életútjukat.

Máriának jelentős helye van az egyház életében is, amint ezt az egyház hite és hitélete,
liturgiája és művészete kezdettől fogva tanúsítja. Igaz, az alapokat lerakó apostoli kezdet és
az alapokat kibontó egyházatyák korszaka után Mária alakja még nem tisztázódott igazán.
Az egyház ma újra igyekszik egyesíteni a hitéletet és a tant. Mária személye így méltó
helyére került, mint a keresztény rnisztérium lényeges része. Ehhez hosszú és fájdalmas
krízist kellett az egyháznak legyőznie. Mária személye a történelem folyamán még
ellentmondások jeiévé is vált, pedig a megtestesüléstől a keresztáldozatig Isten és az
emberiség egységének jele volt. Mária helyét az üdvtörténelemben és az egyház életében
végérvényesen a II. Vatikáni zsinat jelölte ki. Alakját beállította az Ó- és Újszövetség
egységes keretébe, feladatát egzisztenciálisan újraértelmezte, s új értelmet adott szemé
lyének és szerepenek az egyház életében. Ennek alapján kell Máriát és a vele kapcsola
tos dogmákat újszerűen látnunk és értékelnünk.

Mária az egyház ősmintája

A kiindulópont megválasztása nagyon fontos, hiszen ez határozza meg a kérdés lényegér,
kibontásának útját. Manapság a hívő gondolkodás már tisztán látja a kegyelmi beteljesedés
re hivatott emberiség életének belsőmagját: a zsinat szerint ez az egyház. "Az egyház pedig
Krisztusban mintegy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges

egyesülésnek és az egész emberiség egységének". (LG 1.) Máriában mint az egyház
ősmintájábanválik láthatóvá az egyház lényege és egyetemes küldetése.

Hogy mit jelent Mária az egyház életében, arra a jelenések könyvének 12. fejezetében
leírt "nagy égi jel", az apokaliptikus Asszony alakja világít rá. A szent írónak látomása van,
napba öltözött asszonyt lát. Az asszony és a nagy vörös sárkány között küzdelem van, amely
a Bárány győzelmével ér véget. Az asszony allegórikus alak. Isten népének jelképe,
amelyből a Megváltó származik. A látomás elsősorbanaz Izrael szerepét átvevő egyházról
szöl.Az égi asszony így az egyházat képviseli. Egyébként a Messiást szülö Isten népét már
említi Izajás (7, 14; 66, 8) és Mikeás (5, 2). Szó szerinti értelemben az asszony képviseli a
kiválasztott közösséget. az ősi Siont, Isten népét, a szent közösséget. Szentjános teológiája
azonban lehetőséget nyújt az úgynevezett lelki vagy tipikus értelmezésre, amely a szö
szerinti értelem hátterében rejtőzik.A Messiás az üdvösséget jelző és munkáló közösség
bőllép elő, hogy aztán meghirdesse Isten ítéletét és megvalósítsa a mennyeijeruzsálemet.
Igaz, az egzegéta általában a szö szerinti értelmet rögzíthetí, de a teljesebb értelem
lehetöségét nyitva kell hagynia.

A dogmatikus értelmezés már teljesebb fényben fogja föl a képet. Erre a teljesebb
értelmezésre jogosít fel az egész Szentírás összefüggése, az üdvtörténet egésze. Ebben az
értelemben nyilvánvaló jézus és Mária, illetve az egyház és Mária egybetartozása. A
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Szentírás adatait ebben a szellemben gondolja tovább a hívő gondolkodás a harmadik
század kezdetétől. Az egyház első megjelenését Mária személyében látják az egyházatyák.
Szent Ambrus fejtette ki a legteljesebben az egyház-Mária párhuzamot; Mária az egyház
típusa és így az egyházban folytatja anyaságát. A hívők hitérzéke kezdettől őrizte és
továbbadta azt a meggyőződést, hogy az egyház és Mária egybetartozik, az egyház átfogóan
teszi azt, amit Mária személyesen. •

