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J É Z U S  A N Y J A .

Kedves Testvéreim!
Kevés szó esik magyar evangélikus egyházunk

ban Máriáról, Jézus anyjáról. Mintha csak az a féltő törek
vés, hogy a római egyház tévelygésétől távoltartsuk magun
kat, az ő emlékét szinte tulságosan elhomályositaná és két 
ellentétes véglettel állanánk szemben: az egyik oldalon Má
riának az U r  Jézus Krisztus, az egyedüli Közbenjáró rovásá
ra menő tulságos felmagasztalásával, a másik oldalon szin
te neve emlitésének és tüntetésszerü mellőzésével. A két 
egyháznak Máriára vonatkozó ellentétes felfogásának kidom- 
boritása jogos és szükséges. Azonban ha akárhányszor pél
dákként állanak előttünk a szent történet emberi szereplői, 
az apostolok, a Jézushoz ragaszkodó és földi életében sze
repet játszó egyéb férfiak, sőt nők is, pl. a bethániai Má
ria és Márta, Mária Magdolna és mások is, akkor nem méltá
nyos, hogy éppen Jézus anyjának emléke merüljön feledésbe.
Ha a nagy Isten méltónak találta arra, hogy szent Fiának 
test szerint anyja és gyermekkorában gondviselője legyen, 
akkor bizonyára méltó arra, hogy a kegyeletes érzéseket és 
gondolatokat ne tagadjuk meg tőle mi sem!

Mária csakugyan Istentől kiválasztott sze
mély volt, méltó a nevéhez, amelynek zsidó alakja: Mirjam, 
és annyit jelent, mint felmagasztalt. Származásáról, ifju
ságáról a Szentirás nem tesz emlitést. De egészen bizonyos, 
hogy benne olyan hajadon nőtt fel a zsidó nép körében csend
ben, az ismeretlenség  homályában, aki erényeivel, Istenhez 
kapcsolódó életével példaképül szolgálhat minden kor leányai
nak! Ha az angyal, aki megjelenti neki, hogy Isten őt sze
melte ki arra, hogy a Magasságos Fiának anyja legyen, igy 
köszönti: "Az Ur veled van, áldott vagy az asszonyok között!..

  Kegyelmet találtál az Istennél !"/Luk.I,28b;30b./ - akkor 
ez eleget mond és nincs szükség sok színes történetre, amely 
egyéni tulajdonságait dicsérje. Csak tiszta, kegyes életü 
gyermekét fogadhatta Isten kegyelmébe és áldhatta meg minden  
asszonyok között ilyen egyedülálló, magasztos hivatással.Nem 
is akarjuk megkisérelni, hogy Mária jellemét már elhivatásá- 
val kapcsolatban találgatásszerüen fessük. Csak arra muta
tunk reá, hogy egy jellemvonását különösen kidomboritja az 
angyali jelenés története. Ez a jellemvonás az igazi nő leg
szebb ékessége: a szerénység, szelidség, alázatosság. Kincs 
benne hiuság, saját értékének boldog csodálata. Az angyal 
szavaira, amelyek pedig egyenértéküek a legszebb dicsérettel, 
nem telik el jóleső megelégedettséggel. Lukács evangélista 
igy irja le az angyali üdvözletnek Máriára tett hatását:"Meg
döbben az ő beszédén és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés 
ez?"/1,29./ Amikor pedig tudomására jut a szinte me g f o g - ,



  h a t a t l a n szerep, amelyre Isten elhivta, nem tölti 
el büszkeség, de nem is tépelődik a nehézségek, a szám-  
talan megprobáltatással, emberi megnemértéssel fenyegető 
helyzet fölött, amelybe szerepe juttatja. Alázatosan meg
hajlik Isten akarata előtt: "Imhol az Urnák szolgálója;
  legyen nékem a te beszéded szerint.” /Luk.1,38./ Ime, nem 
  enged szóhoz jutni egyéni kivánságokat, nem számol az em
berek véleményével, e g y  szempontot ismer csak, amely
nek életét alárendeli: az Isten akaratát! Ez az akarat, a- 
Reá való szüntelen emlékezés irányitja életét azután is, .... 
mig gyermeke megszületik. Készül szent hivatására, teljes 
tudatában a felelősségnek, amelyet Isten vállaira rakott. 
Ez a felelősségtudat világosan tünik ki szavaiból, amikor 
rokonát, Erzsébetet, Keresztelő János leendő anyját meg
látogatva, mondja: "Hagy dolgokat cselekedék velem a Ha
talmas; és szent az Ő neve!"/Lk.1,49./

