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Boldog vagy, mert hittél
Mária az Újszövetségben

Az egyház kezdettől fogva a hit fényében keresett magyarazarot Máriának, Jézus anyjának
szernélyí kiváltságaira és az üdvösség rendjében betöltött helyére. Ateológiai reflexió első

s egyben alapvető megnyilatkozását az újszövetségi Szentírásban találjuk: már az
ősegyházban elindult a később oly gazdag Mária-tisztelethez vezető folyamat. A Máriáról
szóló apostoli hagyományt a négy evangélium és az Apostolok Cselekedetei őrizte meg.

Aszinoptikus hagyományból Mátét és Lukácsot kell kiemelnünk, akikJézus születéséröl
írva bővebben foglalkoznak Mária személyével és szerepével. Márk csak két alkalommal
emlékezik meg Máriáról (Mk 3, 31-35; 6, 3), egyszer meg is nevezi őt (6, 3). János
evangéliumában szintén két alkalommal, Jézus nyilvános működésének kezdetén és
végén, a kánai menyegzőn (Jn 2, 1-12) és a kereszt alatt (Jn 19, 25-27) találkozunk
Jézus anyjával, de az evangélista SZélesebb üdvtörténeti távlatba állítja személyét.

Lukács evangéliumának tanúsága

Az újszövetségi írások között Lukács kettős művében (Evangélium, Apostelok Cselekede
tei) találjuk Mária üdvtörténeti jelentőségéneklegátfogóbb bemutatását, a gyermekség
történettől egészen az egyház megjelenéséig. A teológiailag legfontosabb szövegeket
Jézus születésének és gyermekkorának elbeszélései adják:Jézus születésének hírüladása
(Lk l, 26-38); Mária látogatása Erzsébetnél (Lk l, 39-56);Jézus születése (tk 2, l
10) és bemutatása a templomban (Lk 2, 21-40); a tizenkét évesJézus a templomban (Lk
2,41-52). Ezeknek az eseményeknek ábrázolásában az evangélista következetesen azt a
teológiai szempontot érvényesíti, hogy a születendő Gyermek nagysága egyúttal anyjának,
Máriának személyi méltóságában is kifejezésre jut. Jézus nyilvános működése során két
rövid epizód Mária és a hívők közösségének kapcsolatára vet fényt: kik Jézus igazi
hozzátartozói (Lk 8, 19-21) és Jézus anyjának dicsérete (Lk ll, 27-28). Mindkét
epizód Mária személyes hitét hangsúlyozza, amely azonban üdvtörténeti jelentőségű: ő

lesz minden igaz Krisztus-hfvő ösképe és példája. - Ezeket egészíti ki az Apostolok
Cselekedetei. Jeruzsálemben a megígért Szentlelket váró apostolok és hívők közösségé
ben ott van Jézus anyja is, jelezve Mária maradandó jelentőségét az eljövendő egyházban
(ApCsel l, 14). Hogyan mutatja be Mária üdvtörténeti szerepét Lukács kettős műve?

Sziízi fogantatás

Lukács evangélumának s benne a gyermekségevangéliumnak egyikfontos alapmotívuma:
Jézus születésével az üdvtörténelem eléri teljességet, a végidő megkezdődik. Erről

tanúskodnak Jézus születésének körülményei: bennük feltárul Isten minden emberi
lehetőséget és várakozást felülmúló müködése. Jézus születése meghaladja a pusztán
emberi feltételeket. Új kezdet ez a születés, amelyben Isten ereje lép színre. Egész léte
Istennek köszönhető (Lk l, 34-37), és így Mária születendő gyermeke Isten Fia. A
gyermek méltósága anyjának, Máriának kegyelmi kiváltságaiban is tükröződik: a szüzí
foganásban és kegyelmi teljességében.
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Jézus születésének hírüladásában (Lk 1, 26-38) Lukács különösen reflektorfénybe
állítja Máriát, akinek az eljövendő Messiás anyjaként döntő szerepe van Isten üdvözítő

tervében. Erre a feladatra teszik őt alkalmassá azok a kiváltságok, amelyek között az
evangélista kiemeli a szűzi fogantatást. Az elbeszélés párbeszédében ószövetségi képek
segítségével érzékelteti az esemény páratlan üdvtörténeti jelentőségétés krísztolögiar
horderejét.

