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F o r o r d

Denne bog er en revideret udgave af min ph.d.-afhandling Maria og nåden fra
1998. Hvor afhandlingen, som titlen angiver, lægger vægten på den funktion,
som Maria indtager i den katolske mariologi i lyset af nådesteologien, foku-
serer den foreliggende bog på et mindst lige så relevant tema i forbindelse med
moderne katolsk Maria-lære: forholdet mellem Maria og Helligånden og dette
forholds indflydelse på kirken. Bogen er tænkt som en indføring i den udvik-
ling, som den romersk-katolske mariologi har undergået de sidste ca. 150 år.
Ud over at give en generel indføring i den nyere romersk-katolske mariologi –
et tema, der er af økumenisk vigtighed – angriber bogen pneumatologien fra en
utraditionel vinkel og tager spørgsmålet om Helligåndens placering i den vest-
lige teologi op.

En stor del af bogens kilder er indsamlet under studieophold i Rom. Dron-
ning Ingrids Romerske Fond og Jens Nørregaard og Hal Kochs Mindefond
kan jeg takke for, at et studieophold i Rom i 1994-95 blev muligt. Sidstnævnte
fond har, sammen med Felix-fonden og Pastor Niels Møgelvangs Litteratur-
fond, også generøst bidraget til denne bogs udgivelse, og jeg takker dem for
velvilje over for projektet. For gode råd og kritik under afhandlingens udarbej-
delse skylder jeg først og fremmest min vejleder, lektor, cand.theol. Peder Nør-
gaard-Højen tak. Endelig skal Karin Lybecker Hansen have tak for hjælp med
korrekturlæsningen.

Ringsted maj 2003
Bente Lybecker
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K a p i t e l 1 :

I n d l e d n i n g

Kernen i den kritik, som Martin Luther rettede mod sin samtids Maria-lære og
-fromhed, var bl.a. begrundet ud fra to af hans teologiske grundprincipper,
skriften alene (sola scriptura) og Kristus alene (solus Christus). For det første
havde middelalderens Maria-kult efter Luthers mening ingen begrundelse i Bi-
belen. Og for det andet opfattede Luther den intense Maria-dyrkelses tillid til
Maria større end tilliden til hendes søn, og dette måtte være afgudsdyrkelse.
Luthers angst for, at Maria-veneration bliver til Maria-tilbedelse på Kristi be-
kostning, har nutidens økumeniske dialog mellem katolikker og protestanter
taget højde for, idet man i de udarbejdede dokumenter gentagne gange under-
streger, at Kristus er den eneste mellemmand mellem Gud og menneske, og at
Maria på ingen måde må true hans absolutte position i forhold til mennesket.

Den nyere katolske mariologi bringer imidlertid et nyt spørgsmål på ba-
nen, idet en stigende interesse her rettes mod Marias tætte forhold til treenig-
hedens tredje person, Helligånden. Dette har fået protestantiske kritikere til at
spørge, om dette er et udtryk for, at Maria i megen mariologi de facto overta-
ger Helligåndens rolle, således at problemet i teologisk og økumenisk henseen-
de ikke længere primært er kristologisk, men pneumatologisk?

Den vestlige tradition har selv gjort sig sårbar over for en sådan kritik, for-
di Helligånden her altid har haft en tilbagetrukket position i forhold til først og
fremmest kristologien. Den vestlige kirke har teologisk udviklet sig i en ret-
ning, hvor pneumatologi, nådelære og mariologi delvist overlapper hinanden,
og da denne udvikling kulminerede i middelalderen, skete det med Hel-
ligånden som den, der i forhold til både nåden og Maria blev mindst synlig i
det teologiske univers.

Augustin (354-430) lægger grunden til den vestlige kristendoms Hellig-
åndstænkning. Augustin betragter Helligånden som kærlighedsbåndet (caritas)
mellem Faderen og Sønnen. Bestemmelsen af Ånden som den indretrinitariske
kærlighed bliver hos Augustin grundlaget for en pneumacentrisk tolkning af nå-
den i forbindelse med hans retfærdiggørelseslære. Iflg. Augustin er nåden i ret-
færdiggørelsen identisk med den af Gud indgydte kærlighed til Gud.
Helligånden fungerer altså både inden og uden for treenigheden som kærlighe-
dens bånd. Forståelsen af Ånden ud fra en trinitarisk Helligåndstænkning læg-
ger grunden til, at pneumatologien i den vestlige kirke får en tilbagetrukket rolle
i forhold til kristologien.

10
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Den østlige kristendom lægger i langt højere grad end den vestlige vægt på
Helligåndens gerning i frelseshistorien. Dette kommer bl.a. til udtryk i den or-
todokse kirkes liturgi, der er stærkt præget af påkaldelsen af Helligånden
(epiklesen), der sker i forbindelse med eukaristien.1 Helligåndens særlige funk-
tion er, ved siden af inkarnationen, menneskets frelse, som i ortodoks teologi
forstås som en guddommeliggørelse af menneskenaturen. Kristus forløser
menneskenaturen som sådan og er grundlaget for, at Helligånden kan fuldføre
forløsningens endemål, skabningens guddommeliggørelse (theosis).2

Den teologiske legitimation for at tale om menneskets guddommeliggørel-
se finder den ortodokse teologi i en skelnen mellem Guds væsen og Guds ener-
gier. Guds energier er Guds virkende nærvær i verden, men disse er samtidig
identiske med Gud selv. Når mennesket guddommeliggøres, er det Guds ener-
gier, som det gøres delagtig i. Ved hjælp af begrebet om Guds energier forestil-
ler ortodoksien sig på en meget konkret måde Guds tilstedeværelse i verden.
Dette præger den østlige ikonteologi, der først og fremmest er formuleret af Jo-
hannes af Damaskus (d. 754). Iflg. Johannes er Gud i ikonen, ikke med sit uop-
nåelige væsen, men med sin virkekraft, sine energier. Helligåndens
nådevirkning er skjult i ikonen, men for det ‘pneumatiske’ blik er billedet mere
end blot et kunstværk eller et pædagogisk redskab.

Den pneumatisk betragtende ser Gud bag det umiddelbart synlige i billedet
og drages til Ham.3 Gud virker altså via det hellige billede på den, der betragter
dette. På denne måde er ikonen vigtig, når man i østkirken taler om Hellig-
åndens guddommeliggørende gerning.

Den vestlige teologis nedprioritering af pneumatologien fører i 1054 til en
adskillelse af øst- og vestkirken pga. den såkaldte filioque-strid. Spørgsmålet
om, hvorvidt Helligånden på linje med Sønnen alene udgår fra Faderen, eller
om Ånden udgår fra Faderen og Sønnen. Vestlige teologer fastholder det sid-
ste, og dette splitter kirken.

I vest når interessen for Helligånden et lavpunkt med skolastikken. Hvor
Augustin blot giver nåden en dynamisk pneumacentrisk tolkning, erstatter nå-
delæren stort set pneumatologien hos Thomas Aquinas (d. 1274). Menneskets
retfærdiggørelse forklares vha. begreberne gratia creata og gratia increata; den
skabte nåde (gratia creata) betegner den forvandling, som Helligånden, den
uskabte nåde (gratia increata), skaber i mennesket som platform for sit nær-
vær og sin gerning i dette menneske (inhabitatio Dei). Nådelæren overtager så-
ledes i høj grad pneumatologiens plads.

11
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1 Karl Chr. Felmy, Ortodoxe Theologie. Eine Einführung, Darmstadt 1990, s. 111.
2 Op. cit., s. 112
3 Carl Andresen m. fl., Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, Vol. I, Göttingen

1988, s. 305.
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I den vestlige middelalder blomstrer interessen for Maria op. Duns Scotus
(d. 1308) indfører en særlig disciplin i teologien, “mariologi”, hvis formål er
fordybelse i Marias rolle i frelseshistorien. I middelalderens fromhedsliv er det
heller ikke Helligåndsmystik, der præger vestkirken, men Kristus-mystik.
Samtidig står Maria helt centralt i fromhedslivet, fordi hun på dette tidspunkt
tillægges en ny rolle: funktionen som midlerinde af al nåde (mediatrix omnium
gratiarum). Vil mennesket opretholde nåden, gøres dette bedst og sikres gen-
nem Jesu mor, der pga. sin renhed og hellighed har en særlig plads i Jesu hjerte.
Fokuseringen på Maria som nådens midlerinde stadfæster kun Helligåndens
sekundære placering i vestlig teologi og fromhedspraksis.

Reformationen markerer en vending i den vestlige kristendom, også hvad
Maria og Helligånden angår. Martin Luther (1483-1546) griber i vidt omfang
tilbage til arven fra Augustin. Når Luther pointerer, at mennesket bliver ret-
færdiggjort ved troen alene, er det for ham centralt, at troen altid skabes af
Helligånden, der formidles gennem ord og sakramente. Dette betyder ikke, at
Luther begrænser Åndens virke til ordet, men i modsætning til sværmerne
pointerer han Helligåndens virke gennem det synlige. Gennem det tætte for-
hold mellem Helligånden, nådemidlerne og den altafgørende tro får Ånden en
mere fremtrædende placering i forbindelse med menneskets frelse og det krist-
ne fromhedsliv, end det længe er set i vestkirken.

Efter reformationen konsoliderer den katolske kirke sig, hvilket bl.a. sker
ved en tiltagende fokusering på moderkirken og dens to magtfulde symboler,
paven og Maria. Kulminationen på denne antropocentriske udvikling ses i
dogmet om pavens ufejlbarlighed, når han udtaler sig i lærespørgsmål, ex
cathedra (1870), og to marianske dogmer: dogmet om Marias ubesmittede
undfangelse (1854) og dogmet om Marias legemlige optagelse til himlen
(1950). I tiden 1800-1950 knyttes Åndens gerning i tiltagende grad til kirken
og Maria. Til kirken ved, at læreembedet ofte proklamerer sig i direkte overen-
stemmelse med Helligåndens vejledning, og til Maria ved, at forestillingen om,
at hun er nådens midlerinde, yderligere befæstes.

Problemet omkring Helligånden i den vestlige teologis udvikling er altså
kort sammenfattet flg.: 1) Nådelæren overtager til en vis grad pneumatologi-
ens plads. 2) Sammen med nådelærens opblomstring fødes mariologien som
teologisk disciplin. Sammenfaldet af Helligåndens tilbagetrængning og Marias
voksende indflydelse som midlerinde af al nåde gør det naturligt at spørge, om
Maria periodevis i dele af den romersk-katolske bevidsthed har overtaget Hel-
ligåndens plads som helliggørende faktor.

Fra årene op til 2. Vatikanerkoncil (1962-65) sker der imidlertid en æn-
dring. I stigende grad tydeliggøres det i mariologien, at som Maria står under
Kristus, således skyldes alt, hvad hun gør, ligeledes Åndens indflydelse. Hel-
ligånden er forudsætning for Marias virke i og for kirken, ikke omvendt. Det

Maria og Helligånden
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er denne bevidsthedsændring, som den foreliggende bog retter sit fokus mod.
Opgaven bliver med andre ord at vise, hvorledes den nyere romersk-katolske
mariologi forstår forholdet mellem Marias rolle og Helligåndens rolle i frelses-
historien.

