
A remény jele 
Hetven éve, 1949 augusztusában alakult meg az Európa Tanács. Eu-
rópa két végzetes háborúban roncsolta szét önmagát és a fél világot. 
A háború után néhány keresztény politikusban megfogalmazódott: 
az európai államok lépjenek szövetségre egymással, a kölcsönösen 
elfogadott jogok és értékek alapján. Hosszú időre, türelmes és tisz-
tességes tárgyalásokra volt szükség ahhoz, hogy a gondolat testet 
öltsön. A Tanács székhelye is üzenet értékű: az elzászi Strasbourg — 
Straßburg. 

Az új intézmény fokozatosan megszilárdult és kibővült. 1955-ben 
hosszas tervezgetés után készült el a Tanács hivatalos zászlaja: kék 
alapon köralakban 12 aranyszínű csillag. A 12-es szám szimbolikus 
értékű — független a Tanácshoz csatlakozók számától: Európa né pei-
nek egységét, szolidaritását és harmóniáját szimbolizálja. Ezt a zász-
lót vette át aztán az Európa Parlament, majd az Európai Unió is. A ti-
zenkettes szám — éppen szimbolikus értékénél fogva — sokféle 
értelmezésre adott okot (Izrael 12 törzse, 12 apostol, az év 12 hónapja). 
Még az is belefért, hogy a zászlót tervezők egyike később azt mondta, 
hogy neki a Jelenések könyve adta az ötletet: az égen feltűnő „nagy 
jel”: a Napba öltözött Asszony, 12 csillagú koronával. Szavait szeren-
csére nemigen vették komolyan, így nem is keltett nagyobb polémiát. 

Ekkortájt folyt a II. Vatikáni zsinat, amely a Szentírás alapján, a 
2000 éves hagyomány szűrőjén átengedve foglalta össze, mi az egy-
ház lényege, hite és küldetése. Ebben az összefüggésben új oldalról 
mutatta be az „Isten Anyjának”, Szűz Máriának és az egyháznak 
kapcsolatát. Szembe kellett néznie az egyházban évszázadokon át 
kulcsszerepet játszó Mária-kultusszal, annak értékeivel és túlzásai-
 val, amikor a hívő jámborság olykor fontosabbnak tartotta az ő sze-
mélyét még Jézusnál is — vagy legalábbis egy sorba helyezte vele. 
A középkorban Istent sokan inkább igazságos bírónak látták és fél-
ték, és szívesebben fordultak segítségért Máriához, mintegy az ő 
„oltalma alá menekülve”. Ezt bizonyítják a Mária-kegyhelyek, és 
különféle ábrázolások. A „nagy jelet” is a középkortól Máriára ér-
telmezték, és számos áhítatforma kötődött hozzá. 

A zsinat az egyház összefüggésében mutatja be Isten Anyjának, 
Szűz Máriának egyedülálló alakját és szerepét az üdvösség történe-
tében. Ő az egyház ősképe, a Krisztust hittel követők példaképe, aki 
Isten hívására az egész életét meghatározó igennel válaszolt, s így ki-
vételes szerepet játszott az üdvösség művében, az Istenfia megtes-
tesülésében. Minden Krisztus-hívő arra kap meghívást, hogy a hit 
igenjével válaszoljon Isten szavára, életével és szeretetével tanúságot 
téve az ő szeretetéről. A mennyben pedig Jézus anyja a reménység 
jele: mintaképe és hathatós közbenjárója a történelemben zarán-
dokló egyháznak, amely csak a végső időkben válik teljessé.
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