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A bevezetés szerint ezt a rövid nyilatkozatot azért bocsátották ki, mert ag
gasztó a hívók bizonytalansága, zavara a "végsó dolgokat" i1letóen. A kongre
gáció tehát - anélkül, hogy a teológiai kutatást korl átozná - emlékezetbe kí
vánja idézni a hit tanításának lény eges pontjait, mindeneke lótt az egyes keresz
tény halála és az általános feltámadás közötti " közbensó állapotra" vonatkozó
lag.

Az Egyház hisz a halottaknak a teljes emberre kiterjedó feltámadásában.
Az egyén halála és az általános feltámadás közötti szakaszban az emberi " én"
megmaradását (bár egyelóre szerves kiegészítóje, a testi mivolt nélkül) az a
szellemi, öntudattal és akarattal ellátott elem biztosítja, amelyet az Egyház
"léleknek" nevez. E kifejezés elvetésére nincs semmi helytálló ok. Az Egyház
várja az Úr dicsóséges visszatérését. Ez az esemény lény egileg különbözik az
egyes embernek a halál utáni állapotától , tehát nem következik be minden em
ber számára a halál órájában. Igaz, Mária esetében a testi megdicsóülés közvet
lenül földi vándorútjának végéhez fűzódött. Ez azonban az ó kiváltsága. Sze
mélyében mintegy elólegezi azt a megd icsóülést, amely az idók végén minden
választott osztályrésze lesz .

Az Egyház hisz a pokolban is, ami az lst en színelátásából való végleges
kizárást jelenti, az örök büntetést, amely a súlyos bűnben éló és bűnét meg
nem bánó ember egész lényét éri. - A kárhozottak büntetésétól teljességgel
különbözik a tisztítótűz : az üdvö sség jelöltjeinek az a tisztulása, amelyelótte
járhat lsten szín elátá sára való eljutásuknak.

Azok a képek, amelyeket a Szentírás a felsorolt valóságok érzékeltetésére
használ , mind ig tiszteletet érdemelnek, de voltaképpeni értelmüket és jelen
tésüket kell keresnünk. EI kell kerülni a .v éqs ö dolgokról" szóló keresztény
tanítás olyan el őadás át , amely pusztán gyerekes vagy önkényes elképzelésekre
támaszkodik. Az ilyesmi gyakran hitbeli nehézségeket okoz . (PI. : vasvi ll ás. szar
vas ördögök stb .)

Sem a Szentírás, sem a teológusok nem adnak nekünk elég vilá gosságot
a halál utáni élet beh ató megismerésére. De mind enk éppen ragas zko dnu nk
kell mint keresztényeknek két lényeges ponthoz: Egyrészt hinnünk kell , hogy
folytonosság van Krisztusban élt földi kegyelmi életünk és a hal ál utáni tovább
élésünk közöt t: a kereszt ény szeretetnek életünkben megvalósított foka meg
felel Krisztus dicsóségében való részesedésünknek a jövendó élet során . 
Másrészt viszont meg kell gondolnunk azt is, hogy helyzetünk az örök élet
küszöbén alapvetóen megv áltozik: a hit homályában leélt életre követk ezik
lsten színe látásának teljes fényessége, a tökéletes közössé g Kris ztussal.
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