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II. Közösség a mennyei és a földi Egyház között
954 Az Egyház három állapota. "Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében
és vele mind az angyalok, és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve Neki
minden, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi
életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsőült állapotban vannak, és
»tisztán látják magát a háromszemélyű egy Istent, amint van«": [513]
"Más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát
ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek.
Mert Krisztus valamennyi híve az ő Lelkének birtokában összeolvad az egy
Egyházba, és egymáshoz kapcsolódik őbenne." [514]
955 "Az úton levők egysége tehát a Krisztus békéjében elhunyt testvérekkel a
legkevésbé sem szakad meg, sőt az Egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak
kölcsönös közlésétől erősödik." [515]
956 A szentek közbenjárása. "Abból következően ugyanis, hogy az égiek
bensőségesebben egyesülnek Krisztussal, az Egyház egészét megszilárdítják a
szentségben (...). Szüntelenül közbenjárnak értünk az Atyánál, bemutatván
érdemeiket, melyeket a földön szereztek Jézus Krisztus, Isten és az emberek
egyetlen közvetítője által. (...) Nagy segítséget nyújt tehát gyöngeségünknek az ő
testvéri gondoskodásuk": [516]
"Ne sírjatok, hasznosabb leszek számotokra ott, ahová megyek, mint itt, ahol
voltam." [517]
"Mennyországomat azzal akarom tölteni, hogy jót teszek a földön." [518]
957 Közösség a szentekkel. "Az égiek emlékét azonban nemcsak a jó példájuk miatt
tiszteljük, hanem még inkább azért, hogy megerősödjék az egész Egyház egysége a
Lélekben a testvéri szeretet gyakorlása által. Mert miként az útonlevők keresztény
közössége közelebb visz bennünket Krisztushoz, úgy a szentekkel való közösség
ahhoz a Krisztushoz kapcsol, akiből mint forrásból és főből minden kegyelem és
Isten népének élete árad." [519]

"Őt (Krisztust) ugyanis mint Isten Fiát imádjuk; a vértanúkat pedig, mint az Úr
tanítványait és követőit, méltán szeretjük Királyuk és Mesterük iránti páratlan
odaadásuk miatt; bárcsak sorstársaik és tanítványtársaik lehetnénk!" [520]
958 Közösség a megholtakkal. "Jézus Krisztus egész misztikus testének e
közösségét nagyon jól ismerve, a zarándok Egyház az első keresztény időktől
kezdve nagy jámborsággal ápolta a holtak emlékét, és mivel »szent és üdvösséges
gondolat a halottakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől« (2Mak
12,46), közbenjáró imákat is ajánlott föl értük." [521] A megholtakért végzett
imádságunk nemcsak őket segítheti, hanem értünk végzett közbenjárásukat is
hatékonnyá teheti.
959 Isten egy családjában. "Valamennyien, akik Isten gyermekei vagyunk és
Krisztusban egy családot alkotunk, miközben a kölcsönös szeretetben és a
Szentháromság egy dicséretében megosztjuk javainkat egymás között, válaszolunk
az Egyház lényegi hivatására." [522]
Összefoglalás
960 Az Egyház a "szentek közössége": e kifejezés elsősorban "a szent dolgokat"
(sancta) jelöli, főként az Eucharisztiát, mely által "megjelenik és megvalósul a
hívők egysége, akik Krisztusban egy testet alkotnak". [523]
961 A kifejezés a "szent személyek" (sancti) közösségét is jelenti Krisztusban, aki
"mindenkiért meghalt"; úgyhogy amit bárki Krisztusban vagy Krisztusért tesz vagy
szenved, az mindenki számára gyümölcsöt hoz.
962 "Hisszük az összes Krisztus-hívő közösségét, tudniillik azokét, akik a földön
zarándokolnak, akik az életből kilépve tisztulnak és akik élvezik a mennyei
boldogságot, és valamennyien egy Egyházat alkotnak; hasonlóképpen hisszük,
hogy e közösségben velünk van Isten és az Ő szentjeinek irgalmas szeretete, akik
könyörgéseinkhez mindig odahajtják fülüket." [524]

