
LUKÁCS LÁSZLÓ A zsinat szelleme
Ahogy időben távolodunk a zsinattól, úgy tudjuk talán egyre hite
lesebben értelmezni, újraolvasni, történeti összefüggésükben ele
mezve a dokumentumokat, vizsgálva azt is, hogyan alakult a zsi
nat utóélete. Milyen volt a korszellem akkor, és milyen ma? Ho
gyan kell - a zsinat szellemében - ma válaszolni a mi korunk
kérdéseire?

A világban végbement változások egyik legfontosabbika,
amellyel az egyház ma szembetalálja magát: az általánossá vált
"értékpluralizmus". Korábban egy-egy kultúrában, társadalom
ban sokkal nagyobb egyetértés uralkodott abban, hogy melyek
az alapvető és az élethez nélkülözhetetlen értékek. Ma a legkü
lönfélébb világnézetek és álvallások, gyakran nagyon is profit
éhes "üdvöskék" reklámozzák magukat. Az egyháznak ebben a
vásári versengésben kell hirdetnie az Evangéliumot.

Felelősségünk azért is nagy, mert gyorsan változó korunkban
egyre többen vesztik el tájékozódásukat, mondanak le arról,
hogy értelmes és céltudatos életet éljenek, elégednek meg a fel
szín csillogásával. Ugyanakkor viszont egyre mélyebbről tör fel
az emberben kiirthatatlanul benne élő vallási igény, egyre nyugta
lanabbul keresi a választ a Miért élünk? kérdésére. Az üdvösségkí
nálók konkurrencia-harcában az egyház nem vásárlókat toboroz,
hanem a tájékozatlanul bolyongó embernek siet segítségére. De
Pállal ma is el kell mondania: "Jaj nekem, ha nem hirdetem - ha
nem hitelesen, megélve hirdetem - az Evangéliumot."

Napjainkban egyre többen fordulnak szembe a tekintéllyel,
vagy vizsgálják egyre kritikusabban, hogy a hatalom - legyen
az egyházi vagy világi - képviselói személyükben mennyire hi
telesek. A Krisztustól kapott hatalmat is csak hiteles személyek
képviselhetik eredményesen.

Az emberek öntudata megn6tt, maguk is részt akarnak venni
azoknak a közösségeknek irányításában, amelyekhez tartoznak.
A zsinat szerint az egyház communio, Isten népe, szentségre hí
vott közössége - a közös felel6sségvállalás mai igénye találkoz
hat a zsinati arculatú egyházzal.

A zsinat csodálatosan mélyreható, olykor váratlan és meghök
kentő folyamatokat indított el az egyházban. Új horizontok nyíltak
meg evilági cselekvése számára, de új utak nyíltak meg Isten felé
is. A "zsinat szelleme" ezt a kettős nyitottságot jelenti: kreatív hű

séget, készséget a megújulásra, figyelmet az Evangéliumra és az
idők jeleire. Bízunk benne, hogy ez a Lélek irányította mozgalom
valóban ellenállhatatlanul, minden emberi nehézkedést legyőzve,

hatni fog ezután is, szerte a világon, de a magyar egyházban is.
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