
Nyitva
Gondolatok a hit helyzetéről és jövőjéről Európában

Általában boltok, hivatalok ajtaján találkozunk ezzel a hívogató fel-
irattal: nyitva. Különösen jól esik ezt az információt olvasni akkor,
ha az ember bizonytalan a nyitva tartás vagy az ügyfélfogadás
rendjét illetően, és örömmel állapítja meg, hogy még nem késett el,
még megkaphatja azt, amire szüksége van, még elintézheti azt az
ügyét, amiért odafáradt.

XVI. Benedek pápa Hit évét megnyitó „Porta fidei”1 kezdetű
apostoli levelében mondja ezt: „A hit kapuja mindig nyitva áll előt-
tünk”. A nyitott kapu itt különösen beszédes szimbólum. Nemcsak
a hit évének megnyitására vonatkozik, hanem szól arról is, hogy
milyen stílusúnak kell lennie a hitről szóló beszédünknek és tanú-
ságtételünknek, közösségi és egyházi életünknek. A nyitott kapu
nem egy félénk ember vagy csoport védekező pozíciójának kifeje-
zője, nem is egy hódítani akaró vagy győzelmét ünneplő sereg vagy
vezér attribútuma. Inkább baráti meghívás egy olyan világba, ahol
mi magunk is egy nagyobb Úrnak a vendégei vagyunk.

Ha azonban bolygónk vagy kontinensünk jövőjével kapcsolatban
mondjuk, hogy nyitott, már korántsem érezzük ennyire jól vagy biz-
tonságban magunkat. A felvilágosodást követő tudományos opti-
mizmus és a korlátlan haladásba vetett hit nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket. Elég, ha a két világháború szörnyű tragédiájára,
két istentelen diktatúra, a náci és a kommunista rendszer emberte-
len kegyetlenségeire gondolunk. A Földet sokszorosan elpusztítani
képes fegyverarzenál, az atomenergia békés felhasználásának cser-
nobili és fukusimai katasztrófái vagy a környezetszennyezés egyre
súlyosbodó problémái szintén a veszélyeztetettség érzését növelik.
Az Egyesült Államokból kiinduló és Európát is megrendítő pénz-
 ügyi és gazdasági válság pedig mindenki számára érzékelhető mó -
don jelzi, hogy nem vagyunk biztonságban, hogy a jövőnk nyitott,
és kimenetele egyáltalán nem biztos, hogy kedvező lesz.

Válság: veszély és esély

A kínai nyelvben a válságot jelentő írásjel két részből tevődik össze:
az egyik veszélyt, a másik esélyt jelent. Amikor Európáról és ebben
a katolikus hit helyzetéről gondolkodunk, hasonló képzettársítások
juthatnak eszünkbe. Kétségtelenül megmutatkoznak a veszély jelei:
az egyre inkább egységesedő világban Európa gazdasági és demo-
gráfiai mutatói olyan válság tünetei, amelyet sokan, méltán, antro-
pológiai és kulturális válság névvel illetnek.

JANKA FERENC

1966-ban született. Görög -
katolikus pap, filozófus és
teológus. Rómában a Pápai
Gergely Egyetemen vé-
gezte teológiai tanulmá-
nyait, majd filozófiai dokto-
rátust szerzett. Különböző
oktatási és pasztorális fel-
adatok után 2007–2012-ben
az Európai Püspöki Kon fe-
renciák Tanácsának főtitkár-
helyettese volt a Svájci St.
Gallenben. Jelenleg veszp-
rémi paróchus és főiskolai
tanár.

1Porta Fidei 1.: „A »hit
kapuja« (vö, ApCsel

14,27), amely az Istennel
való életközösségre vezet
és lehetővé teszi az Isten
egyházába való belépést,
mindig nyitva áll előttünk.”
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Ugyanakkor vannak olyan tényezők is, amelyek ébren tartják a
reményt, amelyek arra utalnak, hogy Európa, úgy is, mint gazda-
sági és politikai közösség, és úgy is, mint olyan kontinens, amelyen
a kereszténység továbbra is kovászként jelenlévő erő, rendelkezik
olyan szellemi és lelki tartalékokkal, amelyeket kiaknázva megú-
julhat és betöltheti sajátos küldetését.

Ha a negatív jelenségeket akarjuk röviden felsorolni, akkor elő-
ször egy olyanfajta pluralizmust kell megemlíteni, amely szándé-
kosan elmossa a különbséget a jó és a rossz között, egyre nehezebbé
téve az igazságok, a tévedések és a hazugságok megkülönböztetését.