Det analyserede materiale repræsenterer forskellige genrer. Der er tale om
pavelige rundskrivelser, dogmedefinitioner, tekster fra det marianske from-
hedsliv, koncildokumenter og videnskabelige mariologiske tekster. Alle katol-
ske kilder, på nær Louis Marie Grignion de Montforts værker, er forfattet
inden for de sidste ca. 150 år, hvor udviklingen inden for den romersk-katol-
ske mariologi på alle måder har været markant, svingende fra den holdning, at
der aldrig kan siges nok om Maria (de Maria numquam satis) til den feministi-
ske teologis kritik af den vestlige traditions Maria-misbrug.

Bogen er bygget op i fire dele. Del I behandler forholdet mellem Maria og
Helligånden, som det forstås af to vigtige læremestre i den marianske indviel-
sespraksis. Del II indeholder læsning af en række katolske koncil- og læredo-
kumenter. Del III behandler to eksempler på moderne pneumatologisk
mariologi i en stærkt konserverende hhv. revolutionerende form. Endelig rela-
terer jeg i del IV udviklingen inden for den katolske mariologi til den lutherske
traditions Maria-syn. Det sker i et kapitel om Martin Luthers pneumatologi-
ske mariologi og i et kapitel om den økumeniske dialog om Maria.

Til min brug af begrebet “Marias ikoniske funktion” skal anføres, at jeg
herved forstår, at Maria tildeles en rolle, som minder meget om ikonens i det
ortodokse fromhedsliv. Helligånden drager iflg. den østlige ikonteologi men-
nesket til sig og udvirker dets frelse gennem det hellige billede. Samme ‘ikoni-
ske’ helliggørende funktion synes Maria at have i den nyere pneumatologiske
mariologi; den, der ærer Maria og mediterer over hendes liv, drages af Hel-
ligånden, hvis tempel hun er, ind i Marias univers og formes efter hendes skik-
kelse til Kristi sande efterfølger.

Endelig skal jeg gøre opmærksom på, at de danske oversættelser af fran-
ske, italienske og latinske citater er mine egne.
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D e l i

M a r i a o g H e l l i g å n d e n i k u l t e n
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K a p i t e l 2 :

M a r i a s o m H e l l i g å n d e n s

s t ø b e f o r m

Louis Marie Grignion de Montforts mariologi

Louis Marie Grignion de Montfort (1673-1716) skrev sin “Afhandling om
den ægte Maria-fromhed”4 et godt stykke tid før den såkaldte marianske tids-
alders indtræden, men manuskriptet kom først til offentlighedens kendskab i
1842, dvs. 12 år før immaculata-dogmets definition. Skriftet fik stor indflydel-
se på tidens og især eftertidens Maria-fromhed og danner grundlaget for én af
de mest benyttede modeller for indvielse til Maria.

Indvielse til Maria
Indvielse til Gud kendes allerede fra jødedommen (Lev. 6,2) og den tidligste
menighed. Disse indvielsers formål var at gøre mennesker brugbare i dens tje-
neste, som indvielsen retter sig imod, altså i jødisk og oldkristen forstand at
stille sig selv helt og fuldt til Guds rådighed. En spæd tendens til en sådan selv-
overgivelse gennem Maria finder vi dog allerede i bønnen Sub tuum praesi-
dium fra det 3.-4. årh. Bønnen er en anråbelse om Theotokos’ beskyttelse og
barmhjertighed, længe før Chalcedon-koncilets bekendelsesmæssige stadfæ-
stelse af titlen (451). Man kan med denne bøn ikke tale om en decideret indvi-
else til Maria, da den bedende ikke udtrykkeligt stiller sig selv og sine gerninger
til rådighed for hende. Bønnen har dog utvivlsomt udgjort et vigtigt fundament
for en senere mere konsekvent mariansk indvielsespraksis.

Det vigtigste skridt hen imod en egentlig mariansk indvielsespraksis tager
Ildefons af Toledo (d. 667), der er en markant repræsentant for den marianske
slavespiritualitet – det at se den troende som Marias slave – som vi senere ser
hos bl.a. Montfort. I sin De virginitate Sanctae Mariae betegner Ildefons sig
selv som servus Mariae, der lover et liv, fuldstændigt i Marias tjeneste.

Johannes af Damaskus (d. 749) er den første til at bruge den egentlige ind-
vielsesterminologi i forbindelse med den troendes forhold til Maria. Hidtil
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4 Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge (VD), i: Louis Marie Grignion de Montfort,
Oevres complètes, Paris 1966, s. 481-671. (Henvisninger sker herefter i paragrafform).
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havde indvielsesbegrebet kun været brugt til beskrivelse af menneskets hengi-
velse over for Gud. Hermed blev den direkte vej til det, som vi i dag forstår ved
mariansk indvielsespraksis, anlagt.

I middelalderen får den blomstrende patronatstanke stor indflydelse på
den marianske indvielse. Marias beskyttelse (patrocinium), som den kristne
underkaster sig, symboliseres her ved Marias beskyttende kåbe. Videreudvik-
lingen af dette billede forårsager i senmiddelalderen ordener under Marias
patronat. Én af de vigtigste personligheder i denne forbindelse er kardinal Pier-
re de Bérulle (d. 1629), grundlægger af ordenen “Jesu Oratorium”. Bérulle
formulerer et decideret tjenesteløfte, både over for Maria og Kristus. I første
omgang blev Bérulle kritiseret og censureret for at være for vidtgående i sin
indvielse, der som Ildefons’ bygger på tanken om menneskets slaveri under
Maria. Bérulle var derfor nødsaget til at understrege, at indvielse til Maria al-
tid har Kristus og hans ære som mål. Bérulles spiritualitet har haft stor indfly-
delse på den franske marianske skole, der viderefører, hvad man tolker som
hans kristocentriske linje.

Ikke mindst Louis Marie Grignion de Montfort ligger i forlængelse af
Bérulles forståelse af mariansk indvielse som en indvielse til Kristus. Montfort
understreger netop, at indvielse til Maria er en fornyelse af den døbtes hengi-
velse til Kristus. Hun er det for os nærmeste mål til målet. Indvielsen styrker
menneskets evne til at blive en sand Kristi stridsmand. De, der har ladet sig ind-
vie, spiller en afgørende rolle i striden mod Satan, da de ved Maria, der har taget
bolig i deres sjæl, er i stand til at bekæmpe synden og stride den gode strid.

Helligåndens frugtbare brud
Genremæssigt ligger Montforts skrifter i grænseområdet mellem poesi og
mystik. Montfortanske begreber som “Maria i sjælen” ligger mystikken nær,
men på trods af præget fra det 17. årh.s franske mystik kan man ikke kalde
Montfort mystiker. Han har ikke hang til det dunkle og hemmelighedsfulde.
Tværtimod beskrives Maria og hendes børn i et konkret, blomstrende, enga-
geret og følelsesladet sprog, der befinder sig langt fra det rationelle teologiske,
som kendes fra eksempelvis nådelæren. Alligevel kan man læse Montforts om-
tale af “Maria i sjælen” som en poetisk beskrivelse af nådens effekt i menne-
sket. Især i VD fremgår det tydeligt, at Maria i sjælen for Montfort har den
samme ontologiske effekt på mennesket, som den skabte nåde har iflg. den ka-
tolske nådelære. Ligheden mellem den funktion, som skabte nåde iflg. katolsk
nådesteologi har i mennesket, og Marias funktion i sjælen er slående. Mont-
fort betegner selv direkte Maria som nåde; som Gud samlede alt vand og kald-
te det for hav, har han samlet alle nåder og kaldt dem “Maria” (VD § 23).

Montfort bygger primært sin mariologi på to Maria-billeder: Maria som
Helligåndens brud og Maria som livets træ. I modsætning til en stor del af tra-

17

Kapitel 2: Maria som Helligåndens støbeform

O:\Pub\Produktioner\7917-069-2 Maria og Hellig nden\MariaogHelligTRYK.vp
23. juni 2003 15:32:31

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



ditionen legitimerer Montfort ikke mariansk indvielse ved hjælp af Marias
ubesmittede undfangelse. Årsagen skal formodentlig findes i, at immaculata-
spekulationer på Montforts tid var forbudt ved et paveligt dekret fra 1627,
som dog først trådte i kraft i 1644. I stedet for at behandle immaculata-forstå-
elsen direkte tager Montfort afsæt i billedet af Maria som Helligåndens brud.

Som Helligåndens brud er Maria trofast mod sin brudgom i en sådan grad,
at hun bliver treenighedens helligdom, Guds hvilested på jorden (§ 5) og altså
en slags ny pagtens ark. Fordi Ånden er Marias brudgom, er det hans natur al-
tid at søge derhen, hvor bruden befinder sig. Som brud og brudgom er Maria
og Helligånden uadskillelige.

Til uddybelse af billedet af Maria som Åndens brud benytter Montfort
træmetaforen. Maria er livets træ (§ 218), der producerer livets frugt (§ 44).5

Før Ånden arbejder i et menneske, giver han Maria befalingen: “Slå rødder i
mine udvalgte.... Genskab dig i mine udvalgte for denne virknings skyld: at jeg
med velvilje i dem måtte se rødderne af din uovervindelige tro, dybe ydmyg-
hed, universelle sorg, ædle bøn, brændende barmhjertighed, urokkelige håb og
alle dine dyder.”(§ 34).6 Når Maria har slået rod i en menneskesjæl, produ-
cerer hun overflod af nåde (§ 35). Først dernæst flyver Ånden til denne sjæl,
fordi han dér finder sin trofaste brud, hvis spor han følger. Det er Åndens op-
gave at skabe mirakler i sjælen, og det gør han alt efter, hvor stor en enhed med
Maria han finder i sjælen (§ 36). Vi kan altså indledningsvis konstatere, at
Montfort holder fast ved, at Helligåndens gerning i et menneske iflg. Montfort
vokser i takt med Marias nærvær i en menneskesjæl.

Maria er den direkte anledning til nådens tilstedeværelse i et menneskeliv,
konkretiseret ved den sum af Maria-lignende tro og dyder, som et menneske er
i stand til at fremvise. Det er ganske vist på Åndens befaling, at Maria slår rod,
men Åndens efterfølgende gerning er afhængig af Marias lydighed, der igen be-
ror på hendes frie vilje; “Gud Helligånd har kommunikeret sine ubesmittede
gaver til Maria, hans trofaste Brud, og han har valgt hende til uddelerske af alt,
hvad han ejer, således at hun uddeler alle hans gaver og nåder til hvem, hun øn-
sker, i det omfang, hun ønsker, sådan som hun ønsker det, og når hun ønsker
det, og han giver ikke nogen himmelsk gave til mennesker, som ikke har pas-
seret gennem hendes jomfruelige hænder.”(§ 25).7 (Min kursivering). Mont-
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5 Forestillingen om Maria som et træ har op igennem mariologiens historie været et meget
benyttet billede på Marias dyder.

