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III. Az érdem
"A szentek közössége téged dicsőít,
és amikor megkoronázod érdemeiket,
a Te ajándékaidat koronázod meg."
2006 Az "érdem" szó általában fizetséget jelent, mellyel egy közösség vagy társaság
tartozik egy tagjának cselekedetéért, melyet jósága vagy rosszasága szerint jutalomra
vagy büntetésre méltónak ítél. Az érdem az igazságosság erényéhez tartozik a
méltányosság elve alapján, ami ezt az erényt vezérli.
2007 Az embernek Istennel szemben a szó szorosan vett jogi értelmében nincsenek
érdemei. Közte és köztünk mérhetetlen egyenlőtlenség van, hiszen mi mindent tőle,
Teremtőnktől kaptunk.
2008 Az ember Isten előtti érdeme a keresztény életben abból a tényből ered, hogy
Isten szabadon úgy rendelkezett: kegyelme művének társává teszi az embert. Isten
atyai tevékenysége a maga indításával az első, és az ember szabad cselekvése az
együttműködésben a második, úgyhogy a jócselekedetek érdemeit elsősorban Isten
kegyelmének kell tulajdonítani, s csak utána a hívőnek. Egyébként maga az emberi
érdem is Istenre száll vissza, mert Krisztusban végzett jó cselekedetei a Szentlélek
sugallataiból és segítségéből fakadnak.
2009 A fiúvá fogadás, amely kegyelemből az isteni természet részeseivé tesz minket,
Isten ingyenes igazságossága következtében valódi érdemmel ruházhat föl. Itt a jog
kegyelemből fakad, szeretettel teljes jog, amely Krisztus "társörökösévé" és méltóvá
tesz "a megígért örökségre, az örök életre". Jócselekedeteink érdeme az isteni jóság
ajándéka. "Előbb adatott a kegyelem, most megfizetik az érdemet. (...) Az Ő ajándékai
a te érdemeid."
2010 Mivel a megtérés, a megbocsátás és a megigazulás kezdetén a kegyelem
rendjében Istené a kezdeményezés, senki sem érdemelheti ki az első kegyelmet. Ettől
kezdve azonban a Szentlélek és a szeretet indítására kiérdemelhetjük önmagunk és
mások számára a kegyelmeket, amelyek megszentelődésünk, a kegyelem és a szeretet
gyarapodása és az örök élet elnyerése szempontjából hasznosak. Isten bölcsessége
szerint még mulandó javakat is, mint például egészség, barátság, kiérdemelhetünk. E
kegyelmek és ajándékok a keresztény imádság tárgyai. Az imádság biztosítja az
érdemszerző cselekedeteinkhez szükséges kegyelmet.
2011 Krisztus bennünk élő szeretete minden érdemünk forrása Isten előtt. A kegyelem,
mely tevékeny szeretettel egyesít Krisztussal, biztosítja cselekedeteink természetfölötti
jellegét és abból következően érdemét Isten és az emberek előtt. A szentek mindig
világosan tudták, hogy minden érdemük tiszta kegyelem volt:

"A földi száműzetés után, remélem, eljutok a hazába, a Te élvezetedre, de nem akarok
az ég számára érdemeket gyűjteni, egyedül a te szeretetedért akarok fáradozni (...). A
jelen élet estéjén üres kezekkel fogok megjelenni előtted, mert nem azt kérem tőled,
Uram, hogy mérlegeld tetteimet. Minden igazságunk a te szemedben szeplős. Ezért a
te igazságodat akarom magamra ölteni és a te Szeretetedtől akarom megkapni a te örök
birtoklásodat..."
IV. A keresztény életszentség
2012 "Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. (...)
Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék
magukra, így lesz Ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat
meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazulttá tette, akiket pedig megigazulttá
tett, azokat meg is dicsőítette." (Róm 8,28--30)
2013 "Minden rendű és állapotú Krisztus-hívő meghívást kap a keresztény élet
teljességére és a szeretet tökéletességére." Mindannyian meghívást kapnak az
életszentségre: "Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48):
"E tökéletesség elnyeréséért a hívők vessék latba a Krisztus ajándékozásának mértéke
szerint kapott erőket, hogy az Ő nyomában járva és hozzá hasonlóvá válva, mindenben
teljesítve az Atya akaratát, szívvel-lélekkel Isten dicsőségére és a felebarátok
szolgálatára szenteljék magukat. Isten népének szentsége így hozza meg bőséges
gyümölcseit, amint ezt az Egyház története oly sok szent élete által ragyogóan
bizonyítja."
2014 A lelki fejlődés a Krisztussal való egyre bensőségesebb egyesülésre irányul. Ezt
az egyesülést "misztikusnak" nevezzük, mert a szentségek -- "a szent misztériumok" -közvetítésével Krisztus misztériumában és Őbenne a Szentháromság misztériumában
részesít. Isten mindannyiunkat erre a bensőséges egyesülésre hív, jóllehet e misztikus
élet különleges kegyelmeit vagy rendkívüli jeleit csak kevesen kapják meg, hogy
kinyilvánítsák e mindenkinek szóló ingyenes ajándékot.
2015 A tökéletesség útja a kereszten át vezet. Nincs életszentség lemondás és lelki harc
nélkül. A lelki fejlődés magával hozza az aszkézist és az önmegtagadást, melyek
fokozatosan elvezetnek oda, hogy a lélek a boldogságok békéjében és örömében él:
"Aki valahonnan elindult és fölfelé tart, soha meg nem áll, és a kezdet önmagában nem
válik tökéletessé a nála nagyobb dolgoktól. A fölfelé menő vágya ugyanis soha nem áll
meg azoknál, amiket már ismer."
2016 Anyánk, a Szent Egyház fiai Istentől, Atyjuktól joggal remélik a végső
állhatatosság kegyelmét és a jutalmat a Jézussal közösségben és az Ő kegyelmével tett
jó cselekedeteikért. A hívők, akik az életnek ugyanazt a szabályát követik, részesednek
azok "boldog reményében", akiket az isteni irgalmasság összegyűjt "a szent városba, az
új Jeruzsálembe (...), amely Istentől száll alá a mennyből, mint a vőlegényének
fölékesített menyasszony" (Jel 21,2).

