
Élő világegyház

Szííz Mária és a keresztény egység

II.jános Pál a María-evet bejelentő enciklikájában úgy mutatta be a Szűzanyát a megosztott
kereszténységnek, mint az oszthatatlan egyház előképét. Csakhogy Mária személye,
amennyire összeköti a keresztényeket, annyira meg is osztja. Bizonyos szempontból
éppen az ő szerepenek értelmezésében csapnak össze igen élesen a különbözö keresztény
vallásivélemények. Az AcualitéReligieuse című katolikus folyóirat 1987. júniusi számában
- az ökuménia jegyében - a katolikus álláspont mellett szöt adott az ortodox, az
evangélikus és a református egyház egy-egyképviselőjének: fejtsék ki, hogyan látják Máriát.
A kép meglehetősen ellentmondásos. Csalódást okozhat azoknak, akik a keresztény
egység szép álmát közelinek vélik. De keresztény testvéreink Máriáról vallott felfogásának
megismerése bizonyosan segíteni fog azok munkájában, akik az egység kialakulását olyan
folyamatnak tekintik, amely a végső egységhez vezet az üdvösségben. Ennek tanúja Mária,
az egyház előképe.

Mária, az új emberiség kezdete

A görögkeleti egyház Mária-tiszteletéről Dan-Ilie Ciobotea, a bossey-i Ökumenikus
Intézet (Svájc) igazgatóhelyettese nyilatkozott.

Az ortodox egyház elfogadta az efezusi zsinat ( 431) meghatározását: Mária - Isten
anyja. Ezért nem érezte szükségét újabb Mária-dogmák alkotásának. A mariológia nem
különálló fejezete az ortodox dogmatikának, hanem a krisztológia és az eklézíolögía
szerves része. Ez tükröződik a liturgiában és az ikonográfiában is: Máriát a megtestesülés
misztériumában szemlélik.

Az ortodox egyház Máriát eszkatologikus távlatokba helyezi. jézus Krisztus valóságos
Isten és valóságos ember, azŐ személyében és életében egy gyökeresen új létrend lépett a
világba. Ez az új istenfiúi élet pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásával sokak számára
valósággá lett. Vagyis a Szent Szűz méhéből született Krisztus a kezdete annak a
folyamatnak, amelynek kiteljesedésekor Isten országa megvalósult és Isten lesz minden
mindenben.

A középkor csodálatos Mária-himnuszai eszkatologikus távlatba helyezik Mária alakját
- mindig hűségesen a Szentíráshoz és Efezus tanításához. Az egyik himnusz például
Máriát a .míndenseg örömé"-nek nevezi: ,,Az egész teremtett világ öröme vagy, ó,
kegyelemmel teljes... aki által Isten megtestesült és kisgyermekké lett." Ami tehát
Máriában beteljesült a Fiúisten megtestesülése által, az az egész teremtésre vonatkozik. A
megtestesülés végső célja az, hogy megszabadítson Évaátkától, hogy megújítsa az emberi
természetet és a mindenséget, és helyreállítsa az ember eredeti hivatását.

jézus szűzi fogantatása éppen azt a misztériumot fedi fel, hogy a bukott ember
üdvözítésének terve egyedül Istentől indult ki. A Megváltó születése nem emberi
kezdeményezés eredménye. Mária Isten megtestesült Fiának anyja lett; nem Istennel való
külső egyesülés által, hanem úgy, hogy benne lakozott a Szentháromság, ő pedig a
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Szentháromság jelenlétében élt. Mária titka nekünk is szöl: minden ember hivatása és
végső célja az, hogy Isten éljen bennünk és mi Őbenne, Az ortodox egyház Szent Atanáz
nyomán ezt nevezi az ember megistenülésének a Szentlélek által. A Szent Szűz a
megtestesülés pillanatától kezdve az új Krisztust hordozó emberiség első képviselője.Ezt
érzékelteti az a görögkeleti templomok szentélyében lévő ikon, melyen az Istenanyát nem
Gyermekével látjuk, hanem egy keblére rajzolt körrel - ez Mária belső világát jelzi -, s
ebben a felnőtt Krisztus képével.