6 “In electis meis mitte radices.... Reproduisez-vous pour cet effet dans mes élus: que je voie en
eux avec complaisance les racines de votre foi invincible, de votre humilité profonde, de votre
mortification universelle, de votre oraison sublime, de votre charité ardente, de votre
espérance ferme et de toutes vos vertus.”

7 “Dieu le Saint-Esprit a communiqué à Marie, sa fidéle Épouse, ses dons ineffables, et il l’a
choisie pour la dispensatrice de tout ce qu’il possède: en sorte qu’elle distribue á qui elle veut,
autant qu’elle veut, comme elle veut et quand elle veut, tous ses dons et ses grâces, et il ne se
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fort tvivler stærkt på, at nogen kan være trofast over for Helligåndens kald
uden en stor enhed med Marias person. Ja, én af årsagerne til, at så få sjæle op-
nåede fuldkommenhed på Kristi tid, er iflg. Montfort faktisk, at Maria på det-
te tidlige tidspunkt ikke var tilstrækkeligt udviklet i de troendes hjerter (§
164). Skal Ånden udøve sin gerning, må Maria først gøre det nødvendige for-
arbejde.

“Maria i sjælen”
Montforts billede af Marias gerning i sjælen har som tidligere nævnt en slåen-
de lighed med effekten af den skabte nåde, som den beskrives i katolsk nå-
desteologi. Definerer vi den skabte nåde som en gudsskabt overnaturlig
sjælelig habitus, der giver sig udslag i viljen og evnen til det gode og i sidste in-
stans åbner for Guds nyskabelse af mennesket i Kristi billede, samler Maria
disse kvaliteter i sin person i Montforts skrifter. Som den skabte nåde har den
uskabte nåde, altså Gud selv, som årsag, sendes Maria til sjælen på Hel-
ligåndens befaling. Marias vilje er ét med Guds (§ 164). Bl.a. pga. denne viljens
renhed er Maria i stand til at rense vore gerninger, så de bliver retfærdiggøren-
de (§ 146). Og som den skabte nåde gør sjælen modtagelig over for Guds kald
og derved forbereder sjælen til modtagelsen af Gud, forbereder Maria i sjælen
sin og Helligåndens fælles genskabelse af Kristus i denne sjæl (§ 20). Maria
genskaber sine egne kvaliteter og sin egen åbenhed over for Gud i den sjæl,
som hun søger, for at Helligånden dér kan finde sin brud og gøre hende frugt-
bar, så Kristus fødes i sjælen (§ 34). Som den skabte nåde har menneskets lige-
dannelse i Kristi billede som mål, er dette også målet for “Maria i sjælen”. Hun
producerer nådens undere i sjælen, fordi ingen anden er så ren og frugtbar,
hvad dyder angår, som hun (§ 35). Det er derfor bestemmende for et menne-
skes hellighed, om det gør plads for Maria. Helligånden kommer nemlig i takt
med Marias nærvær i et menneske (§ 36). Derfor skaber enheden Hel-
ligånden-Maria store helgener (§ 35).

Kristus i Maria
På samme måde som Maria og Ånden er uadskillelige for Montfort, er også
Maria og Kristus uadskillelige; man kan ikke sige Kristus uden i samme ånde-
drag at nævne Maria, og på samme måde kan man ikke nævne Maria uden
Kristus. Maria er nemlig ikke længere sig selv. Kristus lever helt i hende (Le Se-
cret de Marie § 20-21).8 Når vi betragter Marias rene hjerte, ser vi derfor ikke
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donne aucun don céleste aux homes qu’il ne passe par ses mains virginales.”
8 Le Secret de Marie, i: Louis Marie Grignion de Montfort, op. cit., Paris 1966, s. 493-479. Jf.

ligeledes VD § 247.
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primært Maria, men Kristus i dette: “Troende, man elsker Jesu Hjerte gennem
Marias Hjerte, eftersom Jesus er levendegjort i hendes Hjerte og i hendes dy-
der.”9 Hvor Kristus er, finder man også Maria og omvendt. Montfort under-
streger imidlertid, at hvad der siges absolut om Kristus, siges relativt om Maria
(Le Secret de Marie § 74). Maria er klart underordnet Kristus. Montfort ud-
trykker paradokset i sin kristocentriske mariologi således: “Den Hellige Kirke
velsigner, med Helligånden, den Hellige Jomfru først og Jesus Kristus der-
næst.... Det er ikke fordi den Hellige Jomfru måtte være mere end Jesus Kristus
eller ligestillet ham: Det ville være en utålelig hæresi; men det er for at velsigne
Jesus Kristus mere perfekt, at man først må velsigne Maria.”10 (§ 95). I det hele
taget er tonen hos Montfort en lidt anden, når talen falder på Maria og Kristus
i forhold til, hvad der siges om forholdet mellem Maria og Ånden. Som nævnt
understreger Montfort Marias frihed i forhold til Åndens befaling og dermed
Åndens afhængighed af Marias samarbejde for at nå mennesket; det er op til
Maria, om et menneske skal helliggøres, og i hvilket omfang dette skal ske.
Men når talen falder på Marias funktion i forhold til Kristus, står Maria ube-
tinget under sin søn. Hun er perfekt i lydighed, for hendes nådefylde gør, at
hendes vilje aldrig går på tværs af Sønnens (§ 27).

Den moderlige nåde
Menneskets bevægelse hen imod Kristus, er et hovedtema i Montforts forfat-
terskab. Patrick Gaffney har forklaret denne fundamentale bevægelse ud fra
Thomas Aquinas’ opfattelse af retfærdiggørelsens tre led.11

Iflg. Thomas er retfærdiggørelsen en bevægelse fra syndens stand til nå-
dens.12 Denne bevægelse har 3 trin. Bevægelsens første trin kaldes motio mo-
ventis, den bevægendes bevægelse eller det handlende subjekts bevægelse.
Denne bevægelse igangsætter processen hen imod retfærdiggørelsen. Bevægel-
sen har derfor retfærdiggøreren som subjekt, og hos Thomas er den bevægen-
de retfærdiggører nåden. I Montforts univers vil man kunne kalde den
igangsættende eller bevægende nåde for en gratia materna.13 Dette vender jeg
tilbage til om et øjeblik.
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9 “Chrétien, par le Cæur de Marie
On aime le Cæur de Jésus,
Puisque Jésus a pris la vie
Dans son Cæur et dans ses vertus.”
(Cantique 40, 35 i: op. cit., s. 1201).

10 “La Sainte Église, avec la Saint-Esprit, bénit la Sainte Vierge la prémière, et Jésus-Christ le
second.... Non pas parce que la Sainte Vierge soit plus que Jésus-Christ ou égale à lui: ce serait
une hérésie intolérable; mais c’est que pour bénir plus parfaitement Jésus-Christ, il faut
auparavant bénir Marie.”

11 Patrick Gaffney, Mary’s Spiritual Maternity according to St. Louis de Montfort, N.Y. 1976, s.
96.

12 Thomas Aquinas, Summa Theologiae I/II, q. 113.
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Retfærdiggørelsens anden bevægelse kaldes motio mobilis, det bevægedes
bevægelse – altså dens bevægelse, som retfærdiggørelsen retter sig imod. Tho-
mas identificerer denne menneskelige bevægelse, der har nåden som årsag,
med den troendes erkendelse af og bevægelse væk fra synden. I Montforts frel-
sesforståelse er denne menneskets bevægelse viljens forandring, der udtrykkes
i begær efter visdommen, som mennesket udtrykker i bønnens form.14

Endelig nås målet. Ved denne tredje og sidste bevægelse, consummatio
motus, opnår mennesket omsider enhed med Gud, eller i Montforts termino-
logi enhed med den evige og inkarnerede visdom, Jesus Kristus.15

Som det fremgår, er Montforts forståelse af retfærdiggørelsen meget tradi-
tionel på nær på ét punkt: at den retfærdiggørende nåde er moderlig. Fordi al
nåde går igennem Maria, er al nåde moderlig. I hende finder vi to forskellige
former for nådefylde: Kristi nådefylde og Marias egen.

Maria er først og fremmest fuld af nåde som kanal for Kristi nådefylde
(plenitudo canalis) (VD § 24). Derudover har Maria sin egen nådefylde, der
pga. hendes enestående rolle i forløsningen er en plenitudo fontis (§ 144). Det-
te overskud er hun selv kilde til ved sine gerninger, og der er nåde nok til alle
troende. Marias egen nåde flyder ud over hende selv og videre til hendes
børn.16 Maria giver sig selv helt og fuldt til den, der giver sig selv til hende i ind-
vielsen. Med Montforts egne ord: “... hun giver sig selv ... fuldt ud og på en op-
højet måde til den, som giver sig selv helt til hende. Hun lader ham synke ned i
sin nådes dyb; hun smykker ham med sine gerninger; hun understøtter ham
med sin kraft; hun oplyser ham med sit lys; hun antænder ham med sin kærlig-
hed; hun kommunikerer sine dyder til ham: sin ydmyghed, sin tro, sin renhed
etc.”17 (§ 144).

Patrick Gaffney skimter et soteriologisk perspektiv bag forestillingen om
Marias selvhengivelse i sin plenitudo fontis: “... when declaring that it is of
Mary’s own plenitude that we receive, Saint Louis would seem to imply that
Mary has, in some way, with Christ and subordinately to Him merited these
graces for us and they can be called, therefore, her graces, her virtues. If we
pierce through the imagery and the poetical language of the era of Louis XIV,
it appears that Montfort is telling us ..., that Mary has played a mysterious and
efficacious role in the redemptive Incarnation; the gifts of God’s Love has been

21

Kapitel 2: Maria som Helligåndens støbeform

13 Patrick Gaffney, op. cit., s. 12f.
14 Op. cit., s. 11f.
15 Op. cit., s. 11.
16 Op. cit., s. 32f. og 72.
17 “... se donne ... tout entière et d’une manière ineffable à celui qui lui donne tout. Elle le fait

s’engloutir dans l’abîme de ses grâces; elle l’orne de ses mérites; elle l’appuie de sa puissance;
elle l’éclaire de sa lumière; elle l’embrasse de son amour; elle lui communique ses vertus: son
humilité, sa foi, sa purité, etc.”
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united to her fiat. Therefore the redemption itself bears the imprint of her my-
sterious cooperation ...”.18

Menneskesynet bag Montforts marianske indvielse
Patrick Gaffney har ret i, at Marias opretholdelse af nåden til gavn for hendes
børn har et fortjenesteperspektiv. Men hvorfor har Montfort brug for Maria i
denne sammenhæng? Nødvendigheden af Marias selvhengivelse for de troen-
de forstås først i lyset af Montforts antropologi.

Montfort fastslår, at Kristus er vores advocatus og mediator (VD § 84).
Alligevel har vi brug for en mellemmand til mellemmanden, simpelthen fordi
mennesket er ufuldkomment (§ 85). At tage en midler til midleren er netop et
udtryk for menneskets totale ringhed i forhold til Gud og et symbol på en yd-
myghed, der ligner Marias egen efterstræbelsesværdige (§ 83). Uden den yd-
myghed, som nødvendigvis må inddrage en midler til midleren, kan ingen
komme til Gud; “En sjæl som ophøjer sig selv, ydmyger Gud, en sjæl der yd-
myger sig selv, ophøjer Gud ... når man dristigt nærmer sig Gud uden mellem-
mand, flygter Gud, man kan ikke nå Ham.”19 (§ 143).