Mária és az egyház párhuzama világosabban előtűnik, ha nemcsak Mária személyes
szolgálatából indulunk kiJézus életében, hanem az egyház titkára is tekintünk. Az egyház
Isten üdvözítő akaratának hordozója és megvalösítöja, Krisztus teste, testének teljessége
(Ef 1,23). Krisztus testét először Mária hozta a világra. Neki szerepe volt az egyház
alapításában, ezért képviseli az egyházat. Mária alakjában és életében az egyház lényege
jelent meg, benne és általa az üdvösség valósult meg. Ő Sion leánya, Jézus anyja és az
egyhaz első tagja.Az üdvtörténet eseményeinek összefüggésében középpontban áll Mária
személye.

Személyes, egzisztenciális értelmezésben még jobban kidomborodik Mária és Jézus,
illetve Mária és az egyház egybetartozása. H. U. von Balthasar kiemeli Máriával
kapcsolatban az "egyház átfogó nöíességét", Szerinte az egyháznak legtökéletesebb
magjában nőiesnek kell lennie, hiszen Isten népe Jahve jegyeseként, feleségeként jelenik
meg. Mária szűzi anyasága, eszkatologikus odaadása az egyház legbensőbb lényegére
mutat. Nem elszigetelt egyedként áll az üdvtörténet folyamában. Akkor értjük meg Mária
szerepét az üdvösségben. ha fölsorakoznak mögötte a háttérben az Ószövetség jelentős

nő- és asszonyalakjai, amint erre J. Ratzinger rámutatott; Éva,Sára-Hágár, Ráchel-Lea,
Hanna-Peninna, Eszter-Judit, a megszabadító nők, a nagy ősanyák, a házastársi szeretet
képében megjelenőJahve-Izrael szövetség, Izajásés Ozeás női alakjai.Még élesebben és
konkrétabban előtűnik Mária a gyermekségtörténetben, Jézus rejtett és nyilvános
életében. Úgy áll ő Isten előtt, mint az emberiség képviselője.

A Szent Szűzre vonatkozó dogmák megalapozását a Szentírásban találjuk.A személyére
és szerepére vonatkozó adatok azonban még nem adnak teljes képet. Az alap még nem a
teljes épület, az eredet még nem a folyam. Csak az egyház életének folyamatában, a hívő

gondolkodásban tárul föl lassanként Mária teljes titka, a rá vonatkozó kinyilatkoztatott
igazság teljessége. Nehezen kiküldött és fokozatosan megfogalmazódott igazságokként
állnak előttünk a Mária-dogmák. Ma már nyilvánvaló az, hogy a keresztény hitnek mint élő
valóságnak története van, és ebből a folyamatból kell megérteni és kibontani az egyes
tételeket. Az egyház életének, hitének történeti folyamatában Mária: új Éva, Isten Anyja,
Szüz, Szeplötelenül Fogantatott és Mennybe Fölvett, aki Közbenjárónk és Közvetitönk

Mária - az új Éva

Kezdetben az egyház hitének középpontjában csak a Krisztus-esemény új és lenyűgöző

tapasztalata állott. Krisztus az új Ádám, aki új szövetséget kötött. Az idők teljességében
Isten elküldötte Fiát, aki "asszonytól született" (Gal 4, 4). Ez a legrégibb újszövetségi adat
még egészen szervesen kapcsolódik a Krisztus-eseményhez. Pál apostol vázolja föl a
Római levélben a híres Ádám- Krisztus párhuzamot (5, 12-21 ), a bűn és az élet, a halál
és az élet, a bűn és a kegyelem szembeállítását. Később ez adott teológiai alapot az Éva
Mária párhuzam megpillantásához. Jusztinosz (2. sz.), Ireneusz (2. sz.), Tertulliánusz (3.
sz.) és Jeromos már határozottan szöl az Éva-Mária párhuzam .üdvtörténeti, sőt

