
luKÁcsLÁSa6 Ez az egyház hite
A Katolikus Egyház Katekiznmsa az egyház zsinati megújulási folyamatának
fontos állomása. A Római Katekizmus óta négyszáz év telt el, azóta ala
posan megváltozott az egyház élete és az azt körülvevő szellemi-társada
lmi környezet is. Az egyház akkor Európához kötődött, azóta viszont
világegyház lett. Európa pedig akkor, minden vallási megosztottság elle
nére, alapvetóen keresztény szellemiségű volt - mára viszont egyre in
kább elszakadt az evangéliumi gyökerektől

A katekizmusban az egyház tagjai egyetlen hatalmas rend
szerben tekinthetik át hitük igazságait. Ez a hitrendszer azonban
nem elvont spekuláció: életből fakad és életre hív. Istennek a kinyi
latkoztatásban feltáruló életét és szeretetét mutatia be, majd megmu
tatja az ember válaszát erre a szeretetre.

A katekizmust egy éve adta át az egyháznak a pápa. Azóta
egymás után látnak napvilágot a különböző nyeívű fordítások. Az
eladott példányszámok bizonysága szerint: mindenütt hatalmas
könyvsiker. De az igazi munka még hátra van: a hitnek valódi
közvetítése, átadása. S nyílt az a kérdés is: ki mit ért meg, fogad
el belőle, ki hogyan értelmezi egyes részeit, miként valósítja meg
az életében? Másként fogadják a valóban hívő, elkötelezett keresz
tények. Másként a megkeresztelt hitetlenek. Másként azok, akik
kívülről szemlélik az egyházat, kíváncsian vagy tartózkodóan, gya
nakodva vagy ellenségesen, jóindulattal vagy várakozással teli.

A katekizmus rövidesen megjelenik magyarul is. Milyen lesz a
hazai fogadtatása? Hogyan veszik majd kézbe az egyházon belül s
az egyházon kívül? Hogyan sikerül majd általa a hit közvetítése az
egyházban, a gyermek- és felnőtt hitoktatásban? Jövendő olvasói
megrekednek-e majd a betúnél, a formuláknál, vagypedig fölmele
gíti szívüket Isten hatalmas, az egész világot az üdvösségre hívó
szeretete? Sokan vannak hazánkban is a nem vagy nem igazán hívő

megkereszteltek s a hittől csakugyan távol állók. Remélhetjük-e,
hogy a katekizmus segíti közeledésüket Krisztushoz? Manapság so
kan visszaélnek a "keresztény" jelzővel, saját céljaik érdekében, má
sok pedig elszántabban és következetesebben támadják az egyházat,
mint az elmúlt évtizedekben tették. Mennyire segít majd a katekiz
mus abban, hogy a magyar egyház tisztázza saját mibenlétét és he
lyét az őt körülvevő társadalomban?

Új évfolyamunk új külsőben jelenik meg. Egyszerre kívánjuk
őrizni a Vigilia legnemesebb hagyományait, a klasszikus, harmó
niát sugárzó formákat, s törekedni olyan szemléltetőbb,a monda
nivalót jobban kiemelő, "modern" külsőre, amely jobban segíti az
olvasót a tájékozódásban. A tervezésért Zsótér László grafikusmű

vésznek mondunk hálás köszönetet - reméljük, minden olva
sónk örömét is tolmácsolva számára.
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