Ovenstående citat giver læseren tre vigtige oplysninger om Montforts
menneskesyn. Pudsigt nok ligner Montforts antropologi til en vis grad den
lutherske. For det første får vi at vide, at intet menneske kan komme til Gud
ved hjælp af egne præstationer. Menneskets egne gerninger kan aldrig være
fyldestgørende i frelsesøjemed. For det andet afslører menneskelig ringhed
guddommelig storhed og omvendt, som linjen også lægges i Luthers Magnifi-
cat-udlægning.

Hvad der primært skiller Montfort og Luther i antropologisk henseende er
imidlertid det tredje punkt i Montforts antropologi: Maria er vor midler til
midleren (et for Luther kristologisk problem), fordi hun i kraft af sin eneståen-
de nådefylde indtager en særposition, hvad fyldestgørende gerninger angår.
Marias særstilling får betydning for mennesket dels ved, at Maria kan kommu-
nikere sig selv til den troende, og dels ved, at den troende i sit utilstrækkelige
offer kan bruge Maria, den fyldestgørende, som mellemmand, for hende kan
Kristus ikke afvise. I begge tilfælde spiller indvielse til Kristus igennem Marias
hænder en absolut hovedrolle. Indvielsen er det redskab, igennem hvilket
Marias fyldestgørende gerninger videregives til menneskeheden.

Et mere dybtgående teologisk argument for mariansk indvielse finder
Montfort i dåbens befrielse af mennesket fra slaveri under Satan til slaveri un-
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18 Op. cit., s. 33.
19 “Une âme qui s’élève abaisse Dieu, une âme qui s’humilie élève Dieu ... quand on s’approche

hardiment de Dieu, sans médiateur, Dieu s’enfuit, on ne peut l’atteindre.”
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der Kristus. Før dåben er mennesket Satans slave, men denne slavetilstand op-
hæves ved dåben, hvor den døbte bliver Kristi slave. Dåben er for Montfort en
indvielse til Kristus (§ 129). Kristus får nu ejendomsret over den kristne (1.
Kor. 6,19f.; 2. Kor. 5,15), og mennesket delagtiggøres i den guddommelige na-
tur. Det nye liv i Kristus må medføre en bestræbelse på at aflægge sig alle onde
tanker og gerninger (Ef. 4,17ff.; Kol. 3; Rom. 6,12ff.). I dåben afsværger men-
nesket Satan via en stedfortræder, og mennesket sættes fri til gode gerninger.
Dåbsakten selv giver imidlertid ingen mulighed for at give disse gerninger til
Kristus til hans ære. Denne mulighed gives derimod mennesket i indvielsen.
Montfort forstår indvielse til Maria som en perfekt fornyelse af dåbens løfte
om slaveri under Kristus (§ 126-134). Ved i indvielsen at lægge vor krop, sjæl,
ejendom, dyder og gerninger i Marias varetægt, forskønnes vi, og først og
fremmest vore gerninger, af hendes egne gerninger. Hun overdrages vore ger-
ninger “for at gemme, forøge og forskønne dem for os”20 (§ 122. Jf. også §
146-149). Når Maria præsenterer vore gerninger, forskønnet af sine egne, for
sin søn, kan de ikke længere afslås. Når Maria står med sine egne gerninger
foran sin søn, ser han ikke vore gerninger, men kun sin elskede moder; “... når
man præsenterer ham for noget vha. hans højtelskedes rene og jomfruelige
hænder, rører man ved hans bløde punkt....”21 (§ 149); Kristus kan da pga. sin
kærlighed til Maria ikke modstå os, trods vore gerningers mangler og egen-
kærlige oprindelse. Ved at lægge hele vor ejendom i Marias varetægt, gør vi
gennem ydmyghed og Marias pragt vore hjerter værdige til visdommen, så han
ikke vil afvise vort ellers uværdige offer (L’Amour de la Sagesse éternelle §
210-211).

Som vi ser, tager Montfort udgangspunkt i den paulinske forståelse af då-
ben som en ændring af menneskes liv fra trældom under Satan til løskøbelse
fra syndens trældom til et liv under Kristi herredømme. Denne løskøbelses ud-
levede konsekvens eskalerer, når Maria slår rod i en sjæl i forbindelse med
menneskets Maria-fromhed. Spørgsmålet er nu, hvornår Helligånden iflg.
Montfort formidles til kirken. Sker Åndsformidlingen i dåben, som den ældste
dåbsforståelse tilskriver, hvor det netop er Ånden, der overhovedet muliggør
den nye lydighed, som påbegyndes ved dåben, eller sker den først, når Maria
ved indvielsen slår rod, som mange af Montforts udsagn kunne tyde på? Eller
spiller Maria som en tredje mulighed ligefrem en Åndsformidlende rolle allere-
de i dåben?
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20 “... pour nous les conserver, augmenter et embellir ....”
21 “... quand on lui présente quelque chose par les mains pures et virginales de sa bienaimée, on

le prend par son faible ....”

O:\Pub\Produktioner\7917-069-2 Maria og Hellig nden\MariaogHelligTRYK.vp
23. juni 2003 15:32:31

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Undersøger man Montforts omtale af dåbsakten, fremstår den alene som
et løfte om efterfølgelse, om kærlighedsslaveri under Kristus. Ingen steder i det
studerede materiale forbindes Helligåndens meddelelse med dåben. Netop for-
di Montfort foretager en så markant sammenkobling af dåb og indvielse (ind-
vielsen som fornyelse af dåbsløftet) og indvielse og Åndens nådeproduktion
via Maria, er hans tavshed om Åndens grundlæggende formidling i dåben på-
faldende. Man kunne evt. forestille sig, at Ånden ganske vist er formidlet i då-
ben, men at indvielsen er det ‘rum’, hvor Åndens virkekraft viser sig, men
Montfort siger intet herom. Den pneumatologiske sammenhæng mellem dåb
og indvielse eksisterer tilsyneladende ikke. Til gengæld omtaler Montfort gang
på gang indvielsens rolle i forbindelse med Marias nærvær i en sjæl – et nær-
vær, der er kendetegnet ved dets nødvendighed for Helligåndens formidling til
den døbte.

Monforts vægtlægning af dåbens løfter falder godt i takt med den eftertri-
dentinske forkyndelse, der netop understreger dette aspekt og nødvendig-
heden af nådens fornyelse. Men Tridentinum understreger, at indgydelsen af
nåden som en sjælelig habitus sker i dåben.22 Dette aspekt mangler ganske na-
turligt hos Montfort, eftersom hans univers langtfra er koncil- eller læredoku-
mentets. Men i hans spirituelle univers bliver Guds ‘bro’ til menneskets sjæl
Maria, der således får samme funktion som den skabte nåde i teologiens spe-
kulative univers. Dette sker i indvielseshandlingen. Kompensationen sker ved
Marias (og Helligåndens) komme i indvielsen.

Er Marias moderskab satisfaktorisk?
I Montforts mariologi delagtiggøres mennesket både i Marias tro, gerninger
og nådefylde. Gennem Maria delagtiggøres mennesket altså i alle frelsens tre
elementer. Maria har sammen med Kristus og under ham fortjent nåden på
vores vegne. Vor nåde er Marias nåde. Hendes gerninger og tro kommunikeres
til mennesket, og når mennesket ikke kan fremvise de pragtfulde gerninger,
som Kristus fortjener, er det Maria og hendes gerninger, som Kristus ser, ikke
os. Dette må få os til at spørge til to forhold: 1) Indtager Maria ikke den plads,
som Kristus traditionelt besidder over for Gud, når Kristus ser os gennem
Maria? Omrokerer Monfort simpelthen ikke personerne i den traditionelle
frelsesøkonomi, så Kristus får Faderens plads og Maria Kristi satisfaktoriske?
Marias gerninger har en fyldestgørende karakter, men betyder ‘fyldestgøren-
de’ her forsonende? Er Marias gerninger med andre ord forsonende? 2) Svaret
på dette spørgsmål kan kaste lys over et andet relevant tema, nemlig Montforts

24
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22 DS 904.
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Kristus-billede. Går Montforts frelsesøkonomiske omrokering, hvis der er tale
om en sådan, ikke ud over hans Kristus-billede?

For at få svar på det første spørgsmål må vi vende tilbage til nogle para-
graffer i VD ang. Kristi og Marias gerninger og deres nytteværdi for den troen-
de. I VD § 122 pointerer Montfort, at kun Kristus er i stand til at
kommunikere sine fortjenstfulde gerninger. Et andet sted taler Montfort i
modsætning hertil om, at Maria er i stand til at kommunikere sine dyder, gode
gerninger og enestående tro til os, når vi ofrer alt vort til hende (§ 214 og 216).
Endelig er der spørgsmålet om vore gerninger. Dem bevarer og forskønner
Maria, men hun kommunikerer dem ikke til andre, for de er ukommuniker-
bare. Det er vore fortjenester imidlertid ikke, så dem kan Maria give til hvem,
hun vil (§ 122).

Med andre og lidt enklere ord: Kristus er den eneste, der kan kommuni-
kere sine satisfaktoriske gerninger. Det kan ikke engang Maria. Hvad hun kan
er imidlertid at videregive sine egne gerningers fortjenester.

Der er altså en kvalitativ forskel, dels mellem Kristi fortjenester, som kun
han selv kan bestyre, og vore fortjenester, som vi kan gøre Maria til her-
skerinde over, og dels mellem Kristi gerninger og Marias, som vi kan få del i.
Trods al den magt, som Ånden har lagt over i hendes hænder, er Maria relativ i
forhold til Kristus; Kristus har alt sit pga. sin natur, Maria har alt sit pga. nå-
den (§ 74). Også derfor kan Montfort som tidligere set skelne mellem Marias
nådefylde som kanal og hendes egen nådefylde, plenitudo fontis. Marias ger-
ninger forskønner de troendes gerninger, som sammen med troen er en frelses-
nødvendighed. Kristi gerninger erstatter dem og er dermed decideret
soteriologiske. Marias gerninger er altså nok forskønnende, dvs. helliggøren-
de, men aldrig forsonende.

Selv om Marias gerninger ikke er forsonende, er Marias rolle ikke uproble-
matisk i forhold til Kristus-billedet. Det er ikke en imødekommende, men en
afvisende indstilling, som Kristus umiddelbart indtager i forhold til den troen-
de. Montforts Kristus bør man tilnærme sig på strategisk vis gennem hans mo-
der. Her er det ikke billedet af den gode hyrde, vi møder. Kristus er primært
dommeren, der må blødgøres, og hvis svage side man må udnytte.