Bizonyos hangos és erős érdekérvényesítő képességgel rendelkező
csoportok a jogtalan diszkrimináció és a kisebbségek védelmének he-
lyes elvét „jogok konfliktusa” esetén olyan fegyverként használják,
amely meg akarja tiltani azt, hogy a csendes többség másként gon-
dolkodjon és nyilatkozzon például a másságról, mint az Európában
most uralkodó trend. Tudatosan gyengítik a hagyományos keresz-
tény értékeket: az egy férfi és egy nő közötti házasság intézményét, el-
lenzik az életnek a fogantatástól a természetes halálig való védelmét.

Az állam és az egyház szétválasztásán alapuló egészséges laicitás
mellett megjelent az intoleráns laicizmus, amely ki akarja rekesz-
teni az egyházat a társadalomból, az Istent és a vallás témáját a köz-
életből. E nézet szerint az Istennel és a vallásossággal kapcsolatos
elméleti és gyakorlati megfontolásoknak nincs helye a tudomány, a
kultúra, a jog és a nevelés területein, legitimitásuk legfeljebb a ma-
gánéletre korlátozódhat. A laicizmus a semlegesség leple alatt a val-
lástalanság ideológiájának egyeduralmát akarja kiterjeszteni. Nem
ismeri el a hit megélésének jogos, közösségi dimenzióját, ellenzi a
vallási szimbólumok nyilvános jelenlétét.

Az egykori keleti blokk államaiban nyílt vallás- és egyházüldö-
zés folyt, amely a rendszer gyengülésével együtt veszített kemény-
ségéből, de egészen a 90-es évekig tartott, súlyos erkölcsi károkat és
vallási tudatlanságot hagyva maga után. Nyugat-Európában a hat-
vanas évektől kezdődően a vallási tapasztalat kritikus, olykor drá-
mai „evolúciója” zajlott le. Berzoza spanyol püspök így vázolta az
intézményes vallásosságtól a belső élményeken alapuló vallásos-
ság felé vezető folyamatot: „a hatvanas évek szlogenje ez volt:
Krisz tus igen, egyház nem; a hetvenes éveké: Isten igen, Krisztus nem;
a nyolcvanas éveké: vallás igen, Isten nem; a kilencvenes éveké: spi-
ritualitás igen, vallás nem.”2 Ez a felfogás a hagyományos értékek
kulturális és társadalmi eróziójához vezetett.

Ha az esély oldalát tekintjük, akkor meg kell emlékeznünk arról a
hallatlan értékről, hogy Európa túlnyomó részén 68 éve béke van. Az
Európai Unió alapítói a keresztény társadalmi tanítás alapelvei men-
tén a személyi méltóság, a szolidaritás és a szubszidiaritás ideáljai je-
gyében alkottak meg egy olyan európai alkotmányt, amely ha folya-
matos korrekciókra szorul is, mégis a béke és egy viszonylagos
gazdasági stabilitás alapja lett. A jelen gazdasági válság pedig evidens
módon mutatja meg az „önmagát szabályozó pénzpiac” ideológiájá-

Negatív jelenségek

A hagyományos értékek
eróziója

2Avilai Szent Teréz a
New Age szemfényvesz -

téseinek ellenszere.
Magyar Kurír, 2011.09.14.

Cecilio Raúl Berzosa
Martínez püspök zárszava
az Avilában megrendezett

II. Nemzetközi Teréz-
konferencián 2011.

szeptember 4-én.
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nak fenntarthatatlanságát. Felveti a pénzügyi folyamatokkal kapcso-
latos erkölcsi felelősség kérdését, és egyre nyilvánvalóbbá teszi azt,
hogy a pénzvilágnak kell a gazdaság és a társadalom szolgáltában áll-
nia, és nem fordítva. A válság elemzésének közege megnyithatja az
utat az emberi személy sorsa, méltósága és lelki hivatásának még
alapvetőbb kérdései felé is.