Es erről a felelősségtudatról, amely Is
tenben való életben gyökeredzik és készteti, Isten akara
tába való elmélyedésre, titkainak fürkészésére, tanusko-
  dik az irás később is, Jézus megszületése után. A karácso
nyi éjszakán történt események leirásában az evangélista
  megjegyzi, hogy amikor a pásztorok elmondják, amit az an
gyaltól hallottak, "Mária mind ez igéket megtartja, és . 
szivében forgatja vala” /Lk.2,19./ és ugyancsak„szivében 
tartá ezeket a dolgokat”/Lk.2,51./, amelyek Jézus első 
templomlátogatása alkalmával Jeruzsálemben megdöbbentették 
Ő ráér ilyen elmélyedésre, nem veszik tulságosan igénybe a 
külső élet eseményei, jelenségei, a vágy, hogy ebben a kül- 
ső életben megfelelő helye legyen neki is.- Valóban,Má
ria, Istennek alázatos szolgálóleányának az ő, valójából 
  ki nem forgatott nőiességével, női hivatásának és sorsának 
felelőssége tudatában való készséges vállalásával nagyon 
 sok mondanivalója van minden kor - talán különösen a mai 
idők - számára, amikor a női eszményképről mind jobban le
kopnak a lényegéhez tattozó ragyogó vonások és helyettük 
felvesz nem egy vonást, amelyek a férfi lényéhez,mégpedig 
  nem is az eszményi, hanem a megromlott, sülyedt lényéhez 
  tapadnak.

Mária alázatosan vállalta sorsát. Kivé
teles sors volt: Isten fiát méhében. hordani és emlőivel 
táplálni. De kivételesen nehéz sors is volt, amelyet Is-
  ten osztályrészül juttatott néki. Emberi sors a szenvedés,
  sok vonatkozásban különösen asszonyi sors a szenvedés. De
kevés asszony életében foglal el olyan előkelő helyet,mint 
Mária életében. Mintha őnala is megnyilatkoznék Isten szent 
és mindenesetre bölcs,gondviselésének az a titka, hogy a 
  nagyrahivatottság kiválasztott embersorsa a másik oldalról 
a sok szenvedésre való hivatottság bélyegét hordja magén. 
Ez is kegyelem.

Mária életének fájdalmas vonása már Jé
zus születése alkalmával domborodik ki. Nehéz órájában nél
külöznie kell minden külső kényelmet és minden anya, aki 
tudja, mennyire természetes vágya, hogy gyermekének élete 
első perceitől fogva legyen meg mindene, amire szüksége
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  van, legyen meg ruha ágyacskája, bölcsője, segiteni fog
ja, hogy fájhatott Máriának, amikor ujszülött gyermekét 
jászolba kellett fektetnie, mivelhogy nem volt nékik he
lyök a vendégfogadó háznál! /Lk.2,7./ Itt érezhette első 
szurását annak az éles tőrnak, amelyről később a templo
mi bemutatás alkalmával az agg Simeon beszélt, amikor 
igy szólt hozzá: "A te lelkedet is általhatja az éles tőr, 
hogy sok sziv gondolatai nyilvánvalókká legyenek!"/Luk.  
2,35./ És az elsőt hamarosan követte a tőr második szúrá
sa. Kis gyermeke életéért kell aggódnia, hogy Heródes prir- 
békjeinek hóhérkezétől megmentse, Egyiptomba kell mene
külnie, földönfutóvá válik a kis család. Több ez, mint 
közönséges asszonyi sors, a kiválasztottság nyomába sze
gődő kivételesen szenvedő asszonyi sors.

