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RÉSZESEDÉSÜK KRISZTUS PRÓFÉTAI HIVATALÁBAN
904 "Krisztus nem csupán a Hierarchia által tölti be prófétai küldetését, (...) hanem
a világi hívek által is, akiket tanúnak állít, és ellát a hit érzékével és a szó
kegyelmével": [445]
"A tanítás (...), amely elvezet a hitre (...), minden igehirdető, sőt minden egyes hívő
feladata lehet." [446]
905 Prófétai küldetésüket a világi hívők az evangelizáció révén is teljesítik,
"tudniillik Krisztust hirdetik az élet tanúságával és a kimondott szóval". A világi
hívőknél "ez az evangelizáció (...) sajátos jelleget és különleges hatékonyságot nyer
attól, hogy a világ megszokott körülményei között történik". [447]
"Ez az apostolkodás azonban nem merül ki az élet tanúságtételében; az igazi
apostol keresi az alkalmakat, hogy szavával is hirdesse Krisztust, mind a nem
hívőknek, (...) mind a hívőknek." [448]
906 Az arra alkalmas és képzett világiak bekapcsolódhatnak a hitoktatásba; [449] a
teológiai tudományok oktatásába [450] és a tömegkommunikációs eszközök
használatába is. [451]
907 "Tudásuk, szakértelmük és tekintélyük alapján joguk, sőt néha kötelességük,
hogy az Egyház javát érintő dolgokról véleményt nyilvánítsanak a szent pásztorok
előtt, és véleményüket a hit, az erkölcs és a pásztorok iránti tisztelet megtartásával,
valamint a közjónak és a személyek méltóságának figyelembevételével a többi
Krisztus-hívő tudomására hozzák." [452]

RÉSZESEDÉSÜK KRISZTUS KIRÁLYI HIVATALÁBAN
908 Krisztus halálig tartó engedelmessége által [453] tanítványaival közölte a
királyi szabadság ajándékát, hogy "önmegtagadásukkal és szent életükkel
legyőzzék magukban a bűn országát". [454]
"Mindaz, aki a saját teste fölé kerekedett és megfelelő elevenséggel uralkodván
önmagán nem engedi, hogy a test szenvedélyei megzavarják a lelkét, azt, mivel
bizonyos királyi hatalommal megfékezi önmagát, méltán mondják királynak, mert
uralni tudja magát és független, és nem hagyja, hogy fogolyként bűnbe
vonszolják." [455]
909 "Ezenkívül a világi hívek szervezett formában is próbálják jobbítani a világ
intézményeit és bűnre csábító életkörülményeit, hogy ezek az igazságosság
követelményei szerint alakuljanak, és az erények gyakorlásának inkább
kedvezzenek, mintsem útjába álljanak. Ha így tesznek, erkölcsi értékekkel fogják
átitatni a kultúrát és az alkotó emberi munkát." [456]
910 "A világi hívők hivatást érezhetnek vagy meghívhatók a lelkipásztorok
segítésére az egyházi közösségekben. Új színt, új életet vihetnek az
egyházközségbe, ahol különböző tisztségeket töltenek be, a nekik adott kegyelem
és képességek mértéke szerint." [457]
911 Az Egyházban "a kormányzati hatalom gyakorlásában a világi Krisztus-hívők a
jog előírásai szerint közreműködhetnek". [458] Így részt vehetnek részleges
zsinatokon, [459] egyházmegyei zsinatokon, [460] a lelkipásztori tanács tagjai
lehetnek; [461] besegíthetnek a plébánia lelkipásztori feladatainak
megoldásába; [462] közreműködhetnek a gazdasági tanácsokban, [463] és tagjai
lehetnek egyházi bíróságoknak. [464]
912 A Krisztus-hívők "tanuljanak meg gondosan különbséget tenni az őket
egyháztagként megillető jogok és kötelességek és azon jogok és kötelességek
között, melyek állampolgárként illetik meg őket. Törekedjenek arra, hogy e jogok
és kötelességek harmonikus egészet alkossanak, nem feledve, hogy minden evilági
dologban is a keresztény lelkiismeretnek kell vezetnie őket, mert semmiféle emberi
tevékenység, még az evilági dolgokban sem, vonható ki Isten fennhatósága
alól." [465]
913 "Így minden világi hívő a neki juttatott adományokból eredően egyszerre
tanúja és eleven eszköze az Egyház küldetésének »Krisztus ajándékozásának
mértéke szerint« (Ef 4,7)". [466]