A Máriát köszöntő angyali üdvözlet hangsúlyozza az ószövetségi ígéretek betelje
sedését, ugyanakkor azt is, hogy a beteljesedés mindent felülmúló isteni adomány: "Ne félj,
Mária! kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és fiút szülsz, Jézusnak fogod hívni.
Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házában rnindörökké, és királyságának nem lesz vége" (Lk 1, 31
33). Az ígéret megvalósításának módjáról pedig ezt mondja: nA Szentlélek száll rád és a
Magasságbelinek ereje borít be árnyékával. Ezért a születendö szent is Isten Fia lesz ...
Istennél semmi sem lehetetlen" (Lk 1, 35-37).

Az angyali szözat a Dávidnak adott isteni ígéretre utal, amelyet Nátán próféta közölt a
királlyal: "Az Úr naggyá tesz. .. ha betelnek napjaid, és megtérsz atyáidhoz, megtartom
utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát. Az atyja leszek, ő
meg fiam lesz. .. házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre
szilárd marad" (2 Sám 7, 11- 16). Jézus, a Messiás, a Magasságbeli Fia kapja meg Istentől,

amit Dávidnak, az ősatyanak ígért. Dávid házához tartozása alapján (Lk 1, 27) és a nátáni
jövendölés beteljesedése szerint Jézus veszi birtokba Dávid trónját. Messiási uralma
végleges, örökké tartó, felváltja a dávidi sarjak ideiglenes uralmát.

A Dávidnak adott jövendölés közvetlen értelmezése szerint utódja Isten fia lesz, az Úr
választottja, aki biztosítja a dávidi uralom fennmaradását, ez a fiúság azonban csak fogadott
fiúság, Mária gyermekében viszont a Fiú lép közénk, Isten Fia,nem örökbefogadás révén, ő
Isten világához tartozik. A gyermek fogantatása Isten teremtő tevékenységének követ
kezménye. Az evangélista ezt a héber irodalomban szokásos gondolatpárhuzam segítsé
gével és az Ószövetségből ismert kifejezésekkel fejezi ki:

,,A Szentlélek száll rád,
és a Magasságbelinek ereje borít be árnyékával".

Mindkét sor ugyanazt fejezi ki, a második más szavakkal megismétli az elsőben szereplö
gondolatot. A .Szentlélek", a "Magasságbeli ereje", Isten teremtő Lelke ad életet a
Gyermeknek.

A "Magasságbelinek ereje borít be árnyékával" kifejezés arra a szóhasználatra megy
vissza, amelyet az Ószövetség a nagy teofániák leírásánál használ. A kivonuláskor Isten
jelenlétét fejezi ki a szent sátor felett lebegőfelhő (Kiv 40, 34 köv.), Az újonnan felszentelt
templomot is alászálló felhő borítja el, jelezve, hogy Isten jelenlétével birtokba veszi a
szentélyt ( l Kir 8, 10-11). A beárnyékoló felhő Isten titokzatos, hatalmas s egyben
megfoghatatlan jelenlétére rnutat, amely most Mária fölött lebeg, és kegyelmi teremtő
erejével működik benne, hogy életet adjon gyermekének. A születendö gyermek, a
.születendö Szent" az Isten Fia. Lényege szerint új, isteni teremtés ez.

A szűzi fogantatás révén Mária annak a kinyilatkoztatásnak lett hordozója, amellyel Isten
teltárta bensőéletét az emberiség előtt.Az angyali üdvözletben megtaláljuk a hivatkozást a
Szentháromság személyeire. a Szeritlélek száll rád, a Magasságbeli ereje megárnyékoz, s a
Szent, aki tőled születik, az Isten Fia lesz (Lk 1, 35). A szűzi fogantatás tehát a
Szentháromság titkára is utal: ,,AMagasságbeli az Atya, aki a Szentlélek által alakítja ki a Fiú
emberi természetet" ( Gál Ferenc: Beszélgetések az Evangéliumról, 61. o.). Ha Isten a Fiú
megtestesüléséhez mint utat "a szűzi fogantatást választotta, abban bizonyára valamilyen
mélyebb természetfeletti igazságot akart jelképezni. Jézus működésénekigazi kerete az
Atya és a Fiú kapcsolata: -éa. Atya úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte- ...

. Isten atyaságának és Jézus fiúságának kellett tükröződnie a szűzi fogantatásban is.
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Jézus különleges értelemben az Isten Fia, az Atya pedig egészen atyának akart
mutatkozni vele szemben. Ezért teremtő erejével kivette őt a földi atyaság hatás
köréból" (I. m. 62. o.).

