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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ježiš Kristus je jediný prostredník medzi Bohom a človekom. Ale to nezabraňuje Ježišovi od
uplatnenia Jeho úlohy ako prostredníka inde, kde on pokladá za vhodné. V skutočnosti, Pavol
hovorí, že "Ježiš je jediný prostredník" (1 Tim 2:5), Pavol sa dožaduje sprostredkovania od iných
okrem Krista, naliehaním, aby " sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za
všetkých ľudí " (1 Tim 2:1). Ako môže Pavol žiadať o sprostredkovanie od iných, ak Ježiš je náš
jediný prostredník? Pretože, ako Sv. Pavol odpovedá, " Toto je dobré a milé pred Bohom, našim
Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu." (1 Tim 2:3-4). Preto,
hoci Ježiš je náš jediný prostredník, On nás poveril ,aby sme boli orodovníkmi, alebo
podriadenými prostredníkmi s Ním. Toto sme schopní urobiť skrze čnosť nášho krstného
kňazstva.
Preto Pavol môže povedať " Na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho
telo, ktorým je Cirkev. (Kol 1:24). Chýbalo niečo na Kristovom utrpení? Samozrejme, že nie.
Pavol nás učí, že Boh nás pozýva zúčastniť sa na diele Ježiša Krista, či to má byť skrze
orodovanie, utrpenie, skutky milosrdenstva a tak ďalej. Boh nie je ohrozený , keď dáva zo svojej
veľkej slávy a zodpovednosti svojim deťom. Vskutku, ten Boh, ktorého uctievame v Katolíckej
Cirkvi je milujúci Otec, ktorý sa hlboko zaujíma o svoje deti a ktorý ich pozýva k účasti na tom,
čo robí, tak ako pozemskí otcovia robia so svojimi deťmi.
Námietka protestantov : Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa k Bohu “v mojom mene" (Jn 14:1314). Ježiš vyhlásil, „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14:6).
Peter hlásal „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v
ktorom by sme mali byť spasení" (Acts 4:12). Hovoril tu o Ježišovi, nie o Márii.
J. Salza (katolík) : Tu však nemáme nič, na čom sa nezhodneme. Mária nie je náš Spasiteľ. Ježiš
Kristus je náš Spasiteľ. Horeuvedené úryvky z Písma sa netýkajú Márie, ale ani neuberajú jej
jedinečnosti ako Matky Božej, Archy Zmluvy a ženy "milosti plnej."
Námietka protestantov : Ježiš vyhlásil, že “všetka moc" mu bola daná “na nebi i na zemi" (Mt
28:18). To by nezostala žiadna pre Máriu.
J. Salza (katolík): Len pretože Otec dal "všetku moc" Ježišovi, neznamená, že Ježiš sa s ňou
nemôže podeliť s ostatnými. Písmo jasne učí, že Ježiš sa s ňou delí s inými. On udeľuje Jeho
apoštolom autoritu odpúšťať a zadržať hriechy (Jn 20:23); Petrovi dáva kľúče autority nad
Cirkvou a moc zviazať a rozviazať (Mt 16:18-19); On tiež dáva ostatným apoštolom autoritu

zväzovať a rozväzovať (Mt. 18:18); On dáva kňazom v Cirkvi autoritu pomazať chorých a
odpúšťať hriechy (Jak 5:14-15); On dáva pokrsteným kresťanom autoritu vykupiteľsky trpieť
(Kol 1:24); On dáva apoštolom moc vysluhovať Eucharistiu (Mt 26:26-28); On dáva kresťanom
moc prihovárať sa za druhých (mnoho príkladov v spisoch Pavla, Jakuba a Jána). Ak Boh nie je
ohrozený, keď dáva svoju moc Jeho deťom, nemali by sme sa báť ani my.
Námietka protestantov: Katolíci reagujú na 1 Tim 2:5 (“jeden prostredník medzi Bohom a
človekom…Ježiš Kristus") že Mária je prostredník medzi človekom a Ježišom. Ale podľa
jednoduchej logiky ak sa cez Máriu máme dostať k Ježišovi a od Ježiša k Bohu Otcovi,
potrebujeme dvoch prostredníkov, čo protirečí tomuto biblickému veršu.
Ježiš je vskutku náš "jediný prostredník". Ale keď prosíme iných o modlitbu, nepýtame ich “byť
prostredníkmi" v náš prospech? Keď sa niekto modlí za nás, naznačujú protestanti, že on nie je
prostredník? Ak nie je, kým potom je? Protestantský výklad 1 Tim. 2:5 vylučuje prostredníctvo
kohokoľvek iného. Akokoľvek, predtým ako Pavol volá Ježiša “jediný prostredník," žiada od nás
všetkých ponúknuť “prosby, modlitby a orodovania a vzdávať vďaky za všetkých ľudí " Bohu.