Azután csakhamar szivébe nyilallik az 
a fájdalom, amely az anyát átjárja, amikor észreveszi,  
hogy valami láthatatlan válaszfal emelkedik közte és gyer
meke között. Kezdetét veszi ennek megtapasztalása talán 
Jézus 12 éves korában a már emlitett jeruzsálemi ünnepi 
templomlátogatás alkalmával. Meg kell látnia, hogy van 
valami, amit gyermeke, Jézus, szüleinél előbbre helyez, 
hiszen ennek javára meg tud feledkezni szüleiről, nem 
gondol reá, hogy bánatot okoz nekik és ha ez a valami 
mindjárt a templom is volt és ha mindjárt Isten dolgai
ra való tekintet szoritotta háttérbe Jézusnál a szülői
re való tekintetet, a Jézus lelkében végbemenő változás 

 megtapasztalásának mégis fájnia kellett Máriának, mert - 
 az anyának mindig fáj, ha gyermeke szivében többé nem 
övé az első hely. De Mária viseli ezt a fájdalmat Isten 
akaratában megnyugvó igazi alázatossággal. Nem akarnám 
az Irás szilárd talaját elhagyni és a találgatás és el
képzelés ingoványába tévedni, de azt hiszem, joggal le
het állitani, hogy Mária nem igyekezett fiát istentől el 
és magának visszahóditani hanem, ha vérző szivvel is, 
de a maga részéről is csak még jobban Istenhez igyekezett 
Őt füzni. Hiszen Jézus a templomból hazatérve még sokáig 
marad szülői gondviselés alatt, mégpedig legfogékonyabb 
éveiben és hogy ez a gondviselés Isten tetszése szerint 
való volt, azt bizonyitja az irás megállapitása, hogy 
"Jézus gyarapodott Isten és emberek előtt való kedvesség
ben "/Lk.2, 52./ és az a körülmény, hogy az előkészülés é- 
vei után vállalta a Messiás hivatását. Máriának hősies, 
önmegtagadó nevelő munkájában egy ideig mindenesetre se
gitségére volt férje, a kegyes József. Ezt azonban még 
Jézus nyilvános fellépése előtt elvesztette. Az evangé
liumok nem tesznek többé emlitést róla, Márk pedig Jézus 
első názárethi szereplését irva le, igy idézi Názareth 
lakosainak csodálkozó megjegyzését: "Avagy nem ez-é az 
az ácsmester. Máriának,fia, Jakabnak, Józsénak, Judásnak 
és Simonnak testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő 
nőtestvérei is?"/Mk.6,3./ Józsefet tehát nem emlitik, a- 
miből következik, hogy akkor már nem ólt. Mária tehát 
nem kerülte a szomoru özvegyi sorsot sem!
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A tapasztalat, hogy fiát,mint gyerme-   
két tulajdonképpen elvesztette, Jézus nyilvános fellépése  
után, mind teljesebbé válik. Amikor a kánai menyegzőn sür- 
geti Jézus segítő beavatkozását, hallani kénytelen a ke- 
mény visszautasitó szavakat: ”Mi közöm nékem tehozzád, óh  
asszony?"/Ján.2,4./ Ez a visszautasitás valósággal meg
szégyenithette a lakodalmas nép előtt, mégis milyen nagy- 
nak bizonyul alázatosságában, lemondó megnyugvásában. Nem 
keseredik el, nem mutat sértődöttséget, hanem hallgatagon 
elismerve Fia eljárásának jogosságát, azt, hogy annak kül- 
detésébe néki csakugyan nem lehet már beleszólása, most 
már csak azon van, hogy mások is feltétlenül alávessék ma- 
gukat akaratának, igy szól a szolgákhoz: "Valamit mond 
néktek, megtegyétek!"/Ján.2,5./

Az evangéliumok azután még egy jele- 
netet beszélnek el, amely Máriában nagyon fájhatott az a- 
nyának. Amikor Jézus egy alkalommal beszél a sokasághoz 
és Mária és testvérei félrehivatják, hogy szólhassanak Ve- 
le, Jézus hallgatóira mutatva igy. tesz tanuságot róla, hogy 

  számára a családi kötelékek immár nem lehetnek olyan fon- 
tosak, mint más ember számára, sőt teljesen háttérbe szo-   
rulnak: "Ime az én anyám és az én testvéreim! Mert aki cse- 
lekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, 
nőtestvérem és anyám."/Máté 12.49-50./ Ha még ugy tisztá- 
ban is volt Mária F ia egyedülálló hivatásával, amikor ez 
a hivatás az ő teljes mellőzésével járt, akkor a felett nem 
térhetett napirendre teljes közönyösséggel, hiszen ember 
volt, anya volt, az anyának pedig, ha értelme még ugy meg-
győzi is róla, hogy F iához másoknak, a köznek is joga van, 
e a szive szenvedélyesen tiltakozik ellene.