Kegyelemmel teljes

Mária anyasága azzal a kegyelmi kiváltsággal is együtt járt, amelyet az őt köszöntő angyal
szavaiból ismerhetünk fel: "Üdvöz légy! Kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. Áldottabb
vagy te minden asszonynál" (Lk l, 28).

Az isteni üzenetből a megszólítást - "Kegyelemmel teljes" - kell kimelnünk. A
"kegyelemmel teljes" (kekharitómené ) jelentését maga az angyal magyarázza meg,
amikor a köszöntésre zavarba jött Máriának ezt mondja: "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál
Istennél" (Lk l, 30). Isten elhalmozta kegyelmével Máriát, mikor kiválasztotta őt arra,
hogy a Messiást csodálatosan foganja és anyja legyen (Lk 1,31-33,35). De lsten kegyelmi
ajándéka több a testi anyaságnál, hiszen a megszólítás - "Kegyelemmel teljes" - még az
előtt a kinyilatkoztatás előtt hangzik el, hogy Mária a Messiás anyja lesz, azaz azt a tényt
jelenti ki, hogy az Úr kegyelmi jelenléte már most Máriával van. A "Kegyelemmel teljes"
megszólítás horderejét további bibliai helyek segítségével érthetjük meg.

Az Ószövetségben Gábriel angyal Dánielt "Isten előtt kedvelt't-nek szólítja (Dán 9,23),
s ezzel kifejezi, hogy Dániel az Istentől közölt kinyilatkoztatás részese, és megkapja a
megértéséhez szükséges kegyeimet is. Mária is kegyelmet nyer Istentől,hogy megértse és
hittel fogadja a köszöntést követő két kinyilatkoztatást: a Messiás anyja lesz és fogantatása
természetfeletti (Lk l, 31-33, 35). Az "Úr veled van" kijelentés az Ószövetségben az
isteni kegy kinyilvánítását jelenti. Isten az ő kiválasztottjához különösen közel van
jelenlétével. Szövetségre lép vele és segítségét ígéri neki, amikor azt mondja: "veled
leszek" - "veled vagyok". Ígypéldául jákób (Ter 28,14), Mözes (Kiv 3,12), Dávid ( l Sám
16, 18; l 7, 37; 18, 13) esetében. Mária köszöntése kifejezi, hogy a hozzá közel álló lsten
kiárasztja rá kegyelmét, nemcsak az angyali üdvözletkor, hanem egész életében.

Az angyali üdvözlet értelmezése arra indította az egyházat, hogy a köszöntést a
megváltás teljesebb összefüggésében szemlélje. Mária létének első pillanatától kegyelern
mel elhalmozott volt, a kegyelem teljessége töltötte el. Következik ez abból az egyedülálló
kapcsolatból, amellyel Krisztus anyja lett. "Mivel anyasága által a legszorosabb kapcsolatba
jutott Krisztus emberségével, a főségi kegyelem hordozójával. ezért el kell ismernünk,
hogy a kegyelem olyan bősége töltötte el, amely minden más teremtmény állapotát
felülmúlja" (Gál Ferenc: Jézus Krisztus, a Megváltó, 85. o.).

Mária a hívő ősképe és példája

Isten örök üdvözítő terve és annak időbelivalóra válása között Mária a közvetítő. Az isteni
szándék rajta keresztül lett üdvtörténeti eseménnyé. Az evangéliumi hagyomány arról
tanúskodik, hogy Isten kinyilvánított akaratára Mária hittel válaszolt. A kapott kegyelmi
adományok képessé tették őt üdvrendi szerepének betöltésére, Mária viszont a maga
részérőlméltönak bizonyult rá azzal, hogy fenntartás nélküli odaadással, teljes tudattal és
szabadon vállalta a Megváltó anyjának feladatát. Az evangélisták közül Lukács fejti ki, mit
jelent Mária engedelmessége lsten szava iránt: Ő az evangéliumot hallgató és befogadó
hívőősképeés követendő példája. Lukács fokozatosan új meg új rész!etekkel egészíti ki azt
a képet, amelyet az angyali üdvözletben megrajzolt Mária hívő odaadásáról.

