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Összefoglalás
2017 A Szentlélek kegyelme Isten igazságosságát hozza nekünk. A Lélek a hit és a
keresztség által összekapcsol Krisztus szenvedésével és föltámadásával, és az Ő
életének részesévé tesz minket.
2018 A megigazulásnak mint megtérésnek két szempontja van. A kegyelem indítására
az ember Istenhez fordul és elfordul a bűntől, így bocsánatot és igazságot kap a
magasságból.
2019 A megigazulás magában foglalja a bűnök bocsánatát és a belső ember
megújítását és megszentelését.
2020 A megigazulást Krisztus szenvedése érdemelte ki számunkra és a keresztség
hozza el. Isten igazságosságához tesz hasonlóvá, aki igazzá tesz minket. Célja Isten és
Krisztus dicsősége és az örök élet ajándéka. Isten irgalmasságának legnagyszerűbb
műve.
2021 A kegyelem Isten segítsége számunkra, hogy meg tudjunk felelni hivatásunknak
és fogadott fiaivá váljunk. Bevezet minket a szentháromságos élet belső világába.
2022 A kegyelem művében az isteni kezdeményezés megelőzi, előkészíti és ébreszti az
ember szabad válaszát. A kegyelem megfelel az emberi szabadság mély törekvéseinek;
megszólítja, hogy működjék vele együtt, és tökéletesíti.
2023 A megszentelő kegyelem ingyenes ajándék, amit Isten ad nekünk, az Ő -Szentlélek által lelkünkbe árasztott -- életének ajándéka azért, hogy a bűnből
kigyógyítson és megszenteljen minket.
2024 A megszentelő kegyelem kedvessé tesz Isten előtt. A karizmák, a Szentlélek
különleges kegyelmei a megszentelő kegyelemre irányulnak, s céljuk az Egyház közjava.
Isten sokféle aktuális kegyelemmel is tevékenykedik, melyek különböznek a bennünk
maradandóan meglévő állapotszerű kegyelemtől.
2025 Isten előtt csak azért lehet érdemünk, mert Ő szabadon úgy határozott, hogy az
embert társul fogadja kegyelme művében. Az érdem elsősorban Isten kegyelméhez,
másodsorban az ember közreműködéséhez tartozik. Az ember érdeme száll vissza.
2026 A Szentlélek kegyelme fogadott fiúságunk miatt igazi érdemet ajándékozhat
nekünk, Isten ingyenes igazságossága alapján. Isten előtti érdemünk fő forrása a
bennünk lévő szeretet.
2027 Az első kegyelmet, mely a megtérés kezdete, senki ki nem érdemelheti. A
Szentlélek indítására önmagunk és mások számára kiérdemelhetünk az örök élet
elnyeréséhez hasznos kegyelmeket és szükséges mulandó javakat is.

2028 "Minden (...) Krisztus-hívő meghívást kap a keresztény élet teljességére és a
szeretet tökéletességére." "Az Apostoltól megtanultuk, hogy az erényben az a
tökéletesség vége, hogy nem ismer határokat."
2029 "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét és kövessen
engem." (Mt 16,24)

