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A SZERETET
1822 A szeretet az az isteni erény, amellyel Istent önmagáért mindenekfölött szeretjük,
felebarátunkat pedig úgy szeretjük, mint önmagunkat, Isten szeretetéért.
1823 Jézus a szeretetből új parancsot alkotott. Övéit "mindvégig" szeretve (Jn 13,1), kinyilvánítja
az Atya szeretetét, amelyet Ő maga kap. A tanítványok egymást szeretve Jézus szeretetét utánozzák,
amelyet ők is kapnak. Ezért mondja Jézus: "Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
Maradjatok meg az én szeretetemben" (Jn 15,9). Továbbá: "Ez az én parancsom, hogy szeressétek
egymást, ahogyan én szerettelek titeket" (Jn 15,12).
1824 A szeretet, a Lélek gyümölcse és a törvény teljessége megtartja Isten és az ő Krisztusának
parancsait: "Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok
az én szeretetemben." (Jn 15,9--10)
1825 Krisztus irántunk való szeretetből halt meg, amikor még "ellenségek" (Róm 5,10) voltunk. Az
Úr megköveteli tőlünk, hogy úgy szeressük, mint Ő, ellenségeinket is, hogy a legtávolabbinak is
felebarátja legyünk; hogy mint Őt szeressük a kicsinyeket és a szegényeket.
Szent Pál apostol felülmúlhatatlan leírást adott a szeretetről: "A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga
javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság
győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel." (1Kor 13,4--7)
1826 Szeretet nélkül, mondja az Apostol, "semmi vagyok". Bármiféle kiváltság, szolgálat vagy erény
(...), ha szeretetem nincs, "mit sem használ nekem". A szeretet fölülmúl minden erényt. Első az
isteni erények között: "Megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb
a szeretet" (1Kor 13,13).
1827 Valamennyi erény gyakorlását a szeretet élteti és indítja; ő a "tökéletesség köteléke" (Kol
3,14); az erények formája; összekapcsolja és egymás között elrendezi őket; az erények keresztény
gyakorlásának forrása és végpontja. A szeretet megerősíti és megtisztítja emberi
szeretőképességünket, és fölemeli az isteni szeretet természetfölötti tökéletességére.
1828 A szeretettől áthatott erkölcsi élet gyakorlata a keresztény embernek Isten fiainak lelki
szabadságát adja. Már nem rabszolgaként áll Isten előtt, szolgai félelemben, nem is fizetséget kereső
béresként, hanem mint fiú, aki válaszol annak szeretetére, aki "előbb szeretett minket" (1Jn 4,19):
Ugyanis vagy a büntetés miatti félelemből fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk;
vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsokat, és így a béresekhez
válunk hasonlóvá; vagy a Törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt (...), s így fiakká
válunk.
1829 A szeretetnek gyümölcsei az öröm, a béke és az irgalmasság; jótékonyságot igényel és testvéri
feddést; jóakaró; kölcsönösséget ébreszt, kitartó, anélkül hogy a magáét keresné, és bőkezű;
barátság és közösség:
"Ez minden cselekedetünk beteljesedése, a szeretet. Itt van a célunk: emiatt futunk; feléje futunk;
ha odaérünk hozzá, meg fogunk nyugodni."

III. A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei
1830 A keresztények erkölcsi életét a Szentlélek ajándékai támogatják. Ezek az ajándékok
maradandó készségek, amelyek az embert tanulékonnyá teszik, hogy kövesse a Szentlélek
indításait.
1831 A Szentlélek hét ajándéka a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a lelki erősség, a tudomány, a
jámborság és az istenfélelem. Teljességükben Krisztushoz, Dávid fiához tartoznak. Kiegészítik és
tökéletessé teszik azok erényei, akik megkapják őket. A híveket tanulékonnyá teszik arra, hogy
készségesen engedelmeskedjenek az isteni sugallatoknak.
"A te jó Lelked vezéreljen engem egyenes úton" (Zsolt 143,10).
"Akiket az Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (...) Ha pedig gyermekei vagyunk, akkor örökösei is:
Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei." (Róm 8,14.17)
1832 A Szentlélek gyümölcsei azok a tökéletességek, amelyeket a Szentlélek formál ki bennünk
mint az örök dicsőség zsengéit. Az Egyház hagyománya tizenkettőt sorol föl: "szeretet, öröm,
békesség, türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás,
tisztaság" (Gal 5,22--23 a Vulgata szerint).

