
Szolgálat
LuKÁcsLÁSZ16 és párbeszéd

Ebben az évben lesz 30 esztendeje annak, hogy a II. Vatikáni zsinat
befejeződött. A jubileum alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk
az 1962-1965 közti évek hatalmas erőfeszítésére és teljesítményére,
arra a Lélek-járásra s a nyomán járó mélységes fordulatra, amely a
zsinatot az eredeti elképzelésektől eltérő - hisszük, a Szentlélek
által vezérelt - irányba terelte.

A zsinat a kétezer éves egyház életének kiemelkedően fontos
eseményévé lett. Történelmet csinált, annyira, hogy szokásba jött
"zsinat előtti" és "zsinat utáni" korszakról, szemléletről beszélni.
Romjaiból éledező magyar egyházunknak is a zsinatból táplál
kozva kell megújulnia, a zsinathoz kell mindig újra hozzámémie
önmagát és életét, céljait és törekvéseit.

A zsinat fő témái: megújult egyházkép, a laikusok helye az
egyházban, új kapcsolatok a többi keresztényekkel és a többi val
lásokkal, sőt a nem-hívőkkel is, készség a világ szolgálatára. Mö
göttük azonban egy újfajta - mélységesen és eredendően keresz
tény - magatartás bontakozott ki: a szolgálat és a párbeszéd szelleme.

A szolgálat nemcsak a vezetők kötelessége, hanem az egész
egyházé. Az egyház nem önmagáért van, hanem az üdvösség
"eszköze" az egész világnak. Szolgálnia kell az emberiség evilági
fejlődését, de - éppen ezáltal s nem ennek ellenében - egyben
túlvilági üdvösségét is, amely már itt a földön, életünk során kez
detét veszi. A párbeszéd pedig nem kötetlen fecsegés másokkal
vagy gerinctelen alkalmazkodás hozzájuk, hanem egymás megbe
csülésén, tiszteletén alapuló közös keresése az igazságnak. A pár
beszéd arra törekszik, hogy feloldja a konfliktusokat, tisztázza a
félreértéseket, segítse egymás valódi megértését, az érvek és véle
mények helyes mérlegelését. A helyes párbeszéd a személy sza
badságára és méltóságára épül, abban a biztos reményben, hogy
az ember közösségre, együttlétre teremtetett, s ezt a communiót
csak igazságban érheti el.

Az egyház alapítójától és mesterétől, Krisztustól tanulta a szol
gálatot és a párbeszédet, az Evangélium szellemét. Krisztus azért
jött, hogy megmentse azt, ami elveszett, hogy szolgálja az em
bert, segítse evilági gondjainak megoldásában s az örök élet el
nyerésében. Szeretetét nem kényszeríti rá senkire, de felkínálja
mindenkinek, párbeszédet kezdve nemcsak az érte rajongókkal,
hanem a vele szembefordulókkal is.

Magyar egyházunk a zsinat után, most kezd újjáépülni. Ez
csak a zsinat szellemében történhet. Szolgálatban és párbeszédben.
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