Det er vigtigt at pointere, at Maria for Montfort er den sikreste vej til
Kristus, men ikke den eneste vej. I L’Amour de la Sagesse éternelle fastholder
Montfort ganske vist, at mennesket kun kan vinde den guddommelige visdom
gennem Maria (§ 209), men i VD relativerer han dette udsagn og placerer det i
et helliggørelsesperspektiv. Montfort tvivler på, at noget menneske kan opnå
fuldstændig enhed med Kristus og perfekt trofasthed over for Helligånden
uden enhed med Maria først (§ 43), men enhed med Kristus er mulig ad andre
veje end Maria. Maria er dog den sikreste vej, for jo mere et menneske ser på
Maria, desto mere ser dette menneske Kristus, som er uadskillelig fra sin mo-

25

Kapitel 2: Maria som Helligåndens støbeform

O:\Pub\Produktioner\7917-069-2 Maria og Hellig nden\MariaogHelligTRYK.vp
23. juni 2003 15:32:31

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



der (§ 165). Hun lever ikke selv, for han lever helt i hende. Vil den troende alt-
så være Kristi sande discipel (§ 59) og slave (§ 68) og opnå fuldstændig enhed
med ham, må dette menneske først og fremmest blive Marias ‘kærlighedsslave’
(§ 201-212). Marias slaver følger Åndens kald. Deres handlinger er frugter af
Marias og Helligåndens kærlighed. Disse slaver er som tordenskyer, der flyver
gennem luften på Helligåndens mindst vink. De tordner imod synden og imod
verden (§ 57). De besidder duevinger af sølv, der gør dem i stand til at flyve
dertil, hvor Ånden kalder dem (§ 58).

Maria som støbeform
Hovedproblemet inden for rammerne af denne bogs problemstilling lyder i
montfortansk sammenhæng: Er Helligåndens gerning i et menneske afhængig
af Marias nærvær? Vi har hos Montfort set, at Helligåndens gerning i en sjæl
stiger i takt med Marias nærvær. Betyder dette ikke, at Maria reelt er for-
udsætning for Helligåndens jordiske gerning?

Iflg. Montfort er det netop Maria, der gør Helligånden frugtbar. Dette si-
ges klart i VD § 20: “Gud Helligånd er steril i Gud, det vil sige han producerer
ikke andre guddommelige personer, han er blevet frugtbar ved Maria, som han
har ægtet.”23 (Min kursivering). I VD § 21 forklarer Montfort sit provokeren-
de udsagn nærmere; Maria tilfører ikke Helligånden en frugtbarhed, som han
ikke selv har, men hun bruges som iværksætter af Helligåndens gryende frugt-
barhed. Med Montforts egne ord: “Det er ikke sådan, at man kan sige, at Den
Allerhelligste Jomfru giver Helligånden frugtbarheden, som om han ikke hav-
de den, eftersom han, fordi han er Gud, har frugtbarheden eller evnen til at
producere ligesom Faderen og Sønnen, som ikke reduceres, fordi han ikke pro-
ducerer en anden guddommelig Person. Men man kan sige, at Helligånden ved
den Hellige Jomfrus mellemkomst, som han gerne benytter sig af, men som
han ikke har absolut brug for, forvandler hans frugtbarhed ved i og ved hende
at producere Jesus Kristus og hans lemmer.”24

Helligånden har altså ikke absolut brug for Maria, men han har ved at
ægte hende valgt at realisere sin frugtbarhed gennem hende. I Le Secret de
Marie25 giver Montfort udtryk for samme tanke, blot omsat til nådens termi-

26
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23 “Dieu le Saint-Esprit étant stérile en Dieu, c’est-à-dire ne produisant point d’autre personne
divine, est devenu fécond par Marie qu’il a épousée.”

24 “Ce n’est pas qu’on veuille dire que la Très Sainte Vierge donne au Saint-Esprit la fécondité,
comme s’il ne l’avait pas, puisque, étant Dieu, il a la fécondité ou la capacité de produire,
comme le Père et le Fils, quoiqu’il ne la réduise pas à l’acte, ne produisant point d’autre
Personne divine. Mais on veut dire que le Saint-Esprit, par l’entremise de la Sainte Vierge,
dont il veut bien se servir, quoiqu’il n’en ait pas absolutement besoin, réduit à l’acte sa
fécondité, en produisant en elle et par elle Jésus Christ et ses membres.”

25 Le Secret de Marie, i: Louis Marie Grignion de Montfort, op. cit., s. 439-479. (Henvisninger
herefter i paragrafform).
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nologi. Kort fortalt omhandler Le Secret de Marie Guds nådes absolutte nød-
vendighed for menneskets bestemmelse, vækst i hellighed (§ 3). Denne
nødvendige nåde opretholdes imidlertid af Maria (§ 6-22), når mennesket hen-
giver sig oprigtigt til hende (§ 23-65). Nåde gives til alle, men ikke i samme må-
lestok (§ 5). Hemmeligheden bag vækst i nåden er opdagelsen af Marias rolle
som nådens opretholder (§ 6). Dette er kort sagt “le secret de Marie”.

Nu vender Montfort sig til helliggørelsens bagmand, Helligånden, og hans
forhold til Maria. Maria er en støbeform (jf. også VD § 220), der selv er formet
af Helligånden, nøjagtigt som Helligånden former den troende i sin selvskabte
form, Maria (Le Secret § 17-18). Hun er Paradisets Have. Det er Ånden, der
åbenbarer mennesket denne Marias hemmelighed, og åbner havens port (§
19). Det menneske, der træder ind ad porten, vil dér ikke finde skabningen
Maria, men kun Gud i Maria. For Maria er ikke længere noget menneske;
Kristus lever helt i hende (Gal. 2, 20) (§ 20-21).

Som vi ser, uddyber Le Secret de Marie Montforts pneumatologiske
mariologi på to meget vigtige punkter. For det første slås det fast, at nåden gi-
ves til alle. Men opretholdelsen og omfanget af den samt de efterfølgende hel-
liggørende gerninger afhænger af Maria. For det andet understreges det, at det
er Helligånden og kun ham, der former mennesket. Dette sker gennem Maria.
Når mennesket således får Marias kvaliteter, som det gang på gang siges i VD,
er det ikke Marias, men alene Helligåndens fortjeneste, for det er ham, der ar-
bejder igennem Maria.

At Maria fungerer som støbeform for Helligåndens transformation er et
vigtigt ikonisk træk i Montforts mariologi. Ligesom Helligånden virker i iko-
nen ved at drage betragteren ind i den afbildedes univers, således drager Hel-
ligånden hos Montfort den troende ‘ind i’ Maria og støber mennesket i hende,
Åndens helliggørende støbeform.

Som støbeform og som bruden i sjælen, der næsten magnetisk tiltrækker
sin brudgom, er Maria således nødvendig for Helligåndens jordiske gerning.
På Helligåndens befaling slår Maria rod i et menneskes sjæl. Det er op til hen-
des egen vilje, i hvem, i hvilket omfang og hvornår hun vil slå rod. Og dog er
det i Marias tilfælde tvivlsomt at tale om Marias “egen vilje”. Marias vilje er jo
fuldstændig konform med Helligåndens. Hun har i princippet ingen egen vilje,
kun Åndens. Når hun har valgt, som han vil, følger Ånden efter og helliggør
mennesket. Frugten af Helligåndens og Marias kærlighed er Kristi undfangelse
i sjælen. Som Ånden og Maria i sin tid rent fysisk sammen skabte Kristus, såle-
des skaber de ham åndeligt i menneskesjælen (VD § 20), der pga. Åndens og
Marias ægteskab formes i imago Christi (§ 218-221).

27

Kapitel 2: Maria som Helligåndens støbeform

O:\Pub\Produktioner\7917-069-2 Maria og Hellig nden\MariaogHelligTRYK.vp
23. juni 2003 15:32:32

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Konklusion
Montforts mariologi er på flere måder et frisk pust pneumatologisk set. Styr-
ken består i Montforts evne til at konkretisere Helligåndens effekt ved gennem
et farverigt billedsprog at beskrive Åndens gerning og derigennem tegne et por-
træt af det nyskabte menneske, mennesket under Helligåndens påvirkning,
“det åndelige menneske”.

Den første væsentlige pneumatologiske konkretisering er Montforts for-
ståelse af Maria som den støbeform, som Helligånden bruger til helliggørelsen.
Med sin dramatiske og poetiske beskrivelse af Maria og hendes børn, der alle
er drevet af Helligånden, maler Montfort et portræt af Åndens jordiske ger-
ning. Maria er Helligåndens støbeform, og derfor tager alle, der giver sig i
Åndens vold igennem Maria, Maria-skikkelse. Maria er med andre ord en per-
sonificering af “det åndelige menneske”. Montforts teologi kan bedst betegnes
som en spiritualitetsteologi, for det ofte uklare begreb spiritualitet hos ham bli-
ver meget konkret. Forstås “spiritualitet” som “åndelighed”, er Maria det ån-
delige menneske, mennesket, der lever i Åndens kraft. Iflg. Montfort er hun,
der er formet i Kristi billede, det billede, som er vort nærmeste mål, som vi skal
modelleres efter for at ligne Kristus. Ved brugen af et dramatisk og poetisk
sprog udfolder Montfort Marias imitatio Christi.

Med konkretiseringen af Helligåndens gerning, genoptager Montfort det
klassiske tema om Kristi undfangelse i sjælen i en tid med konfessionalisme og
rationalisme i højsædet. Ved at benytte Maria som uundværligt redskab ved
Kristi åndelige undfangelse i sjælen, skaber Montfort en ny og tæt forbindelse
mellem Kristi fysiske undfangelse i Maria og hans åndelige undfangelse i men-
nesket i dag. Dette er i sig selv en interessant vinkel på et klassisk tema.

Interessant er det ligeledes, at “Maria i sjælen” indtager samme position i
Montforts mariologi, som den skabte nåde (gratia creata) gør i den katolske
nådelære. Marias nærvær rummer for Montfort de samme kvaliteter, som den
skabte nåde gør i den katolske nådesteologi. Dette viser, at der, trods forskelli-
ge udtryk, kan være en høj grad af overensstemmelse mellem selv den mest fø-
lelsesmættede fromhedstype og den køligste teologiske tænkning, eller mellem
religiøs erfaring og intellektuel logik.

Trods den pneumatologiske styrke i Montforts mariologi, Åndens op-
prioritering og konkretisering, kommer man ikke uden om, at hans tanker
også er behæftet med en række svagheder, ikke mindst af pneumatologisk
karakter. Det er tydeligt, at Maria som født af Ånden flyver, hvorhen hun vil,
(jf. Johs. 3,8), men som læser må man spørge, om også Montforts Helligånd
flyver, hvorhen han vil. Ganske vist flyver Maria først på Åndens befaling,
men hun er en helt nødvendig forudsætning for Åndens komme. Ånden flyver
derhen, hvor Maria er. Sætter Montfort ikke i bogstaveligste forstand “Maria i
sjælen” før inhabitatio Dei, Guds iboenhed i mennesket? På samme måde, som
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den skolastiske teologi med begrebet om den skabte nåde konstruerer en plat-
form, som den uskabte nåde, Helligånden eller Guds kærlighed, kan operere
igennem i mennesket, finder man på fromhedslivets område en interessant
parallel hos Montfort; som den uskabte nåde i den spekulative teologi må ar-
bejde gennem den skabte nåde, må Helligånden hos Montfort nødvendigvis
komme igennem Maria, som vækker hans slumrende frugtbarhed til live. Hun
indtager samme rolle som den, gratia creata indtager over for gratia increata i
den katolske nådesteologi.