Inými slovami, žiada o sprostredkovanie od iných okrem Ježiša, po celý čas uznávajúc, že Ježiš
je jediný prostredník.
Je Pavlovo učenie neúplné? Samozrejme, že nie je. Pavol učí, že hoci Ježiš je náš jediný
prostredník, my môžeme pridať naše modlitby a obete s tou Jeho. Ježiš sa delí s jeho
prostredníctvom s nami. Preto Pavol hovorí, že my môžeme “na vlastnom tele dopĺňať to, čo
chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. " (Kol. 1:24) Protestanti ale tvrdia, že
nikde v Písme sa nepíše o podieľaní sa na Ježišovej úlohe jedného prostredníka pred Otcom.
Naopak, Písmo opakovane hovorí , aby sme ponúkli naše modlitby na úžitok druhých. Mocou
Ducha Svätého sa podieľame na božom synovstve Ježiša Krista a s Kristom môžeme volať
“Abba, Otče" (Rim. 8:14-15; Gal. 4:6; 3:26-27).
Boh koná v nás a skrze nás mocou Ducha Svätého. Takto, my všetci tvoríme “kanál" milosti,
nesúc svedectvo Kristovo a prinášajúc ľuďom pravdu. Toto je dôvod, prečo nás Pavol nazýva
“Božími spolupracovníkmi" (1 Kor. 3:9). Výraz “spolupracovníci" (gr. sunergoi) doslovne
znamená “synergisti" – spolupracovníci. To znamená, že my, ako kanály milosti spolupracujeme
s Bohom v budovaní jeho kráľovstva.
Rovnako, keď voláme Máriu “zástankyňa" a “prostrednica." Mária je “spolupracovník" Boha v
jej úlohe zástankyne a orodovníčky, pretože ona sa modlí za nás a naše blaho, tak ako ostatní
svätí . Robí to v podriadenej úlohe Ježišovej obhajoby a prostredníctva. Písmo je plné príkladov
zbožného prostredníctva. Odkedy Mária ma jedinečnú úlohu v Božom pláne spásy prinesením
Božieho Slova na svet, môže byt tiež nazvaná “schodmi do raja," a “bránou nebeskou." Ona nie
je zdrojom raja alebo neba, ona je prostriedok, skrze ktorý Boh urobil nebo prístupným nám skrze
Krista nášho Pána.
Katolícka Cirkev nikdy nevyvyšuje Máriu na úroveň božstva. Medzi mocou Ježiša a mocou
Márie je nekonečná vzdialenosť. Ježiš je Stvoriteľ , Mária je stvorenie. Bez Ježišovej moci by
Mária nemala žiadnu moc. Ale protestanti chcú zachádzať s Máriou ako s ničím iným, len ako s
nádobou na jedno použitie. Aké smutné.
V skutočnosti, Martin Luther, muž, ktorý začal Reformáciu , mal hlboký a milujúci vzťah k
Požehnanej Panne Márii a veril v Máriino Nepoškvrnené Počatie a jej úlohu prostrednice. Luther

by bol znechutený dnešnými pokusmi znevažovať Máriu a považovať ju len za obyčajné
Židovské dievča, ktoré porodilo Ježiša.
Bez Márie by Ježiš Kristus nebol prišiel v tele, aby nás vykúpil. Syn Boží potreboval ľudské
telo, aby urobil zmiernu obetu za naše hriechy a On prijal toto telo od Márie.
Mária neuskutočňuje spásu. Ježiš je jediný Spasiteľ. Ale bez Márie by Vtelenie a vykúpenie
nebolo možné. Mária je “kľúčová v ľudskom spasení." Opäť, toto v žiadnom prípade neuberá zo
slávy a úcty Bohu. Naopak , lepšie to vyzdvihuje Božiu slávu a úctu, pretože to poukazuje na to,
že On ju zdieľa láskyplne s Jeho deťmi.
Mária je “spolupomocníčka" na vykúpení. Ona priniesla Vykupiteľa na svet. Ak sa niekto so
štipkou úprimnosti nad tým zamyslí, musí priznať, že Mária "pomohla" v Božom pláne
vykúpenia. V skutočnosti, Boh musel požiadať Máriu o dovolenie pre túto pomoc! (Lk 1:38).
Mária je tiež “co-redemptrix." V latinčine, “co-redemptrix" znamená “s vykupiteľom“. Co je z
latinského slova cum, ktoré znamená "spolu" a redemptrix znamená “spasiteľ." Takto toto slovo
znamená, že Mária je žena “s vykupiteľom" (por. Gal. 4:4) , pretože bola s Ježišom od chvíle
jeho počatia až do jeho Nanebovstúpenia a je s Ním teraz až po celú večnosť.

