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Epítsd föl egyházamat!

Szent Ferenc a legenda szerint látomásban Jézust látta megjelenni, aki arra kérte: építse
föl egyházát. Szó szerint vette a felszólzlást, s nekifogott, hogy a közeli San Damiano
düledez6 szentegyházát, templomát renoválja. Engedelmesen építkezni kezdett, de id6ve1
rá kellett eszmélnie: nem erre szól a küldetése, hanem sokkal többre, nehezebbre, kevésbé
foghatóra: az egész Egyház megújítására.
- Ferenc teljesítette a Krisztustól kJlpott küldetését, s nyoma'ban megújult az egyház,
de egészen másként, mint akár Cluny, akár a tridenti zsinat reformja idején. Nem volt
nagy távlatokban gondolkodó, tervezó-szervezó zseni, nem készített nagysZJlbású terve
ket, átfogó, új egyházmodellt, nem hajtott végre mélyreható strukturális változta~ásokJlt.

lelkülete mégis megmozgatta az egyháZJlt, s eleven hatóer6ként élbenne mindmáig. 56t,
hatása túlnó a kereszténységerz. Nemcsak az egyháznak egyik legnépszerűbb szentie, de
szelleme megérinti a nem-kJltolikusokJlt, a nem-keresztényeket, sót nemegyszer a nem
hfv6ket is. Uj belátásokra indítja ma is a világot. Hirdeti a krisztusi békét, szelidséget,
a teremtett világ szeretetét.

Nemcsak az egyház - az emberiség is szegényebb volna nélküle. Ferenc kaiolikus,
mindhalálig húséges fia a nimai-katolikus anyaszentegyháznak, élén a püspökökkel ésa
pápával. De kJltolikus, a szónak másik, egyetemesen tágas értelmeven is, amely szerint
minden ember meghívást kapott az üdvösségre. A Naphimnusz Ference az egész koz
moszt Isten alkotásának látja, s testvérének tekint mindeni és mindenkit.

Ki a kJltolikus? - tesszük föl a kérdést ebben a számunkban. F6leg teológusok vála
szát köwljük, hiszen a dogmatik» egyik alapkérdésér61 van szó. A válaszokból megtud
hatjuk, milyen jelentésváltozásokon ment át a kifejezés. Katolikusnak mondjuk a pápa
f6sége alatt álló római kaiolikus egyházat. De a kaioticuas egyetemességet is jelent, s
mini ilyen, Krisztus egyetlen, egész egyháztínak lényege1zez tartozik. Ahogy a II. Vati
káni zsinat ünnepélyesen hitet tett az egyház egyetemes-kJltolikus volta mellett: minden
jálkJlratú ember meghívást kapott arra, hogy Isten népének tagjává legyen.

E sZJimunkban teológusok válaszolnak kérdésünkre. De kíváncsian várjuk minden
olvasónk véleményét, hitvallását. Hiszen az elviválasz egyértelmúen megfogalmazható,
s a szentek életeven harmóniába simul a szó kétféle jelentése. A gyakorlatban azonban
nemegyszer feszültségeket kell oldania, ellentéteket összebélátenie annak, aki fenntartás
ne1kü1 vállalja mindkett6t. Az egyház az apostoli kor óta egység és sokféleség feszültsé
ge'ben el Egyszerre vállalja az egységet és az egyetemességet. Hisz Isten minden egyes
emberhez szóló, mégis egyetemes üdvözít6 szereteteven, a Szeretetben, amely végülis
harmóniaöa szelidzli a sokfe1eséget. ,

Ma hazánkban is sokan hallani vélik a Ferencnek szóló felhívást. Epzlsd föl egyháza
mat! Mire szól maez a küldetés? Melyik egyháZJlt épzlsük? Milyen eszköwkkel? Vagy
talán nem is csupán a fáradozásunkra, a szakmai tudásunkra, a teljesz'tményünkre van
szükség, hanem a szfvünkre, reánk magunkra? A katolicitásban megújulhat az egyház,
és segzlhet a nemzet, az emberiség megújulásában.

LukácsLászló

721