személyes jelentőségéről. A párhuzam elsősorban az üdvtörténeti feladatra utal, és csak
aztán lép elő Mária személye, hite, engedelmessége, odaadása, amely az üdvösség tervét
munkálja. Amint Évabűnös engedetlensége miatt az ember bűnös Isten előtt, úgy Mária
engedelmessége és .Igenje" által az ember közremüködik az üdvösség továbbvitelében.
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Mária léte, szerepe tehát üdvtörténeti távlatban jelenik meg. Személye és szerepe csak
ebből az egészből értelmezhető: Isten népe, a megváltottak közössége, az egyház, a
megváltásra szoruló emberiség keretében. Üdvös események és személyes magatartások
keresztező pontján lép elénk a Szent Szűz.

Az Úr Anyja - Isten Anyja

Az újszövetségi Szentírás még nem használja az "Istenszülő", az Istenanya kifejezést, az
anyától, Jézus anyjáról, Krisztus anyjáról, az asszonyról, az Úr anyjáról tesz említést.
Nyilvános működése idején Jézus küldetése rnögött a háttérbe szorult minden egyéb, a
rokoni kapcsolatok, Mária személye is, bár a Szentírás érzékelteti a Fiú és az Asszony
különleges, titokzatos viszonyát (vö. gyermekségtörténet, kánai menyegző). Az Istenanya
kifejezés keleten a 3., nyugaton a 4. században merül föl először. Legkorábban a messiási
anyaság képét említik, aztán Krisztus istenségének egyre világosabb fölismerésével és
megfogalmazásával együtt föltűnik az Isten Anyjának személye. Nesztoriusz nézeteivel
kapcsolatban vált szükségessé, hogy világosan megkülönböztessék Krisztus istenségét és
emberségét. Az efezusi zsinat 431-ben fogalmazta meg végérvényesen az Istenanya címer,
és adott neki igazi rangot. Azsinati meghatározás ellentétes nézetekből.teológiai vitákból
érlelődött ki, az egyház tényleges hitélete, a hívek személyes jámborsága nyomán, amely
elevenen őrizteMária személyét. Némi rejtélyesség, sőt ellentmondásosság is kiérződik a
kifejezésből. Miért volt mégis szükség erre a kifejezésre? Az adott helyzetben az Istenanya
kifejezés a helyes, a hiteles krisztusi hitet képviselte. Mércéje és próbaköve volt a
Krisztusba vetett hitnek: Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, a mi
Megváltónk.

Fölmerülhet a kérdés, szabad-e, megfelelő-e Máriát Istenanyának nevezni? Hiszen
Krisztusban az istenséget nem hozhatja létre semmilyen emberi tevékenység. Az
alternatíva másik oldala viszont míndenképpen téves: eszerint Mária csak embert
hozhatott a világra. Azegyház viszont mindig azt vallotta, hogy Krisztus Isten és ember egy
személyben, mégpedig a második isteni személyben. Mária istenanyasága is segített
abban, hogy az egyház a kalkedoni zsinaton megfogalmazza Krisztus istenségének és
emberségének egységét. A viták nyomán világosabban megfogalmazták Mária személyi
titkát, Krisztus kilétét.

Mária az emberré lett Igét, Jézus Krisztust magát szülte, és így jogosan állítható róla,
hogy Jézus anyja, Jézus személyének az anyja, tehát Isten anyja. Nem Mária szülésének
biológiai ténye az Istenanya kifejezés teológiai alapja, hanem Mária személyes viszonya
Krisztus személyéhez, Krisztus istenségéhez, aki igazán az Atya Fia.Az anyaság antropoló
giai, nem pedig biológiai tényéből kell kiindulnunk. Az anyaság személyes kapcsolat és
feladat. Mint minden anya, Mária is gyermeke személyének anyja. Az ő fia azonban Isten
Fia. Ez utal a megváltás titkára is. Isten személyesen belépett történelmünkbe, és egyéni
életünkbe, hogy megváltson bennünket, és ezt először a Szent Szűz tapasztalta meg
személyesen.