Az angyali üdvözlet kiemelkedő láncszeme a gyermekségtörténet összefüggésének.
Nemcsak azt ismerjük meg belőle, hogy Isten milyen nagy szerepet szánt Máriának az
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üdvösség történetében, hanem Mária készséges hitét is, amellyel Isten akaratát vállalta.
Elfogadja, hogy a Messiás anyja legyen, bár nem látja a megvalósulás módját. Kérdésére 
"Hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek?" - isteni kinyilatkoztatás tárja fel a
titkot: "A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Rokonod,
Erzsébet is fiút fogant öregségében s már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják
az emberek ... Istennél semmi sem lehetetlen" (Lk I, 35-37). A kinyilatkoztatást záró
mondat az Ószövetségre utal, Ábrahám és Sára történetére. Isten az idős, ID'ermektelen
Sárának utódot ígérve mondja Ábrahámnak: "Van-e az Úrnak lehetetlen? Ajövő évben újra
eljövök ez idő tájt, és Sárának már fia lesz" (Ter 18, 14). Ahogyan egykor az utódot ígérő

lsten szavára Ábrahám hittel válaszolt, Mária is kimondja az igent, mert hisz abban, hogy
Istennél semmi sem lehetetlen: ,,Az Úr szolgálóleánya vagyok, történjék velem szavaid
szerint" (Lk 1, 38). Hívő készséggel beleegyezését adja mindahhoz, amit vele Isten
cselekedni akar.

Mária döntésének jelentőségétLukács Mária és Erzsébet találkozásának keretében tárja
fel (Lk 1,39-<;6). Az angyal a gyermeket váró Erzsébetre, Keresztelő János anyjára
hivatkozik, aki Mária számára jele lesz Isten mindenbatóságának. Mária felkeresi
Erzsébetet, hogy lássa a jelet. Találkozásukkor Erzsébet köszöntése emeli a hívő Máriát az
újszövetségi lsten népe képviselőjévé:"Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr
mondott neki!" (Lk 1, 42-43, 4<;).

Az engedelmességében kifejezett hit az üdvtörténet másik nagy hívő embere, Ábrahám
mellé állítja Máriát. Lukács tudatosan emeli ki a párhuzamot azzal, hogy az egész
gyermekségtörténet megfogalmazásában felhasználja Ábrahám és Sára történetét. El
beszélésébe beleszövi a pátriárkai történet bibliai szövegét annak jelentéstartalmával
együtt. Erzsébet Mária hitét dicsérőszavai is Ábrahámra irányítják tekintetünket. Ábrahám
és Mária hitének rokonságát jól megvilágítja Pál apostol tanítása. Úgy mutatja be
Ábrahámot, mint aki .rníndnyáíunk atyja Isten előtt. .. mert hitt abban, aki életre kelti a
halottakat, és létre hívja a nem létezőket.Ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy
sok nép atyja lesz. .. Nem gyengült meg hite. .. nem gondolt életerejét vesztett testére,
sem Sára elapadt méhére. Nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, hanem erőt

merített hitéből, és magasztalta az Istent; meg volt győződve, hogy elég hatalmas
ígéretének teljesítésére" (Róm 4, 17-21 ). Az üdvösség története Ábrahám hitével indul,
s Máriával egy új kezdethez ér. Hitből fakadó szavával ő lett a hívő Ábrahám leszármazott
jának, Jézusnak anyjává. Vele kezdődik az újszövetségi hívők sora, akik mind Ábrahám
fiai (Róm 4, 11 köv.). Ábrahám hite talál új kifejezést az Újszövetség hívöioen, e hívők

anyja s képviselője pedig Mária.
Lukács további részlettel egészíti ki Mária hívő magatartásának jelentőségét. Evan

géliumában fontos téma Krisztus követése, ezért előtérbeállítja az apostolokat és a többi
tanítványt mint az egyház képviselőit. Máriát is ebbe a távlatba helyezi az evangélista az
ismeretlen asszony dicséretében és Jézus ehhez fűzött szavaiban. "Még beszélt (Jézus),
amikor egy asszony így kiáltott a nép közül: -Boldog a méh, amely téged hordozott, és az
emlő, amelyet szoptál•.Ő azonban hozzáfűzte: -Boldogabb, aki hallgatja és megőrzi Isten
igéjét." (Lk 11, 27 - 28). Jézus kiigazítja az asszony dicséretét, aki szavaival Máriát mint
test szerinti anyját magasztalta. Nemcsak azért boldog Mária, mert hordozta és keblén
táplálta Jézust, hanem mert hittal befogadta és követte az Isten szavát. Boldogságában
osztozik mindenki, aki hozzá hasonlóan cselekszik. Mindez összekapcsolódik Erzsébet
köszöntésével. aki szintén Mária hitét dicséri: "Boldog, aki hitt annak beteljesedésében,
amit az Úr mondott" (Lk 1, 45). Amikor Lukács a test szerinti anyaságról Mária hívő