Lige så problematisk er mariologien i kristologisk henseende. Montfort
understreger sin videreførelse af den klassiske kristologi ved at fastholde, at
Marias gerninger ikke er satisfaktoriske. Men det ændrer ikke ved, at
Kristus-billedet farves ud fra Marias rolle som den, der skjuler vore gerninger
for sin søn, og som den eneste er i stand til det, fordi hun som hans mor kender
hans bløde punkter. Dermed er det uvægerligt Maria, der fremstår som den
barmhjertige, mens Kristus tildeles den strenge dommers rolle.

29
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K a p i t e l 3 :

M a r i a s o m H e l l i g å n d e n s

p e r s o n i f i c e r i n g

Maximilian Kolbes mariologi

Stifteren af Maria-ordenen Militia Immaculatae, Maximilian Kolbe (1894-
1941), er i en luthersk sammenhæng mest kendt for sin tragiske skæbne under
2. Verdenskrig. I den katolske verden forbindes Kolbe imidlertid med sin mari-
anske indvielsesmodel.

I forhold til Montfort varierer Kolbe mariansk indvielse på flg. punkter: (1)
Kolbe bruger ikke Montforts svulmende omtale af Marias renhed i indvielsen,
men refererer som regel enkelt til Maria som “Herrens moder”. (2) Kolbe tager
afstand fra Montforts slave-terminologi, som stadig lader slaven beholde visse
rettigheder. Slavebegrebet er for Kolbe simpelthen ikke radikalt nok til en be-
skrivelse af menneskets fuldstændige hengivelse til Maria. (3) Kolbe struk-
turerer, som hans ordens navn angiver, Militia Immaculatae efter en militærag-
tig struktur og militære principper.26

Den skabte ubesmittede og den uskabte ubesmittede
Kolbe tager sit mariologiske afsæt i en sammenkobling af Maria som midlerin-
de af al nåde (mediatrix omnium gratiarum) og Maria som undfanget uden ar-
vesynd (immaculata). For ham er det afgørende nødvendigt, at der er en
midler, der kan danne bro mellem Skaberen og skabningen, så “det trinitariske
liv” kan nå skabningen.27 Det er til denne formidling, at Kolbe bruger mari-
ansk indvielse. Indvielsens formål er at øge menneskets evne til at modtage nå-
den, der, som Kolbe understreger, udgår fra Faderen.28 Kolbes mediatrix-forstå-
else kan altså karakteriseres som instrumental i den forstand, at Maria dispo-
nerer mennesket for nådens modtagelse og vækst.

30

26 René Laurentin, The Meaning of Consecration Today. A Marian Model for a Secularized
Age, San Francisco 1992, s. 65f.

27 Ernesto Piacentini, “Valutazione teologica e ripercussioni ecumeniche nella mariologia del P.
Massimiliano M. Kolbe”, i: Ephemerides mariologicae 21 (1971), s. 228.

28 H. M. Manteau-Bonamy, Immaculate Conception and the Holy Spirit. The Marian Teachings
of Father Kolbe, Libertyville 1977, s. 102 og 108.
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Som Montfort betegner også Kolbe Maria som Helligåndens brud. Ægte-
skabsmetaforen benyttes også her for så præcist som muligt at beskrive Marias
på alle måder enestående forhold til Helligånden, der bedst kan sammenfattes
under begrebet enhed; “... the Holy Spirit and Mary are two persons who live
in such intimate union that they have but one sole life.”29

Kolbes pneumatologiske mariologi har fire vigtige mariologiske, pneuma-
tologiske og antropologiske pointer: 1) Helligåndens midlerfunktion går altid
igennem den ubesmittede Maria, 2) Marias mediatrix-rolle begrundes i hendes
ubesmittede undfangelse, 3) Årsagen til Marias midlerfunktion er hendes tætte
forbindelse til Helligånden, og 4) Målet for enheden mellem Helligånden og
Maria er menneskets helliggørelse. Logikken lyder altså kort og godt: Enheden
Helligånd-Maria fører via en enhed mellem Maria og kirken til enheden Hel-
ligånd-menneske, det nyskabte menneske.

I sin forståelse af enheden mellem Helligånden og Maria opererer Kolbe
med to forskellige ubesmittede undfangelser; Maria er den skabte og endelige
ubesmittede, mens Helligånden er den uskabte og evige ubesmittede.30 Den æg-
teskabelige enhed mellem Maria og Helligånden er så stor, at Helligånden altid
arbejder gennem den ubesmittede Maria, som vi tidligere så det hos Mont-
fort.31 Rent terminologisk går Kolbe længere end Montfort; den ubesmittede
Maria er for ham “på en vis måde” og “næsten” en inkarnation af
Helligånden.32 Gud Fader har én person og én natur. Hans Søn Jesus Kristus
har ligeledes én person, men to naturer. Hos Helligånden finder vi derimod
“på en vis måde to personer og to naturer, fordi Madonnaen er så umådelig
tæt forenet med Helligånden”.33 Helligåndens to naturer er den skabte (Maria)
og den uskabte (Helligånden). Helligånden har imidlertid ikke inkarneret sig i
Maria på samme måde, som Ordet har inkarneret sig i Kristus. Hverken
Marias natur eller person er identisk med Helligåndens. Kolbe betegner derfor
Maria som en personificering af Helligånden.34

Igennem betragtningen af Maria som Helligåndens personificering bliver
Kolbes mariologiske udsagn ikke blot udsagn om Maria, men i lige så høj grad
udsagn om Helligånden. Den skabte ubesmittede er faktisk givet mennesket til
større forståelse af den uskabte ubesmittede, Helligånden.35 Maria kan i vidt
omfang forstås som en historisk konkretisering af Helligånden og hans ger-

31
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29 Citeret efter op. cit., s. 44.
30 Ernesto Piacentini, op. cit., s. 229f.
31 Op. cit., s. 230.
32 “Filius incarnatus est: Jesus Christus. Spiritus Sanctus quasi incarnatus est: Immaculata.”

(Citeret efter H. M. Manteau-Bonamy, op. cit., s. 63.
33 Citeret efter Piacentini, op. cit., s. 231: “... nello Spirito Santo vi sono in certo modo due

Persone e due nature, poichè la Madonna è unita stretissimamente allo Spirito Santo”.
34 Op. cit., s. 232.
35 H.M. Manteau-Bonamy, op. cit., s. 111.
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ning. Alt, hvad Maria gør, sker, fordi hun er fyldt af Ånden; “... the Holy Spirit
acts through Mary, ... Mary’s action is the very action of the Holy Spirit.”36

“So when we venerate the Immaculate we venerate the Holy Spirit in a very
special manner....37

Maria som treenighedens midlerinde ad extra
Efter at have set, hvilken central rolle Helligånden spiller i den kolbianske
mariologi, er det naturligt at spørge, hvor Kristus placeres i Kolbes univers.

Maria deltager i Helligåndens distribution af nåden38, og holder menne-
sket sig til Maria, delagtiggøres det i nåden.39 Men selv om Kolbe betragter
Maria som en nødvendig midler mellem Helligånden og mennesket, er Kristus
for ham dog stadig den eneste midler mellem Gud og mennesker. Den ufuld-
komne ære, som mennesket viser Gud, renses igennem Kristi perfekte tilbedel-
se af Faderen. Iflg. Kolbe er den eneste midler mellem mennesket og Faderen
altså Kristus. Men mennesket har behov for en midler, der kan hjælpe til med
at nå den unikke midler. Det er ved denne funktion, at Maria, som tidligere set
hos Montfort, også hos Kolbe kommer ind i billedet. Eftersom mennesket er
mærket af synden, har det behov for en hjælpende hånd fra én, der selv er tæt
på Kristus. Denne opgave har den ubesmittede Maria fået betroet. Selv om det-
te skridt i den kolbianske mariologi placerer Maria mellem mennesket og
Kristus, lægger Kolbe dog vægt på, at man ikke kan tale om at gå fra Maria til
Kristus; man går med Maria til Kristus.40 Fordi Maria som ubesmittet er så tæt
på Kristus, som noget menneske kan komme, er hun syndernes håb. Hun er
den eneste skabning, der ærer Kristus på den perfekte måde. Ærer mennesket
derfor Kristus gennem Maria, renses denne handling til en ubesmittet og per-
fekt tilbedelse.41 Hos Kolbe finder vi altså to midlere mellem treenigheden og
mennesket: Kristus og Maria.

Kolbe er opmærksom på de kritiske røster, som behovet for Marias ren-
sende gerninger vil kunne fremkalde. Derfor uddyber han en lang række steder
forholdet mellem Kristi tilbedelse af Faderen på vores vegne og Marias tilbe-
delse af Kristus for os. Her gør Kolbe det klart, at Kristi stedfortrædende kær-
lighed over for Faderen er forsonende, mens Marias ‘kun’ er helliggørende.
Eller med Kolbes eget ordvalg: “in the Immaculate ... acts acquire an immacu-
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36 Citeret efter op. cit., s. 91.
37 Anselm W. Romb (red.), The Kolbe reader: the writings of the St. Maximilian Kolbe, OFM

Conv., Libertyville 1987, s. 128.
38 H. M. Manteau-Bonamy, op. cit., s. 97.
39 Op. cit., s. 102f.
40 Ernesto Piacentini, op. cit., s. 239. Dette understreges efterfølgende generelt i mariologien

efter 2. Vatikanerkoncil.
41 Op. cit., s. 238.
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late purity, while in Jesus they take on an infinite value, worthy of the most
holy majesty of the Father ....”42 (Mine kursiveringer). Kristi gerninger har en
evig værdi som rettet mod Faderen. Disse gerninger er med andre ord satisfak-
toriske. Marias gerninger er derimod rettet mod forsoneren, Kristus. De ger-
ninger, som Maria tilbyder at rense for os, har allerede gennem Kristus fået
evig værdi i forhold til Faderen; “... it is ... true that our actions, even the holi-
est ones, are not without blemishes. If we wish to offer them as pure and spot-
less to Jesus Christ, we must direct them solely to the Immaculate and give
them to her as her own, so that she may offer them to her Son as hers. Then
these actions of ours become pure, immaculate. Furthermore, when they have
taken on an infinite value, thanks to the divinity of Jesus, they will worthily
honor the Father.”43

At Marias gerninger ikke er forsonende betyder dog ikke, at Maria ikke
har en nødvendig rolle i menneskets frelse, for netop renheden, eller vi kunne
sige kærligheden, i et menneskes gerninger er det, der sammen med troen frel-
ser. Jo mere et menneske derfor erkender sine egne mangler og sin egen selvu-
tilstrækkelighed, desto mere vil det erkende sit behov for, at Marias forskønnen-
de gerninger smykker den troendes.

I forbindelse med Marias forskønnende gerninger er det vigtigt at huske, at
Helligånden kun handler gennem Maria. Hendes enhed med brudgommen be-
tyder, at hun ikke handler på egen hånd. Når Maria handler, er det Hel-
ligånden, der er hendes handlingers egentlige subjekt. Marias helliggørende
gerninger er således i virkeligheden Helligåndens.

