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5. §
A SZENTEK KÖZÖSSÉGE

946 Az apostoli hitvallás, miután megvallotta "a szent, katolikus Egyházat",
hozzáteszi "a szentek közösségét". Ez a hitcikkely bizonyos módon kifejti az
előzőt: "Mi más az Egyház, mint az összes szentek gyülekezete?" [505] A
szenteknek ez a közössége az Egyház.
947 "Mivel az összes hívő egyetlen testet alkot, az egyik javában részesülnek a
többiek is. (...) Így többek között hinnünk kell (...) , hogy az Egyházban létezik a
javak közlése (...). A legfőbb tag Krisztus, mert Ő a Fő. (...) Krisztus javaiban tehát
minden tag részesedik; és ez a közlés történik az Egyház szentségei által." [506] "A
Lélek egysége ugyanis, aki az Egyházat vezeti, teszi azt, hogy amiben az Egyház
részesül, az mindenki közös kincse." [507]
948 A "szentek közössége" kifejezésnek tehát két jelentése van: "közösség a szent
dolgokban (sancta)" és "közösség a szent személyek között (sancti)".
Sancta sanctis! `Szentség a szenteknek!' -- mondja a legtöbb keleti liturgiában a
celebráns, mikor fölemeli a szent adományokat az áldoztatás előtt. A Krisztushívők (sancti) Krisztus Testével és Vérével (sancta) táplálkoznak, hogy
növekedjenek a Szentlélek közösségében (koinónia) és azt közöljék a világgal.
I. A lelki javak közössége
949 Az első jeruzsálemi közösségben a tanítványok "(...) állhatatosan kitartottak az
apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban"
(ApCsel 2,42).
Közösség a hitben. A hívők hite az Egyház apostoloktól kapott hite, az élet kincse,
mely gazdagodik, ha továbbadják.
950 A szentségek közössége. "Az összes szentségek gyümölcsei minden hívőhöz
tartoznak; e szentségekkel mint szent kötelékekkel Krisztushoz kapcsolódnak és
kötődnek, leginkább a keresztséggel, mellyel mint egy ajtón át belépnek az
Egyházba. A »szentek közösségén« a szentségek közösségét kell értenünk (...). E
név (közösség) minden szentségre érvényes, mert Istennel kötnek minket össze

(...); leginkább mégis az Eucharisztiát illeti meg, amely létrehozza ezt a
közösséget." [508]
951 A karizmák közössége. Az Egyház közösségében a Szentlélek "sajátos
kegyelmeket is szétoszt minden rendű és rangú hívőnek" az Egyház
építésére. [509] "A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele"
(1Kor 12,7).
952 "Mindenük közös volt" (ApCsel 4,32): "Egy igazi keresztény semmit nem
birtokol úgy, hogy ne tekintené közjónak is. Ezért a keresztényeknek mindig
készen kell lenniük arra, hogy enyhítsék a rászorulók nyomorúságát". [510] A
keresztény az Úr javainak intézője. [511]
953 A szeretet közössége: a szentek közösségében "egyikünk sem él, s egyikünk
sem hal meg önmagának" (Róm 14,7). "Ha szenved az egyik tag, valamennyi
együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, vele örvend
valamennyi. Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai" (1Kor 12,26--27). "A
szeretet nem keresi a magáét" (1Kor 13,5). [512] A legkisebb, szeretetből végzett
cselekedetünk is mindenki javára szolgál. Ez történik a minden élő és elhunyt
emberrel való szolidaritásban, ami a szentek közösségére alapszik. Minden bűn árt
ennek a közösségnek.