A katolikus egyház európai helyzete sem csak negatív jelensége-
ket mutat. Igaz, hogy korábbi szerepéhez viszonyítva kisebb mér-
tékben, de sok nyugat-európai államban még mindig jelentős társa-
dalmi, kulturális és intellektuális bázissal rendelkezik (például
Olaszország, Németország), a volt szocialista országokban pedig
megújulásának és fejlődésének hiteles jeleit láthatjuk. Átfogóan jel-
lemző, hogy a népegyházi és a szolgáltató egyházi szerep jelentősége
csökken, a személyes részvételen és tudatos elköteleződésen alapuló
közösségi vallásosság erősödik, különösen a fiatalok körében. A kö-
zösségek többnyire élő plébániai/parókiai csoportokhoz vagy vala-
milyen lelkiségi mozgalomhoz tartoznak. A világifjúsági találkozók
fiataljai ennek az új vallásosságnak a leginkább látható képviselői.

A hit megélése és átadása ebben a válságban is, a veszélyek és
esélyek közegében is Krisztus egyházának örök értelme és feladata.
Ebben a közegben jelent meg az „új evangelizáció” kifejezés, ami-
nek sajátos jelentése van. Különbözik az egyház örök küldetésétől,
és nem is azt a missziót jelenti, amivel az egyház azokhoz fordul,
akik még soha nem találkoztak Krisztus Evangéliumával (missio ad
gentes). Az új evangelizáció azokat a megkeresztelt embereket szán-
dékozik megszólítani, akiknek nincs élő hite, akik nem gyakorol-
ják a vallásukat. Ezeknek akarja új lelkesedéssel, új módszerekkel és
új kifejezésekkel hirdetni az Evangéliumot.3

Elmélet és gyakorlat — Az európai egyház helyzetéről 
egy kongresszus tükrében

A katolikus keresztény hit egyik legmagasztosabb sajátossága egyetemes
jellege. A II. Vatikáni zsinat meg akarta erősíteni a püspökök kolle-
gialitását, és létrehozta a különböző kompetenciákkal felruházott nem-
zeti püspöki konferenciákat, a kontinentális püspöki tanácsokat, va-
lamint a püspöki szinódus intézményét. Az egyház hierarchikus
szervezetében persze továbbra is a megyéspüspököknek és Péter min-
denkori utódjának van kitüntetett szerepe. Egyre nő azonban ezeknek
a tanácskozó szervezeteknek a jelentősége, különösen a speciális kom-
petenciákat igénylő, valamint az egységes fellépést sürgető kérdésekben.

Az európai püspöki karokat az Európai Püspöki Konferenciák Ta-
nácsa (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae — CCEE)
fogja össze. A 33 Püspöki Kart és 5 püspökséget tömörítő szervezet
2011-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Ez alatt az idő alatt
a gondviselő Isten segítségével eredményesen munkálkodott az eu-
rópai püspökök közösségének, kollegialitásának és együttműködé-

Az új evangelizáció

3Vö. Indirizzo di saluto
del Card. Tarcisio

Bertone, Segretario di
Stato. Europa e la nuova

evangelizzazione — 40
anni del CCEE, Roma 22
novembre 2011. A CCEE

és az Új Evangelizáció
Pápai Tanácsa Találkozója

Rómában, 2011.
november 22-én (a CCEE

levél tárának kézirata).
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sének előmozdításán. Az európai ortodox, anglikán és protestáns egy-
házakat egybefogó Európai Egyházak Konferenciájával (KEK) együtt
szervezte meg a három nagy Európai Ökumenikus Találkozót (Basel
1989, Graz 1997, Nagyszeben 2007) és együtt szövegezték meg az
Ökumenikus Chartát (2001). A CCEE gyakorlati ökumenizmus terén
bíztató kezdeményezése a Katolikus-Ortodox Fórum, mely eddig
három találkozót ért meg (Trentó 2008, Isztam bul 2010, Lisszabon
2012). A vallásközi párbeszédben főleg az iszlámmal kapcsolatos kér-
désekről folytat konzultációkat. A CCEE legfőbb célja azonban alapí-
tásától fogva az Evangélium hirdetésének megújítása volt Európában.

A jubileumi esztendőben minden fontos találkozó, így a püspöki
konferenciák elnökeinek éves közgyűlése, a püspöki karok főtitká-
rainak, a média- és sajtóreferensek találkozója, valamint az egyes
szakbizottságok konzultációi is az új evangelizáció témáját és fela-
datát tárgyalták. A CCEE védnöksége alatt megszervezett Keleti
Katolikus Püspökök Találkozója is ezt a kérdést vizsgálta, termé-
szetesen ezeknek a sajátjogú közösségeknek a szempontjai szerint.