Svaret på, hvorfor menneskets tilbedelse af Kristus er nødvendig, når
Kristus også iflg. Kolbe renser vor tilbedelse af Faderen, findes altså i den kva-
litative forskel mellem Kristi objektive og menneskeligt umulige gentagelige
forløsning af menneskeheden på den ene side og menneskehedens frelsesnød-
vendige vækst i kærlighed, der kun lader sig gøre ved Guds kraft på den anden
side. Denne kraft personificerer Maria. Igennem hende renser Helligånden
menneskets besmittede gerninger over for Kristus. Vi kan altså slå fast, at
Marias rensende tilbedelse som hos Montfort heller ikke hos Kolbe er en for-
soningsakt. Kristus forsoner os med og renser os over for Faderen. Hellig-
ånden renser os gennem Maria over for forsoneren og retfærdiggør/helliggør
os i denne renselse.

I forhold til kirken betyder ovenstående, at Marias nærvær for Kolbe nøj-
agtig som for Montfort bliver kriteriet for den sande Kristi kirke. Hvor Maria
er, er Kristi legeme, kirken, og dets hoved, Kristus, selv; “Whoever does not
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42 Anselm W. Romb, op. cit., s. 192.
43 Op. cit., s. 142.
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wish to have Mary Immaculate as his Mother will not have Christ as his
Brother either; the Father will not send his Son to him; the Son will not descend
into his soul; the Holy Spirit will not make him a member of the mystical body
of Christ; for all these mysteries of grace take place in Mary full of grace, and
in her alone.”44

Konklusion
Som vi i det foregående kapitel har set Montfort gøre det, konkretiserer også
Kolbe Helligåndens gerning i Marias person. Det sker endda i endnu højere
grad end hos Montfort, eftersom Kolbe direkte betegner Maria som “Hel-
ligåndens personificering”. Maria legemliggør Åndens kraft og bliver dermed
prototypen på “det åndelige menneske”, mennesket, der lever i Kristus-tilbe-
dende efterfølgelse i Helligåndens kraft. Herved beskrives Helligånden ud fra
menneskelige kategorier; som Maria er ubesmittet, således er Ånden ubesmit-
tet. Kolbe tænker pneumatologisk ud fra traditionel romersk-katolsk mariolo-
gi og foretager således en ikke uproblematisk analogia entis; som Maria er,
således er Helligånden, blot i evig skikkelse.

Også på andre fronter er Kolbes mariologi problematisk. Ud over det be-
tænkelige ved at tage inkarnationsterminologien i brug i en pneumatologisk
sammenhæng er betegnelsen af Maria som treenighedens formidler ad extra
bemærkelsesværdig. Rollen som den treenige Guds formidlere til skabelsen til-
skrives i frelseshistorien Sønnen (inkarnationen) og Helligånden (helliggørel-
sen). Som Guds midlerinde ad extra kan Maria i bedste fald betragtes som et
eksemplarisk billede på den formidling af evangeliet, der er pålagt alle kristne.
I værste fald får hun en parallel eller ligefrem erstattende funktion i forhold til
både Kristus og Helligånden, selv om Kolbe afviser nogen form for forsonende
rolle i forbindelse med Maria.

Marias forhold til kirken er iflg. Kolbe rensende. Renselsen går to veje. For
det første renser Maria menneskets henvendelse til Kristus i kraft af sin egen
ubesmittede natur. Og for det andet går menneskets helliggørelse, Guds kom-
munikation ad extra, altid gennem Maria, som altså på én gang er Åndens ‘in-
karnation’ og repræsentant for menneskeheden.45

En Maria-kirke-typologi findes kun indirekte hos Kolbe. Maria er type på
“det åndelige menneske”, og dermed også på den sande kirke. Mere interessant
er det imidlertid, at hun rent faktisk bliver kirkekonstituerende i det kolbianske
univers. Dén, der ikke har Maria til mor, har ikke hendes Søns eller Åndens nær-
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44 Citeret efter H. M. Manteau-Bonamy, op. cit., s. 85.
45 Ernesto Piacentini, op. cit., s. 236.
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vær. Dermed erstatter Kolbe i praksis det gammelkendte ubi Christus, ibi eccle-
sia med et ubi Maria, ibi ecclesia – hvor Maria er, dér er kirken.

Behovet for en renselse af menneskets tilbedelse af Kristus, som den ubes-
mittede Maria må tage sig af, går som hos Montfort også hos Kolbe ud over
Kristus-billedet. Når Kristus betegnes som indretrinitarisk midler og Maria
som extratrinitarisk, bliver Maria uvægerligt den afgørende faktor i menne-
skets umiddelbare gudsrelation. Ikke blot Kristus renser menneskets tilbedelse
af Faderen, men også tilbedelsen af selve vejen mellem Gud og menneske,
Kristus, skal renses af det reneste menneske, Maria, barmhjertighedens moder.
Hun er den barmhjertighed, der ligger mennesket nærmest i fromhedslivet.

Hos Kolbe finder man dog også et interessant pneumatologisk nybrud i
vestlig-teologisk sammenhæng, nærmere bestemt i hans tanker om Maria -kul-
ten som en Helligåndskult. Eftersom alle Marias handlinger iflg. Kolbe i virke-
ligheden er Helligåndens, er det at ære Maria i virkeligheden at tilbede Åndens
gerning i hende – en meget konkret dyrkelse af Skaberånden. Vi kender til på-
kaldelse af Helligånden (epiklese), men dyrkelse? Er Helligåndens svage pla-
cering i vestlig teologi i virkeligheden et udslag af et konkretiseringsproblem?
Helligånden er en kraft, og har måske netop derfor været vanskeligere at pla-
cere ad extra end Faderen, der har skabt verden, og Sønnen, der er blevet men-
neske. Som modtræk til dette er Kolbes tanker et usædvanligt forsøg på at
genplacere Helligånden i fromhedslivet. Kolbe har selv benyttet inkarna-
tionsterminologien til at beskrive det tætte forhold mellem Maria og Helligån-
den, som Kolbe rent praktisk ønsker overført til kulten, men andre har
efterfølgende, måske teologisk mere ‘spiseligt’, beskrevet Maria som “the
transparency of the Holy Spirit”, netop for at undgå begreber, taget fra kristo-
logien.46 I denne forbindelse er Maria et billede, der oplyses indefra af Hel-
ligånden. Som sådan er hun “the most perfect visible image or expression of
the Holy Spirit in this world”.47 Som Montfort taler om, at Maria ikke er sig
selv, fordi Kristus helt er i hende, kan Kolbe på samme måde tale om Maria og
Helligånden. Maria er helt gennemsigtig; alt, hvad hun gør, alt, hvad man ser,
når man ser Maria, er Helligånd. Man ser i denne tanke, at Kolbe er tydeligt
præget af den østlige ikonteologi.
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46 René Laurentin, op. cit., s. 151.
47 Ibid.
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K a p i t e l 4 :

M a r i a u n d f a n g e t u d e n a r v e s y n d

Ineffabilis Deus’ mariologi

Immaculata-tankens historie
Den første bevidnelse af forestillingen om Marias ubesmittede undfangelse
stammer fra de nytestamentlige apokryfer, nærmere bestemt fra Apostlen An-
dreas’ lidelseshistorie fra det 2. årh., hvor den ubesmittede Marias skød
sammenlignes med Paradisets jord. Den egentlige interesse for immaculata
dukker dog først op langt senere, nemlig som en del af den pelagianske strid;
mens pelagianerne mener, at syndfrihedens mulighed ligger i menneskets na-
tur, og at nåden således er en indbygget del af mennesket, afviser Augustin
denne tanke. Frelsen skyldes for ham alene Guds indgydte nåde, der giver sig
udslag i kærlighed til Gud. Det er den af Gud i dåben indgydte nåde, der gør
mennesket i stand til at gøre gode gerninger og derved erhverve sig fortjenester
over for ham, der skal frelse mennesket. Men fortjenesterne, der altså er vejen
til frelsen, skyldes alene de Guds gaver, som den skolastiske tradition senere
kalder gratia creata, og langtfra menneskets ‘naturlige’ kærlighed, der ikke er
rettet mod Gud, men mod mennesket selv som begær. På denne baggrund be-
skylder pelagianeren Julian af Eclanum (d. 454) Augustin for at lade Maria til-
høre Djævelen, fordi Augustin benægter Marias ubesmittede undfangelse.
Augustin tager til genmæle; Maria tilhører ikke Djævelen, fordi hun er arve-
syndsbelastet fra fødslen som den øvrige del af menneskeslægten, for genføds-
lens nåde har renset hende.48

Selv om man i kirkens første tusind år diskuterer Marias ubesmittede und-
fangelse, er grundholdningen dog den, som Gregor af Nazians (d. 390) repræ-
senterer; Maria er ikke bevaret fra arvesynden, men renset fra den som en
forberedelse til Kristi undfangelse. Med middelalderens indtræden bliver spe-
kulationer om Marias undfangelse imidlertid mere og mere hyppige. I mid-
delalderen finder vi typisk tre teorier om Marias forhold til synden, hvoraf de
to tager udgangspunkt i Marias besmittede undfangelse. Teorien om Marias
undfangelse i arvesynd har to udformninger. Den første lyder: Maria blev und-
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fanget i arvesynd, men øjeblikkeligt renset for denne (dvs. helliggjort). Den an-
den variant lyder: Maria blev undfanget i arvesynd, men renset hurtigt
derefter. Denne anden variant finder vi hos de store skolastikere. De to syns-
punkter suppleres med et tredje, nemlig antagelse af Marias undfangelse uden
arvesynd.

Én af de få, der tilslutter sig immaculata-tanken, er Paschasius Radber-
tus.49 Over for ham finder vi en række store teologer, der benægter immacula-
ta; Anselm af Canterbury (d. 1109), ser ikke synden som bundet til kødet, som
den augustinske tradition gør det, men som en sjælelig defekt – en mangel på
retfærdighed.50 Derfor er Marias undfangelse ikke noget teologisk problem for
ham. Samtidig ser han Kristi forløsergerning som ‘tidløs’ med muligheden for
at påvirke mennesker, der lever på en anden tid end Kristi egen. Anselm gøder
dermed grunden for den senere praeredemptio-tanke (om forløsningens tilba-
gevirkende kraft).