Az istenanyaság Krisztusba vetett hitünket fejezi ki.A teol~.8iai je~1fgŰ kífejezés.mögött
az egyház hitének liturgiáját, a Fiú iránti tiszteletadásr, a dicsőítő, doxolögíaí jelleget kell
látnunk. Amikor Mária világrahozta gyermekét, tevékenyen és személyesen is resztvállalt
a megváltás művében, amelyet az egyház folytat a történdemben. Ahogyan Mária szülte
Jézust, a Megváltót, úgy az egyház is újraszüli gyermekeit a keresztség szemségében az
örök életre. Mária közventése az egyház anyai kegyelemközvetítését is jelzi. Az egyházat
gyermekeinek anyaként, anya-szent-egyházként kell tisztelniök és szeretniök. Ennek a
tiszteletnek és szeretetnek személyes garanciája az Istenanya tisztelete és szeretete.
Minden megkeresztelt az egyházon keresztül kapcsolódik Krisztushoz, és ennek a
kapcsolatnak alapja éppen Mária valóságos istenanyasága.
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Mária - a mindenkor Szűz

Az Istenanyaság határozza meg Mária személyér és szerepét, Összes többi jeUemzői,

kiváltságai ebből erednek vagy erre készítették elő. Az istenanyasággal mindig együtt
említették szüzességét is: Ő a Szűzanya. Ősi eredetűjellemzöie Máriának a szüzesség. Már
az egészen korai hívő gondolkodók és írök Szent Szűznek nevezik, és összekötik az
anyaságot a szüzességgel (pl. Ignáciusz, Iréneusz). Az efezusi és a kalkedoni zsinat is
Szűznek nevezi Máriát: a szüzesség az egyedülálló istenanyaság jellemzője. A szüzesség
Mária bensőséges titkát fejezi ki.

A szüzességnek lényeges jelentése van az egyház hitében és életében. Miért hitte ezt az
egyház? Mit akart vele kifejezni? A hívő gondolkodás kezdettőlfogva reálisan értelmezte a
gyermekségtörténet eseményeit. Mélyebb alapja abban van, hogy jézus Krisztusban az
isteni Megváltót látta az egyház. Az isteni gyermekben maga Isten van velünk. A szűzi

fogantatás és a szűzí szülés jézus istenségének a jele. Központi jelentősége van a szüzí
fogantatásnak a gyermekségtörténetben (Mt 1,16-25; Lk 1, 28-38). jézus eredete
szokatlan és paradox jellegű. Ó nem Józseftermészetes wermeke, hanem Isten Fia, aki a
Szentlélektől fogantatott. Csodás születése színtén jel; O Dávid és a Magasságbeli Fia. A
szűzi fogantatás és születés jézuspreegzisztenciájával, öröklétével csendül egybe On l, 13).

Azegyházatyák és a zsinatok továbbfejlesztették Mária szüzességének gondolatát. Mária
szűz volt szülése előtt, szülésében és szülése után, ő a mindenkor Szent Szűz. Valójában a
jézus valóságos istenségébe vetett hit fejeződik ki a .születék Szűz Máriától" megfogal
mazásban. A .rníndenkor Szűz" a szüzesség tökéletes típusát jelenti. Mária teljes volt a
testi-lelki odaadásban, a testi érintetlenségben. Semmi nem homályosította el hitét,
kizárólagos Istennek odaadottságát, szolgálatkészségét, szerétetének tisztaságát, Fiához
tartozását. Szüzessége a megtestesülés szent titkának jele, annak, hogy jézus Isten
egyszülött Fia, Isten lehajló szerétetének ajándéka: isten-emberi létezése nem emberi
szeretet gyümölcse. Születése révén jézus azzá lett, emberré, ami azelőtt nem volt,
anélkül, hogy rnegszünt volna az lenni, ami míndig isvolt. Mária is a megtestesülésben való
közreműködése révén azzá lett, anyává, ami nem volt azelőtt, anélkül, hogy megszűnt

