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A Szentlélek és az Egyház az utolsó időkben
A PÜNKÖSD
731 Pünkösd napján (a hét húsvéti hét végén) Krisztus húsvétja a Szentlélek
kiáradásában teljesedik be, aki mint isteni személy nyilváníttatik ki, adatik és
közöltetik: az Úr Krisztus a maga teljességéből bőségesen árasztja a Lelket. [109]
732 Ezen a napon a Szentháromság teljesen ki lett nyilatkoztatva. E naptól kezdve a
Krisztus által hirdetett Ország megnyílik azoknak, akik benne hisznek: a test
alázatában és a hitben már részesednek a Szentháromság közösségében. A
Szentlélek a maga szüntelen eljövetele által vezeti be a világot "a végső időkbe", az
Egyház idejébe, az Országba, amely már örökségként a birtokunkban van, de még
nem teljesedett be:
Láttuk az igaz Világosságot, megkaptuk az égi Lelket, megtaláltuk az igaz hitet:
imádjuk az oszthatatlan Háromságot, mert Ő üdvözített minket. [110]
A SZENTLÉLEK -- ISTEN AJÁNDÉKA
733 "Az Isten szeretet" (1Jn 4,8.16); és a szeretet az első ajándék, amely minden
mást magában foglal. Ez a szeretet "áradt ki szívünkbe a Szentlélek által, aki
nekünk adatott" (Róm 5,5).
734 Mivel a bűn következtében meghaltunk vagy legalábbis megsebesültünk, a
szeretet ajándékának első hatása bűneink bocsánata. A Szentlélek közlése (2Kor
13,13) az Egyházban a megkeresztelteket visszaállítja a bűn miatt elvesztett
istenhasonlóságba.
735 Ezután a Lélek a "foglalóját", más szóval "zsengéjét" adja
örökségünknek: [111] magának a Szentháromságnak az életét, mely nem más, mint
úgy szeretni, "ahogy Ő szeretett bennünket". [112] Ez a szeretet (karitász, melyről
az 1Kor 13 beszél) a Krisztusban való új élet elve, mely azáltal vált lehetségessé,
hogy megkaptuk a "leszálló Szentlélektől az erőt" (ApCsel 1,8).

736 A Lélek ezen ereje által tudnak Isten fiai gyümölcsöt hozni. Ő, aki beoltott
minket az igaz Szőlőtőbe, a Lélek fakaszt általunk gyümölcsöt, ami "szeretet, öröm,
békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (Gal 5,22-23). A Lélek a mi életünk; minél inkább megtagadjuk önmagunkat, [113] annál
tevékenyebbé tesz bennünket a Lélek: [114]
A Szentlélek által adatik a visszahelyezés a Paradicsomba, a fölmenetel a mennyek
országába, a visszatérés a fogadott fiúságba: az, hogy megkapjuk a bizalmat, hogy
Atyánknak szólíthassuk Istent, örökösei leszünk Krisztus kegyelmének, a
világosság fiainak hívnak, és részesei vagyunk az örök dicsőségnek. [115]
A SZENTLÉLEK ÉS AZ EGYHÁZ
737 Krisztus és a Szentlélek küldetése az Egyházban, Krisztus testében és a
Szentlélek templomában teljesedik be. Ez az összekapcsolt küldetés ettől kezdve
Krisztus híveit bekapcsolja az Ő közösségébe az Atyával a Szentlélekben: a Lélek
előkészíti az embereket, kegyelmével megelőzi, hogy Krisztushoz vonzza őket. Ő
nyilvánítja ki nekik a föltámadott Urat, eszükbe juttatja szavait és fölnyitja lelküket,
hogy megértsék halálát és föltámadását. Jelenvalóvá teszi számukra Krisztus
misztériumát, leginkább az Eucharisztiában, hogy megbékéltesse őket, és bevezesse
az Istennel való közösségbe, és segítse őket, hogy "sok gyümölcsöt"
hozzanak. [116]
738 Így az Egyház küldetése nem hozzáadatik Krisztus és a Szentlélek
küldetéséhez, hanem ennek szentsége: az Egyház, mivel egészében és minden
tagjában arra küldetik, hogy a Szentháromság közösségének misztériumát hirdesse
és tanúsítsa, megvalósítsa és terjessze (ez lesz a következő cikkely tárgya):
Megismételjük, hogy mi valamennyien, miután egy és ugyanazon Lelket kaptuk,
tudniillik a Szentlelket, valamiképpen egymással és Istennel eggyé válunk. Jóllehet
ugyanis sokan vagyunk és Krisztus az Atya és a saját Lelkét adja
mindegyikünknek, hogy bennünk lakjék, e Lélek egy és oszthatatlan, aki a
különálló lelkeket (...) önmaga által egységbe fogja, és önmagában valami egyként
jeleníti meg. Miként ugyanis "Krisztus" szent testének ereje egy testhez tartozóvá
teszi azokat, akikben jelen van, oly módon -- gondolom -- Istennek mindenkiben
benne lakó, egy és oszthatatlan Lelke mindenkit lelki egységbe forraszt. [117]
739 Mivel a Szentlélek Krisztus Kenete, ezért Krisztus, a test Feje kiárasztja Őt a
tagjaiba, hogy táplálja és gyógyítsa őket, kölcsönös tevékenységeiket rendezze,
éltesse, tanúnak küldje őket, s az Atyának fölajánlott áldozatához és
közbenjárásához társítsa őket az egész világ javára. Krisztus Testének tagjaival az
Egyház szentségei által közli Szent és Megszentelő Lelkét (ez lesz a tárgya a
Katekizmus második részének).

740 Isten e "csodatettei" -- melyeket Krisztus az Egyház szentségeiben ajánl föl a
híveknek -- gyümölcseiket a Krisztusban való Lélek szerinti új életben termik meg
(ez lesz a tárgya a Katekizmus harmadik részének).
741 "Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk,
hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk,
szavakba nem önthető sóhajtozásokkal" (Róm 8,26). A Szentlélek, Isten műveinek
alkotómestere az imádságnak is tanítómestere (ez lesz a tárgya a Katekizmus
negyedik részének).