Az ortodox egyház is vallja, hogy Mária az egyház előképe: az ő szűzí anyasága a kezdete
annak az újjászületésnek, mely "nem vérből, sem a test ösztönéből,sem a férfi akaratából,
hanem Istenből"való (Jn l, 13). Lelki kapcsolaton nyugvó család alakul így ki a Szentlélek
erejéből: az egyház közössége, Erre utal Jézus szava: ,,Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát,
az mind testvérem, nővérem és anyám." (Mt 12, 50) Isten nagy családjában Jézus az
elsőszülött a testvérek között. Ez a családi otthon nyitva áll minden ember előtt, aki újjá
tud születni Isten szavában és a Szentlélekben (Jn 3, 34; IPét l, 23). Ennek az egyháznak
előképe Mária: lelki édesanyja a gyermekek sokaságának, ahogyan azt Szent János leírja a
Jelenések könyvében. Csak ennek az új, lelki anyaságnak az ismeretében érthetjük meg
igazán, hogy Mária az emberiség szószólója Isten előtt, az egyház előképe, aki könyörög
Istennél a világ üdvéért.

Mária tisztelete elevenen él az ortodox egyházban. Nemcsak a Mária-ünnepeken,
hanem valamennyi liturgikus eseményben ünnepélyesen megnevezik a Szent Szüzet, Isten
anyját. .Szent Anyád közbenjárása által ments meg, Uram, minket!" - ez az ima átjárja az
egész ortodox liturgiát.

Kerii?;ük a jélreértéseket

A katolikus egyház Mária-tiszteletét Bernard Sesboüé jezsuita hittudós elemezte.
A II. vatikáni zsinat Máriával az egyházról szölö konstitúcióban foglalkozott. Az utóbbi

években ismét erősödik a Szent Szűz tisztelete. Az egyház által hivatalosan még el nem
ismert Mária-jelenések mellett ezt erősíti II. János Pál pápa áhítata is. A pápai
nyilatkozatokban sajátos kettősség mutatkozik meg: egyrészt a Szentatya szeretné
mindenkinek átadni személyes ragaszkodását, lengyel hódolatát Szűz Mária iránt,
másrészt azonban érezhetően alárendeli ezt a törekvését az ökumenizmus követel
ményeinek. A Mária-evet bejelentő enciklikájában például Máriáról elsősorban olyan ki
fejezésekkel szól, amelyek minden hívőre vonatkozhatnak: kiválasztás, kegyelem, hit.
Nem úgy láttatja Mária, mint ég és föld között lebegő kiváltsagos lényt, aki távol áll az
üdvösség földi történetétől.

A protestánsokkal való dialógusban nehézséget okoz Mária közbenjáró szerepenek
értelmezése. Ez a nehézség nagyrészt félreértésen alapul és könnyen feloldható, ha
elhagyjuk a zavart keltő kifejezéseket. Nem lehet azonban megkerülni azt a katolikus
álláspontot, mely szerint Mária sajátos hivatása kezdettől az, hogy az emberiség nevében
szabadon együttműködjék Istennel az üdvösség művében. Ennek alapja Krisztus ember
ségének együttműködése az Istentől kapott üdvösségben. Karl Barth úgy fogalmazott,
hogy számára a fő nehézséget a katolikus mariológiában nem annyira Mária kiváltságai
okozták, hanem az, hogy a katolikusok egy "teremtménynek" tulajdonítanak szerepet az
üdvösség elnyerésében. Ez az, ami elfogadhatatlan az "egyedül üdvözítő hit" protestáns
elve alapján.

E vitás pont a krisztológiában is megtalálható. Luther ugyanis azt vallotta, hogy az
üdvösségtörténetben Krisztus embersége nem játszott szerepet, egyedül Isten ment meg
bennünket Jézusban. De eltér a katolikus és a protestáns teológiai felfogás annak
megítélésében is, hogy az egyház hogyan működik együtt az üdvösséggel. A katolikus
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felfogás szerint az egyház intézményesen kifejezi és gyakorolja Krisztus egyetlen közvetítő

szerepét.
A katolikus és protestáns felfogás különbözösége lsten és ember kapcsolatának eltérő

felfogására vezethetővissza, ez pedig összefügg a hit által történő megigazulás kérdésével.
A múltban ez okozta a legtöbb vitát, az ökumenikus párbeszéd azonban ma már eljutott a
megoldáshoz. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az ember cselekedetei nem mérhetők Isten
üdvözítőkegyelméhez. Továbbra is vitatott pont azonban, hogy Isten kezdeményezésére a
kegyelemmel megajándékozott ember képes-e válaszolni. Katolikus felfogás szerint a
kegyelem lehetövé teszi, hogy az ember válaszoljon Isten hívására és hathatósan
együttműködjékvele. - Ezen a ponton még sok testvéri vita várható az ökumenikus
párbeszédben.

