
A Lélekre nyito�an
Az évfordulók bűvöletében élünk: a legkülönbözőbb intézmények
és orgánumok kötelességszerűen  emlékeznek meg egy-egy kiemel -
kedő eseményről vagy személyiségről. Ha nem viszik túlzásba, ez
per sze hasznos lehet arra, hogy elevenen tartsa a múlt emlékét; de
ar ra is, hogy kritikusan szembesítsük a múltat a jelennel: vizsgáljuk
felül a történelmet mai látásmódunk alapján, és megfordítva: a múlt
tapasztalatait hívjuk segítségül mai problémáink megoldására.

Matteo Ricci nevét talán csak az egyház történetében járatosab-
bak ismerik. Halálának 400. évfordulóján mégis világszerte megem -
lékeznek róla, hiszen a Távol-kelet felé irányuló missziónak egyik
leg kiemelkedőbb alakja volt. Tevékenysége alapvető szemléletvál-
tást jelentett a „pogányok” megtérítésére irányuló misszióban. Ricci
minden szempontból integrálódott a helyi kultúrába: öltözködésé-
ben, életmódjában, nyelvhasználatában kínaivá lett a kínaiak között.
Nem avval kezdte, hogy az Evangéliumról prédikált, nem emlegette
lépten-nyomon a keresztény értékeket, hanem alkalmazkodott kör-
nyezetének kultúrájához, és azt próbálta tágítani.

A II. Vatikáni zsinat egyik legfontosabb kulcsszava a dialógus lett
VI. Pál pápa első, programadó enciklikája nyomán. A pápa szerint az
egyház különféle módokon állhat (állt) kapcsolatban a világgal: ki-
vonulhat belőle, elzárkózhat tőle, vagy éppen fordítva, „szent” háborút
indíthat ellene, hatalmi túlsúlyra törekedve, hogy Isten nevében ural-
kodjon felette. Ma e módszerek egyike sem használható, jelentette ki
a pápa: „Mi azonban úgy látjuk, hogy az egyháznak a világgal való
kapcsolata a párbeszéd alakjában valósulhat meg a legjobban.”

Matteo Ricci a dialógus embere volt, aki őszinte párbeszédre töre-
kedett mindenkivel, akivel találkozott. A valódi dialógus azonban fel-
tételezi, hogy mindkét fél elfogadja: lehet, hogy nincs (mindenben) iga-
za, illetve hogy (valamiben) a másiknak van igaza. A zsinat a dialógus
elvi alapjait rakta le a másként gondolkodó emberekkel és a többi val-
lásokkal folytatott párbeszédben. Kijelentette, hogy „az igazság mag-
vai” megtalálhatóak más vallásokban is; hogy ott is tevékenykedhet
a „Szentlélek, az Igazság Lelke titokzatos, általunk nem látható módon”:
„ebben az esetben a Titokzatos Test keretein kívül működik”.

A keresztény a dialógus embere. Abban a meggyőződésben él, hogy
Isten a szeretet és a boldogság útjára hív meg minden embert, s meg-
hívása Jézus Krisztus üdvözítő tevékenységében érte el csúcspont-
ját. De tudja azt is, hogy a Feltámadott Lelke titokzatosan, mégis ha-
talmasan ott működik a történelemben annak kezdete óta, nemcsak
az intézményes egyházban, hanem azon kívül is. Ezért tisztelettel kö-
zeledik minden jószándékú emberhez, mert az igazság és a jóság, a
szolgálatkészség és a szolidaritás minden formájában Krisztus sze-
retetre hívó Lelkének működését fedezi fel.

LUKÁCS LÁSZLÓ

485

Eleje:Layout 1  2010.06.17.  12:43  Oldal 485    (Fekete/Black lemez)