Undre kan det, at én af historiens ivrigste Maria-dyrkere, Bernhard af
Clairvaux (d. 1153), ikke accepterer Marias ubesmittede undfangelse. Han går
endda så vidt som til at kalde immaculata-festen d. 8. dec. for en falsk dyrkelse
af Maria, fordi det er en fest, der går imod kirkens hidtidige praksis og imod
fornuften.51

Ud over Anselm afviser endnu en stor skolastiker immaculata-ideen. Det
drejer sig om Thomas Aquinas (d. 1274). Som Anselm er også Thomas præget
af en sjælelig syndsforståelse. Maria er et menneske og har som alle skabninger
behov for forløsning. At benægte dette er for Thomas det samme som at bringe
Kristi forløserstatus i fare. Først og fremmest derfor afviser Thomas immacu-
lata.52

Det bliver Duns Scotus (d. 1308), der kommer med et for eftertiden hold-
bart løsningsforslag på de problemer, som skolastikerne, og især Thomas, ser i
Marias ubesmittede undfangelse. Scotus bygger videre på Anselms ansats til en
praeredemptio-forestilling ved at fokusere på muligheden for, at de hellige før
Kristus kan forløses af Kristus pga. deres tro på en kommende forløsning, og
han bruger netop denne argumentation i forbindelse med Marias ubesmittede
undfangelse ved at koble begreberne praeredemptio (forudforløsning) og prae-
servatio (bevarelse) sammen.53 Scotus mener således, at man ud fra denne argu-
mentation ikke længere kan påstå, at Marias fritagelse fra arvesynden i moders
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49 Paschasius Radbertus, De partu Virginis, i: PL 120, 1372.
50 Anselm af Canterbury, De conceptu virginali et originali peccato 3, i: PL 158, 435A.
51 PL 182, 333.
52 Thomas Aquinas, Summa Theologiae III, q. 27, 3.
53 Wolfgang Beinert & Heinrich Petri (red.), Handbuch der Marienkunde, Regensburg 1984, s.

172ff.
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skød gør et afbræk i Kristi forløserrolle, for denne bevarelse er netop et resultat
af forløsningen.

Duns Scotus’ logik forekommer temmelig vovet og for lidt bibelsk fun-
deret for mange i hans samtid. Argumentationen hviler på den senere så blom-
strende spekulative decuit-debuit-potuit-fecit-model (“det sømmede sig – det
burde være sådan – han (Gud) kunne gøre det – (altså) gjorde han det”), og
Scotus får ikke mindst i kraft af sin konsekvente spekulative metode stor ind-
flydelse på eftertidens stadigt mere udprægede deduktive mariologi.

Ekskurs: Den deduktive metode
Den deduktive metode, der oplever sin guldalder i den marianske tidsalder, har sin op-
rindelse i skolastikkens spekulative skema thesis – status quaestionis – adversari – pro-

batur e Scriptura – probatur e traditione – probatur e ratione – refutatio obiectionum

(fremsættelse af problem – spørgsmål hertil – modspørgsmål – efterprøvning ud fra
skriften – efterprøvning ud fra traditionen – efterprøvning ud fra fornuften – gendrivel-
se af indvendinger). Med dette skema som metodisk grundlag udvikler den skolastiske
mariologi en række principper, som mariologien bygger på.

Udgangspunktet er et grundprincip, der oftest er Maria som Theotokos, Maria
som den nye Eva eller Maria som corredemptrix. Af og til ses også dobbelte eller kom-
binerede grundprincipper såsom Theotokos forbundet med sin søn (dvs. Maria som
Theotokos og corredemptrix) eller Marias ‘brudelige moderskab’ (en forening af
Marias guddommelige og åndelige moderskab). Det mariologiske grundprincip fun-
gerer som mariologiens teologiske legitimation. Som det fremgår er denne legitimation
udelukkende bygget på Marias soteriologiske rolle. Udgangspunktet for den spekulati-
ve mariologi er altså Marias rolle på det overordnede guddommelige plan. Resultatet
bliver en mariologi ‘ovenfra’.

Ved siden af et grundprincip har den spekulative mariologi en række sekundær-

principper. Det første af disse er sømmelighedsprincippet, som netop findes i Eadmers
decuit-debuit-potuit-fecit-aksiom. Sømmelighedsprincippet har Marias gudsmoder-
skab som grundprincip (“Det sømmede sig for Guds moder, at hun havde x kvaliteter
og fik y privilegier”). Det andet sekundærprincip er forrangsprincippet, der indebærer,
at Maria har forrang i forhold til alle andre levende væsener, inkl. alle hellige og engle.
Som det tredje sekundærprincip har vi det såkaldte analogiprincip, iflg. hvilket Maria i
kraft af sin hellighed er det menneske, der (på analogisk vis) ligner Kristus mest. Analo-
giprincippet har især været i brug i det 20. årh. Endelig har vi singularitetsprincippet,
der sikrer Marias enestående status i forhold til andre skabninger. Maria har ikke blot
forrang i forhold til alle andre skabninger, som forrangsprincippet indebærer – hun er
også enestående og usammenlignelig i forhold til disse.

Trods Duns Scotus’ anstrengelse for en generel accept af immaculata fortsæt-
ter striden mellem makulister (ikke mindst dominikanerne, hvis læremester
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var Thomas) og immakulister (bl.a. franciskanerne). Striden pågår endnu da
Tridentinerkoncilet afholdes (1545-1563). Koncilets holdning kan ikke tolkes
som negativ over for tanken om Marias ubesmittede undfangelse, selv om
Maria ikke omtales i lærebestemmelserne om arvesynden.54 Koncilet beslutter
nemlig, at pave Sixtus IV’s bulle Grave nimis (1482), der begunstiger immacu-
lata-fejringen, skal efterleves. Alt i alt er Tridentinerkoncilet derfor en opmun-
tring for immakulister og den gængse folkefromhed. Dog får makulisterne
også glæde af koncilet, idet man går hjem uden nogen direkte positiv læreaf-
gørelse ang. immaculata, der således stadig ikke er forpligtende kirkelære.

I 1661 afgiver pave Alexander VII en dogmatisk erklæring, der er interes-
sant i lyset af den senere dogmatiske definition. Alexander beskriver her hæn-
delsen (bevarelsen fra arvesynd), hændelsens tidspunkt (skabelsens første
øjeblik), hændelsens årsag (den almægtige Gud), dens karakter (et uforskyldt
nådesprivilegium) samt dens direkte relation til Kristi fortjenester.55 Denne er-
klæring danner strukturen for selve trossætningen i den senere dogmedefini-
tion.

Skridtet til en definition tager Pius IX, der kort efter sin tiltrædelse d. 16.
juni 1846 på de amerikanske biskoppers opfordring gør Maria immaculata til
USA’s skytshelgen. Pius IX’s embedsperiode tager sin begyndelse på et tids-
punkt, hvor den folkelige dyrkelse af den ubesmittede har nået et foreløbigt
højdepunkt. Folkefromheden giver sig bl.a. udslag i en massekopiering og -fa-
brikation af Katharina Labourés “mirakuløse medalje” fra 1830.56

Som en del af sin tid går Pius IX i gang med at gøde grunden for en dogma-
tisk legitimering af den folkelige dyrkelse af den ubesmittede, der nu er mere
udbredt end nogensinde. Han beder jesuit-professoren Giovanni Perrone om
at undersøge muligheden for en definition. Allerede i 1847 udgiver Perrone
sine resultater under titlen “Er den saligste jomfrus ubesmittede undfangelse
dogmatisk definerbar?”.57 Perrone tager i sin undersøgelse udgangspunkt i
Gen. 3,15 og indrømmer Vulgatas fejloversættelse af “ipse” til “ipsa”, der
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54 DS 1516.
55 DS 2015; W. Beinert & H. Petri (red.), op. cit., s. 200f.
56 D. 17. nov. 1830 oplevede den franske bondepige Katharina Labouré sin anden Maria-vision.

Under aftenbønnen stod Maria foran hende, klædt i en hvid silkekjole med langt slør og
stående på en hvid kugle. I hænderne holdt hun en guldkugle med et kors på toppen.
Jomfruen fortalte Katharina, at guldkuglen symboliserede verden, især Frankrig, samt det
enkelte menneske. Pludseligt indkransedes Maria af en oval ramme. Inden for rammen kom
guldbogstaver til syne. De dannede ordene: “Maria, undfanget uden synd, bed for os, som
søger tilflugt hos dig”. Før Maria forsvandt blev Katharina bedt om at få lavet en medalje
svarende til den, hun netop havde set. Medaljen ville sikre megen nåde for den, som bar den i
tillid. På denne befaling fik Katharina konstrueret en medalje som den, hun havde set i sin
vision. Forsiden bar Marias billede, og på bagsiden sås et “M” med et kors over og to hjerter,
Kristi og Marias. Medaljen fik en enorm udbredelse og popularitet både i Europa og USA.

57 Giovanni Perrone, De Immaculato Beata Virginis Mariae Conceptu, an dogmatico decreto
definiri possit, Rom 1847.
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ikke anerkendtes af den katolske kirke før i 1700-tallet. (Fejloversættelsen be-
tyder, at Gen. 3,15 kommer til at lyde: “hun skal knuse dit (dvs. slangens) ho-
ved...” i stedet for det korrekte “Det (dvs. hendes afkom) skal knuse dit
hoved”). I stedet giver Perrone 15a (“Inimicitas inter te et mulierem”) en
mariologisk tolkning, ganske efter traditionel praksis. På denne baggrund
konkluderer Perrone, at immaculata-dogmet kan defineres.58

Efter Perrones positivt afsluttede undersøgelse af muligheden for en dog-
medefinition, nedsætter Pius IX d. 1. juni 1848 en kommission bestående af 19
teologer, der skal arbejde videre med sagen. Dette skridt følges op d. 24. nov.
samme år, hvor en ny kommission, kun bestående af kardinaler, nedsættes. D.
2. febr. 1849 udsender paven encyklikaen Ubi primum og beder samtlige bi-
skopper tage stilling til spørgsmålet om en dogmatisk definition af Marias
ubesmittede undfangelse. Resultatet viser sig overvældende til fordel for en de-
finition. 546 af verdens i alt 603 biskopper tilslutter sig forslaget. D. 10. maj
1852 ser endnu en kommission dagens lys. 20 teologer skal her vurdere et defi-
nitionsudkast, som Perrone har lavet. Svaret kommer i form af en række argu-
menter og kriterier for en definition. På immaculata-dagen d. 8. dec. 1854 er
Pius IX således omsider i stand til at krone flere års målrettet arbejde med en
definition af dogmet om Marias undfangelse uden arvesynd. Det sker i bullen
Ineffabilis Deus.

Ineffabilis Deus
Pius IXs definitionsbulle Ineffabilis Deus59 kan ud over en indledning og en af-
slutning inddeles i to hoveddele. Første hoveddel omhandler definitionens be-
visgrundlag60 og anden del definitionen og dens umiddelbare forhistorie.61

Indledningen62 anslår det store frelseshistoriske perspektiv. “Den ubeskri-
velige Gud” forudså fra begyndelsen menneskehedens fald og planlagde såle-
des menneskehedens genoprettelse ved den anden Adam.63 Dette skulle ske via
en kvinde, som Gud før tidens begyndelse udvalgte som moder til sin søn. Gud
fandt i denne kvinde et særligt velbehag. Derfor “overøste han hende meget
mere end alle engle og hellige med en fylde af nådegaver, som han tog fra sit
guddommelige skatkammer. Han benådede Maria så vidunderligt, at hun be-
standig forblev fri for enhver syndens plet, at hun blev smuk og fuldkommen
og besad en sådan renhed og hellighed, at man ikke kan forestille sig nogen
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58 W. Beinert & H. Petri, op. cit., s. 211f.
59 Acta Pii IX I/1, s. 597-619.
60 Op. cit., s. 598-612.
61 Op. cit., s. 612-617.
62 Op. cit., s. 597f.
63 Op. cit., s. 597.
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