
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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