Van azután Márk evangéliumában egy 
feljegyzés, amelyből azt lehetne következtetni, hogy Má
ria életében is bekövetkezett egy időszak, amikor kétel
kedni kezdett Fiában, mintha megfeledkezett volna az an
gyaltól számára közvetitett isteni üzenet valóságában.Azt 
irja az evangélista; hogy amikor Jézus egyszer megint ta
nitotta a sokaságot, „övéi eljövének, hogy megfogják őt; 
mert azt mondja vala, hogy magán kivül van.”/Márk 3,21./ 
Lehet, hogy Máriának itt megnyilvánuló gyengesége arra ve
zethető vissza, hogy a Messiás hivatását, mint népe, ő is 
másképpen képzelte el, külső hatalom kifejtésében, fényes 
uralom felállitásában és amikor ez késett, ő is csüggeteg- 
ségnek esett áldozatul annyira, hogy többi gyermekéhez ha
sonlóan Jézus ép eszében is kételkedni kezdett má r. Lehet, 
hogy utolsó fellángolása volt az anya reményének, hogy 
visszaszerezheti még magának fiát, utolsó tiltakozása az 
anyai szeretetnek az anya lemondása ellen. Lehet azonban, 
hogy gyenge nő létére csak nem tudott ellentállni fiai 
ösztönzésének, hogy menjen velük, amikor Jézust a maguk 
körébe vissza akarják hívni. Mindenesetre gyengeséget á- 
rul el Mária részéről, hogy résztvett ebben a kisérletben. 
Mi pedig megemlékezünk róla azért is, mert valószíiűleg 
nem ismeretlen előttünk sem a kételyek gyötrelme,azért is,
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 mert tudjuk, milyen nehéz a teljes lemondás és azért Má
riának emlitett magatartása nem teszi őt kisebbé szemünk
ben. De megemlékezünk erről az esetről azért is, hogy 
megállapítsuk, hogy Istennek kiválasztott szolgálóleánya 
volt ugyan, de mégis csak e m b e r i  teremtés volt, 
az emberi természet gyöngéivel sujtottan és nem az a 
teljesen bün és hiba nélküli, megváltásra nem szoruló 
lény, amelynek a római egyház különösen a legutolsó év
tizedek óta feltünteti.

Az Irásban azután legközelebbről Má
riával csak a kereszt alatt találkozunk ujra. Az anyai' 
szenvedés ekkor éri el te tőpontját. Hogy mit szenvedhe
 tett az egész peres eljárás alatt, hogyan hányódhatott 
remény és csüggedés között, hogyan várhatta kezét tördel- 
ve az itéletet, azt meg fogja érteni minden anya, aki 
már átszenvedte a halálos veszélyben forgó gyermekéért 
való emésztő aggodalom minden gyötrelmét. És hogy a Si
meon megjövendölte tőr hogy hatolhatott szinte észvesztő  
fájdalommal mélyen, egészen mélyen a szivébe, amikor gyer
mekét a legszörnyübb kinok között halódni és meghalni 
látta, azt is meg fogja érteni minden anya, aki már ta
nuja volt gyermeke halálküzdelmének és meg fogja sejte
ni mindenki, akinek csak cseppnyi képzelőtehetsége van, 
és akinek van érző szive. Nem szinezzük ki Mária fájdalo
mét. De reámutatunk arra, hogy amikor az evangélista fel
jegyzi : "A Jézus keresztje alatt ott áll vala az Ő any
ja”/Ján.19,25./, akkor ez a néhány szó a diadalmas anyai 
szeretet legszebb himnusza. Ez a szeretet végleg győzött 
a mellőzöttség megbántottsága felett, győzött a felett 
az emberi gyengeség felett is, amely futásra, menekülés