A Máriával kapcsolatos ökumenikus párbeszéd eddig nem sokra jutott. Ennek oka, hogy
a mariológiát mindmáig periférikus témának tekintették az egység felé vezető úton.
Először fontosabb területeken - egyház, szentségek, intézmények -.:. törekedtek
megegyezésre. Sesboüé véleménye szerint azonban a Máriáról folytatott ökumenikus
párbeszéd segíthet megoldani az egyházzal, az embemek az üdvösséghez való viszonyával
kapcsolatos nehézségeket is.

A Mária-tisztelet - felfogás kérdése

jacques-Noél Péres evangélikus lelkész, a párizsi protestáns teológiai tanszék professzora
ismertette egyházának Máriáról vallott felfogását.

Az evangélikusok nem "Máriában" hisznek, hanem Istenben. A Mária-kérdés számukra
nem hitbeli, hanem felfogásbeli kérdés. A professzor véleménye szerint Mária alakja ezért
nem is okozhat ellentétet a protestánsok és a katolikusok között. Csupán arról van szö,
hogy másképpen vélekednek róla.

Az evangélikus egyház fontos bibliai személyiségnek tartja Máriát az üdvösség
történetében betöltött szerepe miatt: ő hozta világra a Messiást. Ez a tény azonban semmit
nem változtatott az életen. legalábbis nem többet, mint amennyit az anyaság változtat egy
asszony életében. A Biblia szerint egy názáretbeli szűznekmegjelent Gábor angyal és szólt
hozzá. A szűz elfogadta a mondottakat. Beleegyezésével a bizalom aktusát gyakorolta. 
Ez azonban nem "érdemszerző cselekedet"; ő csupán elfogadta a kegyelmet, amelyet
kapott, nem pedig "kiérdemelte". Isten volt az, aki kiválasztotta Máriát, ő pedig passzívan
elfogadta a kiválasztottságot.

Természetesen vissza is utasíthatta volna - de "igen"-je mégsem üdvösségszerző

önmagában, csupán a neki adott kegyelem felismerése. Hiszen minden ember kap
kegyelmet Istentől,és megvan a választási lehetősége, hogy felismeri és gyürnölcsözteti-e
vagy pedig visszautasítja azt. Mária szabadsága nem volt több a miénknél; nem terjedt ki
arra, hogy eldöntse: részesüljön-e a kegyelemben, hanem inkább arra a módra, ahogyan a
kegyelmet megélte. Nem ő - és nem ai ember - dönt a kegyelemről; az evangélikusok
Luther nyomán azt vallják, hogy egyedül a hit elfogadása a lényeges. Az ember nem
rendelkezik a kegyelemmel; Isten szeretete az elsődleges.

Mária semmiben sem különbözött más asszonyoktól. A megtestesülés azt jelentette,
hogy Krisztusnak valóságos embemek kellett lennie, ezért kellett asszonytól születnie.
Olyan asszonytól, aki nem különbözik a többitől. Mária szeplőtelen fogantatásának elve 
amint azt a katolikus egyház dogmája megfogalmazza - a megtestesülés teljességének
tagadása. Mária éppoly bűnös volt, mint a többi ember; Krisztus a testét ebből a bűnös

emberiségből vette: Jézus Krisztus bűntelenségenem természettőladott, hanem később

megszerzett. Ó azért bűntelen, mert ellenállt a kísértésnek, de "vétkezhetett volna".
Krisztus az az Ember, aki tökéletesen engedelmes volt Istennek.
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Máriát a Biblia szerint a "Magasságbeli ereje bearnyékozta". Ez a kifejezés a Szentlélek
kiáradását jelzi; amint az Ószövetségben azt olvassuk például, hogy a prófétákra vagy a
Szövetség Szekrényére Isten "árnyéka borult". Ez a kifejezés természetesen nem a szö
biológiai értelmében vett megtermékenyítést jelenti, hanem azt, hogy a gyermek, aki
születik, valóban Isten Fia. Isten Mária gyermekét választotta ki, hogy benne megtestesül
jön, ez a gyermek a világba jött Isten.

