
Mindig fiatal 
Az egyik legősibb keresztény irat szerint a Pásztor látomásban pil-
lantja meg az egyházat. Először ráncos öregasszonyként jelenik meg 
előtte, harmadszorra azonban már gyönyörű fiatalasszonyt lát, hó-
fehér hajjal. A látomás magyarázata: az egyház már ott szerepel Isten 
teremtő tervében, ezért idős. De csupa ránc és elgyöngült azért is, 
mert tagjai elpuhultak és elfordultak tőle. A harmadik látomásban 
viszont szépséges és vidám, mert tagjai megtértek; ezért megfiata-
lodtak, a jóban megerősödtek, szellemük megújul a kapott örömtől. 
Már az első keresztény nemzedékben élt ez a tudat, hogy az egyház 
Isten örök üdvözítő tervének része, és mindenkor tőle kapja fiatal-
ságát. Krisztus feltámadása által mindnyájan új teremtménnyé vál-
tunk. „Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi tovatűnt, 
lám, valami új valósult meg” (2Kor 5,17). 

A „régi” és „új” jelző nemcsak időbeli különbséget jelent: a „régi” 
az emberi gyöngeségekre, az „új” az Istentől kapott kegyelemre utal. 
Az egyház arra hív meg mindenkit, hogy „vesse le a régi embert, és 
öltse föl az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul” (Kol 
3,9). „Újuljatok meg”: az egyház a kezdetek óta ennek a dinamikus 
mozgásnak részese, hiszen Krisztus feltámadása óta húsvéti időben él, 
az egyetlen, isteni és örök „Új” beteljesedésének reményében. Keve-
redik benne az esékeny, bűnöknek kitett emberi elem, és a bűnt meg 
a halált legyőző isteni kegyelem. Történetében ezért bűnök és hibák, 
másfelől viszont megújulások és megtisztulások követik egymást. 
Minden megújulás két irányba tekint: visszamegy a forrásokhoz, az 
apostoli eredethez, és előretekint, igazodva a korhoz, az idők jeleihez. 

Ez a kettős folyamat nyilvánult meg a II. Vatikáni zsinaton, amely 
korszerűsítésre törekedett (aggiornamento), de úgy, hogy visszanyúlt 
az eredetekhez, „a forrásokhoz”, és annak távlatából tisztította meg 
az egyház életére a századok során rárakódott, fölösleges vagy hi-
teltelenné vált szokásokat. Mára nyilvánvalóvá lett, hogy a zsinat 
nem maradt egyszeri esemény, hanem egy folyamatot indított el. 
Felgyorsult időnkben már nem elégséges az egyszeri kiigazítás: két-
három évtizedenként új nemzedékek jelennek meg, új elvárásokat 
támasztva az egyházzal szemben is. Hozzájuk fordul ma az egy-
ház, amikor e zsinati folyamatban gondos megkülönböztetéssel ál-
landóan mérlegeli: mi az, ami a változtatás, korszerűsítés jogos igé-
nye, és mi az, ami a hit valamely lényegi tartalmát meghamisító 
kívánság, ezért elfogadhatatlan. Az egyházban a feltámadott Krisz-
tus cselekszik Szentlelke által: az isteni Vőlegény folytonosan meg-
tisztítja és megfiatalítja szeretett Jegyesét. A szüntelenül megújuló 
egyház ma különös erővel hívja és várja a fiatalokat, a jövő nemze-
dékeket, hogy váljanak ők is tevékeny részeseivé az Istentől kapott 
örök fiatalság életének.
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