magatartására fordítja figyelmünket, akkor az evangéliumot befogadó és a Krisztust követő
tanítványok körébe állítja őt. Jézus boldognak hirdeti tanítványait: "Boldogok vagytok ti
szegények! Tiétek az Isten országa" (Lk 6, 20). Szava elsősorban Máriára, az Úr
szolgálóleányára érvényes. Az evangélium ezért hirdeti kiemelten boldognak őt, aki Isten
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szavának tanúsított odaadó hitével igazi kereszténynek, Krisztus tanítványának bizonyult,
s így minden hívő ösképe és példája lett.

Mária öröménekéből. a Magnificatból, amelyet Erzsébet látogatásakor mond (Lk l,
46-55), fény derül arra is, hogy közelebbről kiket képvisel Mária. Lukács evangéliu
mának alapgondolata, hogy Krisztus fordulatot hozott az üdvösség történetében: az
örömhír a szegényeknek szöl elsősorban. A gyermekségtörténet hangsúlyozza, hogy
Jézusnak, az 'egész világ üdvözítőjének születéséröl először a szegények értesülnek. A
"szegény" eszméjét az evangéliumi hagyomány az Ószövetség szóhasználatából meríti,
amely nemcsak az ember társadalmi helyzetét, hanem Istennel való kapcsolatát is kife
jezi. Az Ószövetségben a szegény olyan ember, aki bármi módon kiszolgáltatott mások
nak, azoktól függ. Ezért egyúttal megvetett, nem sokra becsült, lenézett. A szegénység
tehát nemcsak a vagyontalanság, bár az Ószövetségben az esetek jelentős részében az
anyagiakban nélkülözést szenvedőket jelenti. A másoknak való kiszolgáltatottság vallási
jelentősége abból következik, hogy a szegény azért szenved jogtalanságot, mert a hatal
masok, a gazdagok megszegték Isten törvényét, ezért maga Isten lép fel a hozzá
segítségért kiáltó s egyedül benne reménykedő szegényekért, és helyreállítja a megsér
tett isteni jogrendet. Izrael nagy prófétái számtalanszor hangoztatják: Izrael Istene maga
fog igazságot szolgáltatni a "szegényeknek": özvegyeknek, árváknak, nincsteleneknek,
elnyomottaknak. Eszerint "szegény" az, aki egyedül Istenben bízik, s csak tőle remél
segítséget, mivel a világtól nem várhat semmit. Kívánja Isten országának eljövetelét,
amelyben helyreáll a megsértett isteni jogrend.

A szegények reménye Jézusban teljesedett be. Lukács egyik fő témája, hogy az
evangélium a szegényeknek szóló örömhír, de ő a vallási értelemben vett szegényeket
következetesen azonosítja a ténylegesen nincstelenekkel, a társadalmilag háttérbe
kerültekkel. A Krisztussal beköszöntött végsőidőváltozást hoz a gazdagok és szegények, a
hatalmaskodók és elnyomottak viszonyában. Isten minden számítást felborítva nem
engedi, hogy emberi viszonyok korlátozzák kegyelmének adományozásában.

Jézus egész tevékenysége az új kegyelmi rend jegyében áll. Már születésének
körülményeiben bekövetkezik a nagy fordulat. A Messiás eljövetelének örömhírét először
Isten szegényei hallják: Zakariás és Erzsébet, Mária és József, a megvetettnek tekintett
pásztorok, az agg Simeon és Anna prófétaasszony. Jézus pedig egyenesen boldogoknak és
Isten országa birtokosainak nevezi a szegényeket. Boldognak nevezi az éhező, síró és
szenvedö embereket, viszont jajt kiált a gazdagokra, a jóllakottakra, a gondtalanul nevető
és hízelgessel körülvett emberekre (Lk 6,20 köv.).

