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A TERMÉSZETFÖLÖTTI HITÉRZÉK
91 A Krisztus-hívők mindnyájan részesednek a kinyilatkoztatott igazság
megértésében és továbbadásában. Ők megkapták a kenetet a Szentlélektől, aki
tanítja [57] és bevezeti őket a "teljes igazságba" (Jn 16,13).
92 "A hívők összessége (...) a hitben nem tévedhet, és ezt a különleges
tulajdonságát az egész nép természetfölötti hitérzéke révén nyilvánítja ki, amikor a
püspököktől kezdve a legjelentéktelenebb világi hívőkig hit és erkölcs dolgában
kifejezi egyetemes egyetértését." [58]
93 "E hitérzékkel ugyanis, melyet az igazság Lelke ébreszt és tart fenn, Isten népe a
szent Tanítóhivatal vezetésével (...) a szenteknek egyszer átadott hithez fogyatkozás
nélkül ragaszkodik, igaz ítélettel elmélyül benne, és az életben egyre inkább
megvalósítja." [59]
NÖVEKEDÉS A HIT MEGÉRTÉSÉBEN
94 A Szentlélek segítségével az Egyház életében növekedhet a hitletétemény
dolgainak és szavainak megértése:





a kinyilatkoztatott igazságokat "szívükben forgató hívők szemlélődése és
keresése"; [60] főként pedig "a teológiai kutatás (...) a kinyilatkoztatott
igazság mély megismerését" eredményezi. [61]
"(a hívők által) tapasztalt belső lelki dolgok megértéséből"; [62] "az isteni
kijelentések az olvasóval együtt növekednek". [63]
"azok igehirdetéséből, akik a püspöki jogfolytonossággal együtt megkapták
az igazság biztos karizmáját". [64]

95 "Nyilvánvaló tehát, hogy a Szenthagyomány, a Szentírás és az egyházi
Tanítóhivatal Isten végtelenül bölcs terve szerint úgy összetartozik és annyira
kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyik sem áll fönn a másik kettő nélkül, s a három
együtt, mindegyik a maga módján, az egy Szentlélek tevékenységének hatása alatt
hatékonyan hozzájárul a lelkek üdvösségéhez." [65]

Összefoglalás
96 Amit Krisztus az Apostolokra rábízott, azt ők prédikációjukkal és írásukkal a
Szentlélek sugalmazására Krisztus dicsőséges eljöveteléig az összes
nemzedékeknek átadták.
97 "A Szenthagyomány és a Szentírás Isten Igéjének egyetlen szent letéteményét
alkotják", [66] melyben mint tükörben szemléli a zarándok Egyház Istent, minden
gazdagságának forrását.
98 "Az Egyház tanításában, életében és kultuszában megörökíti és minden
nemzedéknek átadja mindazt, ami ő maga, és mindazt, amit hisz." [67]
99 Isten egész népe természetfölötti hitérzéke által szüntelenül befogadja az isteni
Kinyilatkoztatást, elmélyül benne, és egyre teljesebben él belőle.
100 Isten Igéje hiteles magyarázatának feladata egyedül az egyházi Tanítóhivatalra,
a Római Pápára és a közösségben lévő püspökökre bízatott.

