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"ÜDVÖZLÉGY, KEGYELEMMEL TELJES!"
721 Mária, Isten szentséges Anyja, a mindig Szűz, a Fiú és a Lélek küldésének
legnagyszerűbb műve az idők teljességében. Az Atya -- az üdvösség tervében, s
mivel az Ő Lelke azt majd elő fogja készíteni -- először a lakóhelyet gondolta el,
ahol az Ő Fia és az Ő Lelke az emberek között lakhatnak. Ilyen értelemben az
egyházi hagyomány a Bölcsességről szóló legszebb szövegeket Máriára
vonatkoztatva olvassa: [90] Máriáról a liturgiában úgy beszélünk és énekelünk,
mint "a Bölcsesség Székéről".
Máriában kezdenek mutatkozni "Isten csodatettei", melyeket a Szentlélek
Krisztusban és az Egyházban fog beteljesíteni:
722 A Szentlélek kegyelmével előkészítette Máriát. Illett, hogy "kegyelemmel
teljes" legyen Anyja Annak, akiben "testi formában az istenség egész teljessége
lakozik" (Kol 2,9). Mária tiszta kegyelemben, bűn nélkül fogantatott, s mint az
összes teremtmény között a legalázatosabb, mindenkinél alkalmasabb volt a
Mindenható kimondhatatlan ajándékának fogadására. Gábriel arkangyal helyesen
köszönti mint "Sion leányát": "Ave!" azaz `örvendezzél'. [91] Mária
énekével [92] Isten egész népe, tehát az Egyház hálaadását is küldi az Atyához a
Szentlélekben, mivel bensőjében hordozza az örök Fiút.
723 Máriában a Szentlélek valósítja meg az Atya jóakaratú tervét. A Szentlélektől
foganja és szüli a Szűz Isten Fiát. Szüzessége a Lélek és a hit ereje által egyedülálló
termékenységgé válik. [93]
724 Máriában a Szentlélek nyilvánítja ki az Atyának a Szűz Fiává lett Fiát. Mária a
végső teofánia égő csipkebokra: ő, a Szentlélektől betöltött, megmutatja az Igét
testének alázatában, és megismerteti Őt a szegényekkel [94] és a pogányok
zsengéjével. [95]
725 Végül a Szentlélek Mária által kezdi Krisztussal közösségbe vinni az
embereket, "akikre a jó akaratú Isten szeretete irányul" (ők Isten "jó akaratának"
emberei), [96] és mindig az alázatosak az elsők, akik Őt elfogadják: a pásztorok, a
háromkirályok, Simeon és Anna, a kánai jegyesek és az első tanítványok.

726 A Szentlélek küldetésének végén Mária lesz az "asszony", az új Éva, "az élők
anyja", "a teljes Krisztus" anyja. [97] Ilyen minőségében látjuk együtt a
Tizenkettővel: "egy szívvel, egy lélekkel áhítatosan imádkozva" (ApCsel 1,14) "az
utolsó idők" hajnalán, amelyet a Szentléleknek kellett ébreszteni pünkösdkor az
Egyház kinyilvánításával.
A KRISZTUS JÉZUS
727 A Fiú és a Szentlélek egész küldetése az idők teljességében abban áll, hogy a
Fiú megtestesülésétől kezdve az Atya Lelkének Fölkentje: Jézus a Krisztus, a
Messiás.
A hitvallás egész második fejezetét ennek fényénél kell olvasni. Krisztus egész
műve a Fiú és a Szentlélek összekapcsolt küldetése. Most csak arról szólunk, ami a
Szentlélekre vonatkozik, tudniillik, hogy Jézus megígéri és a megdicsőült Úr
ajándékozza Őt.
728 Jézus a Szentlelket mindaddig nem nyilatkoztatta ki teljesen, amíg Ő maga
halálával és föltámadásával meg nem dicsőül. Apránként azonban utalt rá még a
sokaságnak szóló tanításában is, amikor kinyilatkoztatja, hogy az Ő Teste eledel
lesz a világ életéért! [98] Nikodémusnak, [99] a szamariai asszonynak [100] és
azoknak is, akik részt vettek a sátoros ünnepen, [101] utal rá. Tanítványainak
nyíltan beszél, amikor az imádságról szól [102] és a tanúságtételről, amit nekik kell
tenniük. [103]
729 Csak amikor eljött az óra, melyben Jézusnak meg kellett dicsőülnie, ígéri meg
a Szentlélek eljövetelét, amiatt, hogy az Ő halála és föltámadása lesz az atyáknak
adott ígéret beteljesedése: [104] az igazság Lelkét, a másik vigasztalót, a
Paraklétoszt Jézus imádságára fogja ajándékozni az Atya; az Atya fogja küldeni
Jézus nevében; Jézus pedig az Atyától fogja küldeni Őt, mert az Atyától származik.
A Szentlélek eljön, meg fogjuk ismerni Őt, mindig velünk lesz; velünk fog lakni;
mindenre megtanít majd minket, és eszünkbe fog juttatni mindent, amit Jézus
mondott, és tanúságot fog tenni róla; be fog vezetni a teljes igazságba és meg fogja
dicsőíteni Krisztust. Ami a világot illeti, azt meg fogja szégyeníteni a bűn, az
igazság és az ítélet kérdésében.
730 Végül eljött Jézus Órája: [105] Jézus az Atya kezébe adja a lelkét [106] akkor,
amikor halála által legyőzte a halált "az Atya dicsősége által föltámasztva a
halálból" (Róm 6,4); majd ajándékozza a Szentlelket, "rálehelve"
tanítványaira. [107] Ettől az órától kezdve Krisztus és a Lélek küldetése az Egyház
küldetésévé válik: "Amint engem küldött az Atya, Én is küldelek titeket" (Jn
20,21). [108]

