„Kion ajn li diros al vi, tion faru!“ (Joh 2,5)
Koncerne la katolikan festotagon 15-an de aŭgusto, ĉiu katoliko faris bone, sin demandi, kiun
valorstatuson Maria havas en la Sankta Skribo, kiun la eklezio prenas por „Vorto de Dio”, kiu
„sen eraro [instruas] tiujn verojn, kiuj estas nepraj por nia savo” (el Katekismo de katolika
eklezio). Ĉu ŝi vere estas „Dipatrino” aŭ „Gracpatrino”, kiel ŝin karakterizas la katolika
eklezio? En la Sankta Skribo troviĝas neniu eldiro pri tio. Sed ŝi estas menciita kiel „la
patriono de Jesuo” (ekz. Mat 1, 18), kiu mem estis pekulo kaj estis „grace favorita”, do
pardonita el graco, kiel anoncis la anĝelo en Luk 1, 28, sed ne „gracoplena”, kiel oni preĝas al
ŝi! Maria mem prezentis sin kiel „sklavino de la Eternulo” (Luk 1, 38) kaj ne kiel „ĉielreĝino”,
kiel la katolika eklezio ŝin titolas. En la Biblio troviĝas nek unu nura preĝo al Maria, kaj ŝia
filo Jesuo foje adresas al ŝi bruskajn vortojn, kiel ekzemple: „Kio estas inter mi kaj vi,
virino?” (Joh 2, 4). Ke oni fakte preĝas al Maria kaj ne nur kun Maria, kiel la katolikaj telogoj
asertas, montras la notoj de multaj kredantoj en diversaj pilgrimlibroj, sed antaŭ ĉio la misuzo
de la Anĝeluso en la Biblio en la funkcio de la preĝo, kiu klare montras, kiu estas la adresito,
nome Maria mem. Kion do kredu la kristano rilate al Maria? La Biblio enhavas perfektan
mariologion, kiun Maria formulis mem, kaj ĝi tekstas:
In der Bibel gibt es kein einziges Gebet zu Maria, und ihr Sohn Jesus richtet manchmal
schroffe Worte gegen sie, wie z.B.: „Was willst du von mir, Frau?“ (Joh 2,4). Dass tatsächlich
zu Maria gebetet wird und nicht nur mit Maria, wie es die katholischen Theologen behaupten,
zeigen die Eintragungen vieler Gläubiger in die diversen Wallfahrtsbücher (siehe den Artikel
von Wolfgang Sotill). Was sollen wir nun im Hinblick auf Maria tatsächlich glauben? Die
Heilige Schrift enthält eine vollkommene Mariologie (Lehre von Maria), die Maria selbst
formuliert hat und die da lautet: „Kion ajn li [Jesuo] diros al vi, faru!“
(Joh 2,5).
Ĉiu, kiu vokos la nomon de Eternulo (kaj ne de Maria), saviĝos (Rom 10,13)!
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