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Az egyház mindig
fiatal
Az egyik legkorábbi ókeresztény mű, a 150 körül keletkezett
Hermász Pásztora úgy írja le az egyházat, mint fehér hajú idős

asszonyt. A szerző látomásában az egyház újra "fiatallesz és szép,
csak őszülő hajjal". A magyarázat szerint "azért idős, mert minde
nek előtt alapíttatott, hiszen érte alkottatott a világ". Mégis mindíg
fiatallá változik, amikor gyermekei "az új Örömhír miatt érzett
örömükben legyőzik a gyöngeség és a kétség agg szellemét" .

A II. Vatikáni zsinatot az egyház megújítására hívta létre XXIII.
János pápa. Az általa meghirdetett "aggiornamento", jól ismert
az üzleti életben. A gyártó cégek állandóan fejlesztik is portéká
jukat, vagy legalábbis időről időre új köntösbe öltöztetik, hogy
eladhatóak maradjanak a változó divatok és igények közepette
is. A pápa ennél jóval nagyobb célt tűzött a zsinat elé: az egyház
mélyreható reformját, tehát a hívő közösség életének megújítását
és megelevenítését. Nem a változó koráramiatokhoz kívánt al
kalmazkodni, nem is "túlélési stratégiát" akart kidolgozni. Ha
nem azt akarta, hogy az egyház újra eleven legyen és fiatal. En
nek érdekében le akarta hántani róla az évszázadok során
rárakódott s mára fölöslegessé, sőt akadállyá vált emberi ténye
zőket. Vissza akart nyúlni a forrásokhoz: az Evangéliumhoz és
az első keresztény közösség hitéhez, hogy az Örömhírt eredeti
frissességében kínálja fel a világnak. Ennek érdekében a szó ere
deti értelmében egyetemessé akarta tenni az egyházat: európa
központúságából kiemelve világegyházzá tágítani, hogy ottho
nos lehessen szerte az egész földön, és otthon érezhesse benne
magát mindenki, aki őszintén keresi az élet értelmét, az emberi
ség boldogulását.

Bármilyen váratlan volt is a pápa elhatározása, valójában voltak
előzményei az egyházban. A zsinatot megelőző évtizedekben szá
mos kezdeményezés született a teológia, a liturgia, a keresztény
közösségi élet megújítására, ezek azonban elszigeteltek maradtak,
vagy éppen elnyomta őket az a konzervativizmus, amely a meglé
vöhöz mereven ragaszkodva próbált szembeszállni a hittől egyre
messzebbre sodródó vagy azt éppen elutasító koráramiatokkal.

A zsinat intézkedései nyomán sokat fiatalodott és szépült az
egyház arculata. A zsinat szelleme azonban akkor tarthatja fiata
lon az egyházat, ha képes a folyamatos aggiornamentóra: foly
ton visszanyúl Alapítójának eredeti szándékához, s éber figye
lemmel lesi éltető Lelkének sugallatait és az idők jeleit.
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