 re késztetné az embert, hogy ne lássa annak szenvedéseit,' 
aki kedves néki. Mária ott áll a kereszt alatt, nem fél 
a szégyéntől, amely egy halálraitélt gonosztevő anyjára, 
háramlik, amikor már nem állhat utjában fiának, vallást 
tesz róla, hogy nem mond le. róla szégyenében sem, halá
lában sem. Milyen tündöklő példaképe, a fájdalmakkal tel
jes, hűséges anyai szeretetnek! És fájdalmára ott a ke
reszt alatt utoljára is reávetődik egy enyhet adó, tün- 
 döklő napsugár. "Asszony, imhol a te fiad!" - hangzik 
elhaló hangon a keresztről./Ján.19,26./ Jézus János ta
nitványában támaszt állit anyja mellé. Az anyai sziv;te- 
hát megértheti, hogy Pia, akit Isten akarata elszakított 
tőle, mégsem szünt meg szerető gyermekének lenni, hiszen 
még utolsó perceiben is gondja van reá. Ez a tudat bizo
nyara enyhitette most utólag mindezt a szenvedést, ame
lyet a Piáról való lemondás reáhozott és amelynek a Gol
gotán kellett elérnie tetőpontját, amikor ugy látta,
Hogy hiába hozta meg a lemondás áldozatát, hiszen Jézus 
hiveihez és tanitványaihoz hasonlóan valószínüleg ő sem 
látott akkor még Jézus halálában mást, mint elbukást, 
minden reménységnek csődjét.

Az Isten kegyelme azonban a szenve
dés, csüggedés, kétségbeesés napjai után Máriára is fel-
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deritette a vigasztalás, a megdicsőült hit boldog napjait. 
Még egyszer hallunk róla a szent történetben. Az Ap. Csel. 
könyvének irója elmondja, hogy Jézus mennybemenetele után 
a tanitványokkal Mária is együtt van és velük együtt egy 
szivvé1-lélekkel foglalatos az imádkozásban és könyörgés
ben./Csel.1,14./ Most megszűnt minden kétely, most teljes
sé vált a megértése az ő anyai sorsának, most bizonyára 
feloldódott minden lelki vergődése az alázatos hálaadásban, 
hogy Isten arra a kiváltságos sorsra méltatta, hogy anyja 
lehetett az Isten Fiának, a világ Megváltójának, az ő üd
vözítőjének is. Mostani lelkiállapotának megértésére kö
zönséges ember, közönséges anya sem lehet képes. Mária sor
sa kivételes asszonyi sors volt, kivételes a szenvedésben, 
de kivételes a boldogságban is. 
    További életéről a Szentirás nem
tájékoztat bennünket. Abból, hogy a szent iratok nem te sz- 
nek többé emlitést róla, világosan kitünik, hogyha az a- 
postolok és az első keresztyének, mint Jézus anyját. min
denesetre megkülönböztetett tiszteletben részesítették is, 
kiváltságos szerepet nem juttattak neki, legkevésbbé pe
dig gondoltak arra, hogy a Megváltóhoz hasonló tisztelet
ben részesitsék, közbenjárását vegyék igénybe az isteni ke
gyelem elnyeréséhez. Ezt a jelentőségét csak későbbi idők 
Juttatták neki. Éppen igy természetesen semmi történeti a- 
lapja nincs annak a róm. kath. hitnek, hogy halála révén 
is más közönséges embertől különböző isteni lénynek bizo
nyult. Nem más, mint legenda, az az elbeszélés, hogy ami
kor meghalt, az ő sirját is üresnek találták tanitványai;
hogy mint Jézus, feltámadása után ő is összegyüjtötte a ta
nitványokat és miután imádkozott értük, szemük előtt fel- 
vitetett a mennyekbe.
     Mi evangélikusok nem tulajdonitunk
Máriának nagyobb jelentőséget, mint amely abban áll, hogy 
ő Jézus anyja, gyermekéveiben gondviselője volt. De nem is 
akarjuk kisebbiteni ezt a jelentőséget, amelyet maga Isten 
juttatott neki. Emlékének a fel-felujitása pedig azért üd
vös, mert abban, amit az Irás róla elmond és amit most mi 
is szemünk elé állitottunk, az istenfélő nő. Isten aláza
tos szolgálóleányának nem egy tiszteletreméltó vonását is- 
merhetjük fel, amelyek a mai idők leányai és asszonyai szá
mára is inditásokat tartalmaznak. Az ő szerepe egyedülálló 
szerep, de az Isten előtt való alázatosságban, az önmegta- 
gadásban, az áldozatos anyai szeretetben ugy kellene len
nie, hogy a mai nő is mindinkább hasonlatossá váljék Má
riához, Jézus anyjához! 

Ámen!