A szegények között Mária, Jézus anyja az, aki a végidőben Isten kegyelmi adományában
mindenkit felülmúló módon részesült. Ő a példája az isteni irgalom ama megnyilvá
nulásának, amelyet a "szegények", ki-ki a neki adott kegyelemnek megfelelöen az Ujszö
vetségben megtapasztalnak. Mária hálaénekében mond köszönetet azért, hogy Isten
emberi kicsinysége ellenére lehajolt hozzá, és a Messiás anyjává emelte (Lk 1,48-49).
Az ő sorsában megélt fordulat a Krisztussal megvalósult üdvrend törvénye. Ennek meg
nyilvánulását hirdeti a Magnificat: Isten a gyengék, raszorulök, a védtelenek felé fordul,
s igazságot szolgáltat nekik, felemeli őket, míg a hatalmasokat megalázza. Ezért Mária
ösképe és képviselője minden "szegénynek", aki Istenben bizakodik és egész szívvel
ráhagyatkozik. Benne jelenik meg az Újszövetség, Isten népe, az egyház.

A pásztorok látogatása alkalmával Lukács a következőket jegyzi meg: "Mária pedig
szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajtuk" (Lk 2, 19), majd a gyermekségevan
gélium végén, miután a húsvéti zarándoklatról a szent család a tizenkét éves Jézussal
visszatért Názáretbe: "Anyjaszívébe véste ezeket a dolgokat" (Lk 2,52). Mária ebben is a
hit példájának mutatkozik. Isten a Megváltó anyjává emelte, de ő is a hit zarándokútját járta.
Bár mindenkinél többet tudott Jézusról, gyermekének végső titka még nem tárult fel
előtte. Mint Krisztus bármely tanítványának, a hit próbáiban neki is egészen Isten

332



vezetésére kellett bíznia magát. Minthogy hitében egészen nyitott volt Isten felé, tudott
olvasni Jézus életének jeleiből, s így hite is erősödött és gazdagodott tartalmában: ,Jézus
igazi kiléte és a megváltás módja Mária előtt is csak Fiának megdicsőülése után
tisztáZódott. .. akkor ismerte fel gyermekében teljesen az Atya örök Fiát, de előzetesen

már a szenvedés idejéig is összegyűjtött annyi jelet, hogy őt a kereszt botránya sem ingatta
meg" (Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról, 77. o.). A Jézus élete és sorsa felett
elmélkedő Mária példája az egyháZnak, amely földi zarándokútjának próbatételeiben
hittel, hűségesen követi Krisztust a színelátás ismeretéig.

Mária az egyházban

Az Apostolok Cselekedetei első fejezeteiben Lukács leírja a jeruzsálemi ősegyháZ életét,
amelyet egyúttal az egész egyháZra érvényes modellnek tekint (ApCsel 2, 42-47). Mint
láttuk, Máriát kiemelkedő üdvtörténeti szerepében mutatja be, s amikor őt a Krisztus-hívők

ősképének és példájának tekinti, akkor megmutatja kapcsolatát a hívők közösségéveí, az
egyhazzal. Ennek a szemléletnek felel meg az is, hogy Lukács kettős művében Máriával
utoljára az egyháZban, a Szeritlelket váró apostoli közösség körében találkozunk: az
apostolok a többi tanítvánnyal és Máriával, Jézus anyjával együtt egy szívvel-lélekkel
állhatatosan imádkoztak (ApCsel l, 13-14). A leírásban kifejezésre jut Lukács egyháZmo
dellje: pilléreijézus életének hivatalos tanúi, az apostolok, akikjános keresztségétőlegészen
mennybemeneteléig vele voltak (ApCsel 1, 22), a hívekkel egységben, s körükben Mária.Az
evangélista szemléletében tehát Jézus anyjának döntő szerepe van az újszövetségt Isten
népében. Amit a gyermekségtörténet, majd az evangélium még csak jelez, azt az Apostolok
Cselekedeteinek elbeszélése világosan tudatja velünk: Mária tovább él az egyháZban. Hogy
ez miként történik, arra Lukács nem ad választ. Ezt a feladatot az egyháZ eljövendő

nemzedékeinek teológiai munkásságára hagyta.
Összegezésként elmondhatjuk, hogy Lukács hagyományozta ránk Mária életének legfon

tosabb eseményeit, üdvtörténeti távlatba állítva azokat. Ezzel megteremtette az alapját
annak a teológiai reflexiónak, amely a páratlanul gazdag Mária-tisztelet kialakulásához
vezetett. Az egyháZ nem fejezhette ki háláját méltóbban Lukácsnak, mint azzal, hogy a
legszebb Mária-imádságban, az Üdvözlégyben az ő evangéliumának szavaivalköszönti Jézus
anyját: "Üdvözlégy Mária,kegyelemmel teljes, az Úr van teveled", "áldott vagyte az asszonyok
között és áldott a te méhednek gyümölcse" (Lk 1,28,42).
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