volna szűz lenni, ami viszont mindig is volt. Így vélekedtek az egyházatyák.
Mária szüzessége továbbá a megváltás jele is. jézus megváltói tevékenysége nem földi

hatalom segítségével történik. Gyökeres egyszerűségben,szegénységben, szinte tehetet
lenségben nyilatkozik meg. Nem véletlen a Szent Szűz szüzességének látszólagos
szegénysége és ellentmondásossága sem. Az evilág akarását és élvezését erőteljesenfejezi
ki éppen a szexualitás. Az isteni megváltó szeretet ezért jelenik meg a szüzesség
látszólagos szegénységében és tehetetlenségében. Már az egyházatyák mély szimbólumot
láttak Mária hitében és szüzességében. Mária előbb foganta jézust a szívében, mint
testében. Szüz-anya lett, nem önmagától, nem más embertől, hanem egyedül és
kizárólagosan Isten teljes kegyelme révén. Isten isteni módon érinti az embert, és isteni
módon egyesül az emberrel. Ezt jelzi Mária szüzessége, Istenbe vetett hite, szeretete és
önátadása kizárólag Isten műve. Ezért szülhette a világra jézust, ezért Szűzanya. Ezt a
feladatot kapta az anya-szent-egyház is. Az egyház kegyelemben újraszüli az embereket,
Krisztust közvetíti a vilá.8 számára. Mária szüzessége szimbóluma annak, hogy az egyház
Krisztus tiszta jegyese. Es amikor az egyház fölismeri és hirdeti a mindenkor Szent Szüz
méltóságát, akkor saját lényegére és feladatára is ráismer.

Mária - a Szeplőtelenül Fogantatott

A Szűz Mária személyére és életére vonatkozó adatok a hívő gondolkodásban idővelegyre
inkább elmélyültek, végül egységes egésszé szerveződtek. A hívő gondolkodás Mária
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személyér, szerepét mindig az üdvösség távlatában szemlélte. Tudta, hogy Máriát Isten
öröktőlkiválasztotta, kiváltságokban részesítette. Mária életének külső eseményei mellett
lassan fölszínrerkerültek a rejtett, benső történések is. Az örök életbe vetett hit
szempontjából fontos az ember élettörténete, annak kezdete és vége, az első és utolsó
mozzanat. Hiszen az kezdődik el, ami befejeződik, és viszont, az teljesedik be, ami
elkezdődött. Döntő jelentősége van tehát a létezés első mozzanatának. Csak később

tisztázódott a teológiai gondolkodásban létünk kezdeti pontja és annak titkos sebe, az
eredeti bűn.

Mária eredeti sértetlensége, szentsége, kiválósága kezdettől fogva nyilvánvaló volt.
Lassan az a nézet is megjelent, hogy Mária létezése Isten különös kegyelmi kiváltságán
nyugszik, amely létének kezdetétőlhatékony: ő már az új teremtéshez tartozik. Közben
tisztázódott a teológiában a bűnös megigazulásának, a kegyelem szükségességének, az
eredeti bűn lényegének a kérdése. Az is elfogadottá vált, hogy az Ó- és Újszövetséget az
ígéret és a beteljesedés egységében kell értelmezni, és hogy a tipológiai értelmezés is
jogos. Szent Pál óta élt az egyházban a .szeplötelen" egyház tana (Ef 5.27). Az egzegézis
azt is fölismerte, hogy Mária mínt Sion leánya tulajdonképpen a .szent maradék"
képviselője.Ezek után már föl lehetett ismerni Mária titkát: Isten kiválasztotta Máriát, és
eleve, előre megóvta az eredeti bűntől Szent Fiára való tekintettel. Duns Scotus a
középkorban fogalmazta meg, hogy Mária "előreMegváltott", s ez a kegyelmi teljesség első

megnyilatkozása. A dogmatikus egzegézis azt is fölismerte, hogy a "szeplőtelen" tiszta
egyház és Mária párhuzamba hozható. Az egyház lényege is tudatosult ezzel: Máriában az
egyház személyes megvalósulását látták.