2007-től 2012-ig a CCEE főtitkár-helyetteseként szolgálhattam a
svájci St. Gallenben. Egy olyan konkrét esemény látószögéből sze-
retnék most a katolikus hit európai helyzetére reflektálni, amely-
nek szervezésébe és lebonyolításába a Katekézis, Iskola, Egyetem
Bizottság titkáraként magam is részt vehettem. Meggyőződésem,
hogy az egyház különböző szintű kezdeményezései, vagyis az egy-
házközségi, egyházmegyei és országos rendezvények, valamint a
regionális, az európai és az egész világegyházat átfogó kezdemé-
nyezések a katolicitás megtapasztalásának sajátos formái, amelyek
kiegészítik egymást, és az ajándékok cseréje által ismeret és lelki
erő forrásaivá válhatnak. A közös munkában és imában megosztott
és megünnepelt hit szépségén keresztül pedig mindig átdereng a
feltámadt Krisztus dicsőségének vigasztaló és életadó ragyogása.

A CCEE Európai Egyetemi Pasztorációs Kongresszusa4 2011. ja-
nuár 27-től 30-ig Münchenben került megrendezésre. Az „Oktatás,
nevelés és evangélium. Az európai egyetemi pasztoráció jövőbeni
távlatai” címet viselő tanácskozáson huszonhárom európai püspöki
konferencia hatvan delegátusa vett részt. A kongresszus a CCEE új
evangelizációval foglalkozó rendezvényeinek sorába illeszkedett.
Rajta keresztül némi bepillantást nyerhetünk a CCEE szolgálatába.
Az egyetemi élet résztvevői révén egy fontos társadalmi rétegen
keresztül láthatunk rá az európai helyzetre. Mivel pedig munkája
nem állt meg a bajok feltárásánál, a terápia irányába mutató elem-
zései más területeken is ösztönzőleg hathatnak.

A tanácskozás módszertani újdonsága az volt, hogy nemcsak az
egyes konferenciák püspöki megbízottai és országos koordinátorai
kaptak meghívót, hanem az egyetemistákkal is foglalkozó jelentő-
sebb lelkiségi mozgalmak delegátusai is (Közösség és Felszabadítás
/CL/, Foko láré, Opus Dei, Krisztus Légionáriusai), valamint három
szakterület jeles tudósai is. A kongresszus tartalmilag három fő te-

A különböző szintű
kezdeményezések

jelentősége

A CCEE Európai
Egyetemi Pasztorációs

Kongresszusa

4A kongresszus
részletes programja

és az előadások
szövegei itt találhatók:

http://www.ccee.ch/index.
php?PHPSESSID=j5ihc2
2hcqtcvc9a39plnu7hj2&n
a=99,0,0,0,d,127232,0,0.

Az európai katolikus
egyház újabb hírportálja,

amiről elérhetők a CCEE,
a ComECE és a nemzeti
Püspöki Konferenciák, a
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rületet érintett: a) a mai hallgatók és oktatók helyzete, b) a hit meg-
élésének módjai az egyetemi közegben, c) a hit és az értelem, a hit
és a kultúra párbeszéde. Ez a harmadik szekció szándékosan nyitott
a hit inkulturációjának és a kultúra evangelizációjának kérdéskörére.
A konferencia — igazodva a déliek (olaszok, spanyolok) előadás-
orientált érdeklődéséhez és az északiak (az angolok és a német nyelv-
terület) inkább szemináriumi típusú konzultációs igényéhez, igye-
kezett egyensúlyt teremteni az elő adások, tapasztatokat bemutató
referátumok, a nyelvi csoportos megbeszélések és az előadókkal foly-
tatott diszkussziók között.

A hely szellemét idézte meg a náci rezsimmel szembeszálló, majd
emiatt kivégzett müncheni „Fehér Rózsa” baráti kör történetét be-
mutató film. Az emléküket őrző múzeum meglátogatása és az előttük
tisztelgő egyetemi emlékhely arról tanúskodtak, hogy az evangé-
liumi értékek szerint élő egyetemista korú fiatalok nem szükség-
sze rűen csak passzív figurák, hanem aktív, olykor hősies főszerep-
lői is lehetnek sorsuknak, történelmi helyzetüknek.

