
kor gyermekeiket a marras kegyhelyeken. Velük tart sok muzulmán is:
a bőjtben is, meg a zarándoklatban is.

Az "Oltalmad alá futunk" szövege visszanyúlik a III. századba és
egyiptomi eredetűnek látszik. így hangzott náluk: ,,0 Istennek anyja, mi
irgalmad oltalma alá menekülünk. Ne vesd el kéréseinket a szükség ide
jén, hanem szabadíts meg minket a veszélyektől, ó te, aki egyedül vagy
szüztiszta és áldott l" A koptok a VI. század végén a Luxor környékén
talált szöveg szerint így imádkozták az üdvözlégyet: "Isten üdvözöl téged,
ó Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van veled. Aldott vagy te minden
asszony között, és áldott méhednek gyümölcse, mert te fogantad Kríeztust,
lsten Fiát, lelkünk Megváltóját." Ez a két ima igazolja, milyen régi Szűz

Mária tisztelete és segítségül hívása.
M. Cramer szerint Szent Theonász alexandriai püspök (281-300) épít

tette az eiső templomot Szűz Mária tiszteletére Alexandriában, Az 1955
ös ásatások feltűnő eredményei azonban bizonyítják, hogy Názáretben
Szűz Mária háza felett előbb készült templom. Tény azonban, hogy Pa
lesztina után az egyiptomiak az elsők Szűz Mária tiszteletében.' A mai
koptok számára az El-Adhra (a Szűz) és Masznouti (Istenszülő) Szűz Má
riának első és hiányozhatatlan címei. Ezek mellett a többi dm mind el
halványul. Gyöngéd ragaszkodásukat jellegzetesen szemlélteti a kies! kop
toknak ez a mondása: "Szeretetem Mária iránt nagy, mint a teve, mint
a hold !"

Igaz, sokat szenvedtek a koptok, számuk alaposan megfogyatkozott,
de a Theotókos kiváltságait hűen hirdették, szeretetét, tiszteletét áldoza
tosan gyakorolták, liturgiájukban pedig - különösen a "theotókiák" 
bámulatos költőiséggel dícsérik ma is a Szűzet és Isten Szülőjét. Hiszik,
hogy mindenkor minden adományt közbenjárására kapnak. Hiszen "Má
ria, a tökéletes Szűz szüntelen imádkozik fajunkért, nappal és éjjel köz
benjár értünk".

-
Sehol sem l:?het bővebben mellébeszélni, vagy semmitmondóbban szavakat

görgetni, mint a jámborság területén. Ott a 1egtöbb hívő felkészültnek véli
magát mások tanítására. Pedig sehol sem kell talán .pontosabb ,kifejezésbeli
szabatosság, nagyobb meggondoltság és hozzáértés, mint a. vallás területén.

Krisztus szeretetparancsának szellemében a kereszténység egyik legfőbb

feladata: fényt deríteni a valóságra! S ezt a fényt közölni mindenkivel. Ennek
a "fényd:?rítésnek" azonban sajátos módszere van, ha célt akar érni. Ennek ct
módszernek is a szeretetben kell fogannia.

A legbelső és legreáUsabb szociális munka a saját emberi önzésünk ellen
való küzdelem, amely a gyökérig lemegy, le az emberi szív és lélek mélyére, a
legszemélyibb titkok világába, a legegyénibb megélés területére, a legelzártabb
magánügy nozzáiérhetetlenseqébe. Az embertestvért igazán megbecsülő, egész
szívvel szolgáló, érte áldozatokra is kész, ,s a közösségi nagy feladat terheit
is vállaló szeretetnek ·megalkuvásoktól mentes, halálosan komolyan vett mű

velése: ez a korszerű önnevelés beteljesítője.
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