Ilyen előzmények után fogalmazta meg IX. Pius pápa 1854-ben Mária Szeplőtelen

Fogantatásának dogmáját. E szerint Mária Krisztus érdemeire való tekintettel létének első

pillanatától kezdve mentes volt az eredeti bűn minden szennyétől.A megváltottság és a
kegyelmi teljesség (Lk 1, 28) személyes egységben és konkrétságban nyilvánult meg
Mária kiváltságos létében. Kiváltsága egyben feladat, küldetés is: jelentős szerepet kapott a
megváltás müvében, Személyes kiváltsága megalapozta az egyház lényeget és életét. Mint
az egyház legelső tagja szent és szeplötelen, jelezve és képviselve az egyház szentségét.
Egyébként az egyház szentségét, szeplötelenségét nem tagjai szentsége alapozza meg,
hanem egyedül Krisztus szentsége: a belőle kiáradó szemség tette szeplőtelennéMáriát. A
Szeplötelenül Fogantatott garantálja az anya-szent-egyházat, amely a megváltás kegyel
meinek közvetítője.

Mária - a Mennybe Fölvett

Amilyen lényeges életünk kezdete, annyira jelentőséletünk befejezése is.A kezdet és a vég
határozza meg életünk teljes értelmét. Mária eredeti szentsége és végső megdicsőülése

fejezi ki életének teljes titkát. XII. Pius pápa 1950-ben megfogalmazta a Mária életére
vonatkozó díptychon másik tagját: a Szeplőtelenül Fogantatott Isten Anyja földi pályafutá
sának befejeztével testestül-lelkestül fölvétetett a mennyei dicsőségbe.A dogma csak a
végső szót mondja ki Mária titkát illetően. Szűz Mária a teljesen megváltott ember. A
Szeplőtelen Fogantatás és a Mennybe Fölvettség láthatatlan, kegyelmi események.
Gyökerük közös: a Szent Szűz benső, kegyelmi viszonya Megváltó Fiához és annak
művéhez. Így hát ez a Mária-dogma sem egészen új, csak megfogalmazása érlelődött ki
később.

A hívő Mária-tisztelet ki merte mondani Mária életénekvégső eseményét is, a mennyei
megdicsőülést.Nem történeti tanúságtétel alapján mondta ezt ki, hiszen a mennybevétel
nek nem is lehetett empirikus tapasztalata. A dogma inkább végső tiszteletadás,
doxológia. A kihirdetés indoka igazában]ézus Krisztus előttihódolat, annak a fölismerése,
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hogy az egyházban tényleg jelen van a megváltó kegyelem, és ennek eszkatologikus
beteljesedése is valóság. Először talán meglepő az egyház bátorsága, hogy ezt a dogmát
kihirdette, de az elmélyültebb megfontolás ráérez igazi jelentőségére. Az egyház hisz a
megváltásban, az örök életben. Komolyan veszi az anyagot, a testet, a konkrét élettörténe
tet, annak végét, a beteljesedést. Ahol élet csírázik, ott megvan a végleges és teljes élet
reménye. Ahol a kegyelem teljessége nyilatkozik meg, ott a végső beteljesedés valósága is
nyilvánvaló. Mária testben és lélekben fölvétetett a dicsőségbe, tehát a teljes ember
megdicsőült. Ez a megdicsőülés dialogikus természetű. Az ember csak mások által és
másokért nyerheti el. Máriát Szent Fia dicsőítette meg a testvérei érdekében. Így jelzi,
hogy a megváltás nemcsak ígéret, hanem beteljesedés is. Ami az egyházban a megkeresz
teltek számára még csak ígéret (Ef 2,4-10), az Mária számára befejezett tény. Ha Isten
minden megkeresztelt embert "életre keltett", "feltámasztott és Jézus Krisztusban a
mennyeiek közé helyezett", amint ezt Pál apostol kifejti, akkor Máriát is ugyanez a
kegyelmi beteljesedés ragadta el. Aki részesül a keresztségben, az az egyház élő tagja lesz,
és reménye van a beteljesülésre. Pontosan ez valósult meg Mária élete végén.