Az evangélikus egyház egységesen vallja, hogyJézus az Isten Fia, aki Máriától szüíerett,
Az evangélikus hívek nem Mária-ellenesek, legrosszabb esetben közömbösek ebben a
kérdésben. De a többség tiszteli Máriát, mint Isten anyját. Bár talán a Krisztus anyja
kifejezés szerencsésebb lenne, hiszen Mária nem az Atya anyja, hanem a Szentháromság
egyik Személyének, a megtestesült Fiúnak az anyja.

Az evangélikus egyház liturgikus naptárában szerepel az angyali üdvözletnek és Erzsébet
meglátogatásának az ünnepe, de kevés hívő figyel rájuk. Kivétel, ha vasárnapra esnek, mert
ilyenkor rövid imádsággal emlékeznek meg az ünnepekről, Advent negyedik vasárnapjának
imádsága jól összefoglalja az evangélikus felfogást Mária szerepéröl- "Urunk Jézus, mutasd
meg hatalmadat és jöjj el! Készítsd elő egyházadat a te fogadásodra! (Ebbe beleérthetjük:
ahogyan Mária fogadott téged.) Adj mindnyájunknak segítő erődből! Semmisítsd meg a
bűneink okozta akadályokat (ahogy Máriánál megtetted), és siettesd országod eljövetelét.
Aki élsz és uralkodol az Atyávalés a Szentlélekkel együtt, Isten, örökkön-örökké."

Sem érdem, sem elsőbbségnem illeti Máriát

A református álláspontot Claudette Marquet, a francia Protestáns Hivatalos Közlöny
szerkesztője és az Actualité Religieuse szerkesztőségi tagja ismertette.

Mária a református teológiában és áhítatban úgyszólván semmilyen szerepet nem tölt
be. Eza tény természetesen nem feledteti a nagy alapítók Mária-tiszteletét. Luther felesége'
Magnificat-kommentárja ma is kincse a református egyháznak. Kálvin pedig úgy beszél
Máriáról, mint "Urunk anyjá"-ról. Az efezusi zsinat meghatározása azonban - református
értelmezés szerint - elsősorban a Fiúra vonatkozott. Az "Isten anyja" kifejezéssel azt
akarták hangsúlyozni, hogy Krisztus "valóságos ernber és valóságos lsten" egy személyben
- szemben azokkal a tanokkal, amelyek Jézust csak embernek tekintették.

A református teológusok, Karl Barthot is beleértve, elutasítanak minden tanítást, amely
Jézus egyedülálló szerepét gyengítheti. Hangsúlyozzák, hogy egyedül az lsten Fia, az
Istenember áll különleges kapcsolatban Istennel. Ő az egyetlen közvetítő Isten és az
emberiség között: az egyetlen közbenjáró, az egyetlen pártfogó, az egyetlen bíró, az
egyetlen út. Mindenki más: Ábrahám, Izsák, Jákob, a próféták, Mária, Péter vagy Pál 
tanúja Istennek, csodálatos, megrázó .öriása a hitnek", de csak tanúk.

A katolikus tanítás szerint Mária több mint egyszerű tanú. Az ő "igen"-je az egész
emberiség nevében való hozzájárulás Isten üdvözítő tervéhez. A református tanítás ezt nem
fogadja el. Ha ugyanis bármily csekély mödon teretadunk az emberi érdemnek az üdvösség
történetében, meghajézus anyjáról van is szó, akkor tévútra jutunk. Mária "igen"-je elvezet a
szeplőtelen fogantatáshoz, majd a mennybevitelhez - és ezzel az embert, ha nem is tettük
egyenlővé Krisztussal, de legalábbis az utána következő második helyre emeltük Miért
lenne Mária "igen"-je erősebb, mint Ábrahámé, aki elhagyta szülőföldjét? Mint Pálé
Damaszkusznál? A Biblia többször ismétli, hogy nincsen semmi érdemünk, hogy egyedül
Isten ingyenes kegyelmébőlüdvözülhetünk, Még Isten anYJa is - mint minden hívő - csak
az Ország kapujában áll, minden külön érdem és elsőbbség nélkül, és csak Jézus nyomán
léphet be oda - összegezte a református álláspontot Claudette Marquet.

(Juth Lenke fordítása)
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