2. „ …Fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától”

I.

Fogantatott Szentlélektől…

Az angyali üdvözlet: az „idők teljességét” vezeti be / Gal 4,4 /.
Azt foganja méhében, akiben „testileg lakozni fog az Istenség teljessége” / Kol 2,9 /.
„A Szent Szűzről szóló, igaz katolikus tanítás ismerete hozzásegít Krisztus és az Egyház
titkainak helyes megértéséhez” / VI. Pál /.
„Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Tehát Mária is
annyiban volt anyja, amennyiben az Atya akaratát tette. S az Úr ezt akarta magasztalni
benne, hogy az Atya akaratát tette, s nem azt, hogy testéből testet adott az Igének” / Szt.
Ágoston /.
A Szentlélek küldetése mindig alá van rendelve a Fiú küldetésének. A Szentlélek :
megszenteli Mária méhét és termékennyé teszi. Mária saját emberségében foganja meg az
Örök Atya Egyszülött Fiát!
ApCsel / 10, 38 / : Jézus Krisztus egész élete kinyilatkoztatja, hogy „miként kente fel őt Isten
Lélekkel és erővel.

II. Született Szűz Máriától
A katolikus hit Szűz Máriáról azt vallja, amit Jézus Krisztusról hisz. A Máriáról való tanítás
viszont megvilágítja Krisztusba vetett hitét.
a/ Mária eleve elrendelése
Isten egy szabad közreműködőt akart Fiának „testet alkothasson” / Zsid 10,5 /. Ezért
kiválasztott egy izraeli leányt, hogy Fiának anyja legyen. Jegyese volt Józsefnek, Dávid
házából. Ószövetségben már elő volt készítve Mária küldetése: Éva engedetlensége > <
Mária engedelmessége.
Máriával az üdvösség új rendje kezdődik / LG 56. /. Isten a tehetetleneket és gyöngéket
választja ki tervei megvalósításához: Sára, Anna ( Sámuel anyja ), Deborah, Ruth, Judit és
Eszter, majd Mária a legjelesebb.

b / A Szeplőtelen Fogantatás
Máriát „Isten megajándékozta nagy méltóságához illő adományokkal” / LG 56. /. Gábriel így
köszönti: „kegyelemmel teljes” / Lk 1,28 /. Máriának szüksége volt erre a kegyelemre: hogy
hitének szabad beleegyezését adhassa hivatásához!
Isten által „kegyelemmel teljes”: vagyis a megváltásban részesült fogantatásától kezdve >
1854 Szeplőtelen Fogantatás dogmája / IX. Pius /.
A Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a mindenható Isten
sajátos kegyelme és védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak
érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől. DS 2803.
Ez a „teljességgel egyedülálló szentség”, amelyet „fogantatásának első pillanatától kezdve
birtokolt” / LG 56. /, teljességgel Krisztustól származik.
A keleti hagyomány az Istenanyát „egészen szentnek” / Panaghia / nevezi, és akit a
Szentlélek alkotott és képzett új teremtménnyé. / LG 56. /.

c / „Legyen nekem a te igéd szerint…”
Mária „a hit engedelmességével” / Róm 1,5 / válaszolt – „Istennek semmi sem lehetetlen”
Magáévá tette az üdvösség isteni akaratát, és bűn nélkül, teljes függésben Fia személyével és
művével szolgálja Isten kegyelmével a Megváltás művét / LG 56. /.
Szt. Ireneusz: „ Engedelmessége által Mária a saját és az egész emberi nem üdvösségének
oka lett”.

d / Mária istenanyasága
Alexandriai Szt. Cirill: „ Mert ha a mi Urunk, Jézus Krisztus Isten, akkor képtelenség nem
Istenszülőnek vallani a Szent Szüzet, aki őt a világra hozta.”
„Teljesen biztos tehát, hogy az Emmánuel két valóságból va, az istenségből és az
emberségből.” Az Egyház vallja, hogy Mária valóban Isten anyja (Theotokosz)- Efezusi zsinat
431. Kötelező ünnepe: január 1.

e / Mária szüzessége
A hit első megfogalmazásaitól kezdve mindig vallotta az Egyház, hogy Jézus egyedül a
Szentlélek erejéből fogantatott Szűz Mária méhében. Ennek testi vonását is hangsúlyozta.
Lateráni Zs. (649) : Jézus „ a Szentlélektől férfi magva nélkül” fogantatott.
Az Evangéliumok a szűzi fogantatást, mint isteni művet értik, amely minden emberi
megismerést és lehetőséget felülmúl - beteljesedik Iz 7,14: „Íme, a szűz méhében fogan és
fiat szül”.
Ezt az eseményt csak a hit tudja értelmezni, amely meglátja „azt a köteléket, amely
összekapcsolja a misztériumokat egymás között”./ DS 3016 /.
„Ennek a világnak a fejedelme nem ismerte Mária szüzességét és szülését, ugyanúgy , mint
ahogy az Úr halálát sem. Ez a három misztérium isten csendjében teljesedik be” / Ef 19,1 /.

f / „Örökké Szűz” Mária
A szűzi anyaságba vetett hit következtében az Egyház vallja Mária valóságos és örök
szüzességét még az emberré lett Isten Fia szülése után is. Jézus születése megszentelte anyja
érintetlenségét / LG 57 /.
Az Egyház liturgiája ünnepli Máriát, mint Aeiparthenosz-t, „örökké szüzet” / LG 52 /.
Jézus Mária egyetlen fia. Mária lelki anyasága azonban az egész emberiségre kiterjed, mivel
mindenki számára szülte a Megváltót.

g / Szűz Mária szűzi anyasága Isten tervében
B. Guerricus apát: „ Máriában kerül helyére a teremtés isteni rendje, ami annak idején Éván
megtört. Ádám vétkéért pedig Krisztus hozza meg a kiengesztelő áldozatot”.
Isten üdvösségtervében azt akarta, hogy Fia szűztől szülessék – mivel ezek az okok érintik
Krisztus személyét és megváltói küldetését is.
Isten abszolút kezdeményező a megváltásban – a megtestesülésben; Jézusnak csak az Isten
az atyja / Lk 2,48-49 /.
Jézus az új Ádám – új teremtést vezet be : „Az első ember a földből való, földi; a második
ember a mennyből való” / 1Kor 15,47 /.
Jézus , az új Ádám, a szűzi fogantatás által a Szentlélek és a hit révén megvalósuló fogadott
fiak új születését vezeti be.

Mária szűz, mert szüzessége hitének jele, „amelyet semmi kétség nem homályosít el” / LG 63
/.
Mária egyszerre szűz és anya, mert ő az Egyház előképe és legtökéletesebb megvalósulása.
/ LG 63 /.
Szűz Mária „szabad hittel és engedelmességgel közreműködött az emberiség
üdvözítésében” / LG 56 /. Igenjét „az egész emberiség nevében” / Aquinói Szt. Tamás /
mondta ki. Engedelmessége által új Éva lett, az élők anyja. / KEK 511 /.