A 6. században kezd az egyház liturgiájában, prédikációkban, teológiai reflexiókban
fölfigyelni Mária életének végső pontjára. Sejtette, hogy ez a vég rendkívüli volt, ahogyan
ezt kegyelmi sorsa kijelölte. Ez a vég csak a megdicsőülés lehetett. A dogma megfogal
mazásának alapja az egyetemes egyház hívő meggyőződése. Csak saját alapjaira kellett az
egyháznak reflektálnia, maris megpillantotta a megdicsőült Szűz alakját. Teljes értelmet
kapott ekkor az ősevangélium ígérete (Ter 3, 15) és Pál apostol tanítása a feltámadásról ( l
Kor 15, l-58). Ezek a szentírási alapok. Valójában az egyház hitélete és eszkatologikus
lendülete fejeződött ki a dogmában. A kinyilatkoztatás nem elvont igazságok rendszere,
hanem a történelemben megvalósult esemény, igazság, amelyet az egyház konkrét élete
hordoz, őriz és szünteíenül kifejt. A dogma értelme: amint Mária titka Krisztussal való
egységéből érthető, úgy mindenki Krisztushoz kapcsolódhat az egyházon keresztül:
részesedhet megváltó kegyelméből és a megdicsőülés reményében élhet. Máriát az
egyház nem magánszemélyként szemléli, hanem benne az egyház ősmintáját látja, aki
egyben reménye és támasza.

Mária - a Közbenjáró Közvetítő

Mária páratlan személyi kiválóságai és ü~örténeti szerepe alapján az egyház egészen
kiemelkedó tagja, az egyház hitének és szeretetének ősmintája, ragyogó példakép. Az
egyházban mindig élt a Szent Szűz tisztelete. Újabban XII. Pius pápa a Világ Királynőjének,

VI. Pál pápa pedig az Egyház Anyjának nevezte. Egyébként a sok megtisztelő Mária
megszólítás, megnevezés és cím mögött nemcsak népi jámborság húzódik meg, hanem az
egyház hite. Az egyház rnélyen meg van győződve Mária anyai közbenjárásáról. Máriát
"boldognak" hirdeti minden nemzedék (Lk l, 48), mert anyai közbenjárásával közvetít
Krisztus és az egyház, az egyház és a hívek között. Közbenjárása alárendelt, csak befogadó
jellegű szerep. Aki részesedik a megváltás művében, az közre is működik annak
megvalósulásában. Mária anyai feladata egyedülálló és rendkívül fontos.

Az egyház tagjai előtt fényesen ragyog Mária személye, szentsége, hite, szolgálata,
páratlan anyasága. Hatására az egyházban létrejött a lelki, kegyelmi anyaság.A kereszt alatt
lezajlott eseményre figyelve (Jn 19,25-27) az egyház gyermeki bizalommal fordul Isten
Anyjához. Il. János Pál pápa 1987-ben enciklikát adott ki az Üdvözítő Édesanyjáról, és
1987- 1988-ra meghirdette a Mária évet. Az volt a szándéka, hogy a zarándokló egyház
tagjai, a hit zarándokai föltekintsenek Máriára, közbenjárásában részesüljenek, hiszen a
zarándokút élén a Szerit Szűz, Üdvözítőnk édesanyja halad.
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