A vendéglátó müncheni érsek, Reinhard Marx bíboros köszöntő
szavai szerint a lelkipásztori szolgálatra, különösen az egyetemi
pasztorációra fordított emberi energia és anyagi érték sohasem va-
lamiféle támogatás vagy segély csupán, hanem a jövő Európájába
való „beruházás”. Sőt, olyan invesztíció, ami nemcsak a jövő, ha -
nem a jelen egyházi életének is kiemelt fontosságú területe.

Bevezető előadásában Vincent Nichols westminsteri érsek, Ang -
lia és Wales Püspöki Konferenciájának, s egyben a CCEE Katekézis,
Iskola, Egyetem Bizottságának elnöke a nemrég boldoggá avatott
Newman bíboros személyét és tanítását mutatta be. Az egyetemi ok-
tatás és nevelés egységének newmani ideálja, melyet áthat az élet-
szentség és a kultúra szerves kapcsolata, rögtön az elején egy tágabb
összefüggésbe helyezte a konferencia témáit. Ezt követően a helyi
egyház bemutatkozása során a német egyetemi pasztoráció intéz-
ményi hálózatát és a pasztorális munkatársak képzésének tartalmi
felépítését ismerhettük meg.

A második nap egyik szokatlanul őszinte és egyáltalán nem kon-
vencionális megállapítását az angol nyelvi csoport moderátora, a Ka-
tolikus Ifjúság Nemzetközi Szervezete (JECI-MIEC) Európai szek-
ciójának a főtitkára, P. McCoy jezsuita atya tette. Beszámolóját így
kezdte: „Nem ismerem Kelet-Európát és nem értem Itáliát.” Meg-
nyilatkozása nemcsak ezen a kongresszuson, hanem a CCEE sok más
rendezvényén sokak szájából elhangozhatott volna, persze más és
más régiót behelyettesítve. Azért említem meg, mert éppen az isme-
reti hiányosságok felszámolása és az egymás megértésében való elő-
haladás volt a CCEE által szervezett összes rendezvény egyik leg-
fontosabb célja és érdeme. Előbb mindig azt kellett megérteni, hogy
más régiókban az egyházi élet és a pasztoráció körülményei és lehe-
tőségei egészen mások. Ennek belátása nyitott kaput a másik, és ez-
által önmagunk egyre jobb megismerése és mélyebb megértése felé.

www.eurocathinfo.eu
címen található meg.

A köszöntő és
a bevezető előadás

A másik és önmagunk
egyre jobb

megismerése és
megértése
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„Elveszett vagy el sem nyert éden”

A kongresszus három témakörét az emberi létezés dimenzióinak fo-
galmával foglalhatnánk össze. A hallgatók és oktatók helyzete, az egye-
temi közegben megélt hit, valamint a hit, az értelem és a kultúra pár-
beszéde kapcsán az európai vallásosságról és kultúráról kirajzolódó
összképre a létezés elfelejtett vagy elvesztett dimenziói cím illene. Sőt,
kontinensünkön sok kortársunk antropológiai és vallási helyzetét ta-
lálóbban és pontosabban közelíti meg az az állapot, amit Vajda János
a Harminc év után című versében így ír le: „Tekintetünkben hajh! nem
az elvesztett, / Az el nem nyert éden fájdalma van.”

A szakmai előadások sorát Tino Bargelnek, a Konstanzi Egyetem
szociológus-kutatójának az európai fiatalok helyzetét bemutató re-
ferátuma nyitotta meg. Beszámolója nyomán olyan dimenziók hiá-
nyára derült fény, amelyek a mai posztkeresztény nemzedéket ál-
talában jellemzik. Ezek többek között a következők:

— Az időben elveszett a múlt és a jövő, szinte csak a jelen, a pil-
lanat maradt.

— A kapcsolatok dimenzióiból többnyire hiányzik a nemzet és a
politika iránti elkötelezettség. A mai fiatalok jelentős részének nincs
kapcsolata az Istennel és a vallással, de különösképp hiányzik az
egyházhoz mint intézményhez való tartozás hajlandósága. Fontos
kapcsolatként a barátság és a család maradt meg még leginkább,
vagy legalábbis az ezek utáni vágy.

— A tudás terén a teológiai vagy vallási ismeretek szinte termé-
szetes hiánya mellett sokak szerint a filozófiai és erkölcsi ismeretek
sem fontosak. Ez a vélemény nemcsak egyes fiatalokat jellemez,
hanem az oktatásért felelős politikusok vagy az oktató professzorok
közül is egyre többen vannak olyan véleményen, hogy csak a hasz-
nálható, „piacképes”, empirikus ismeretekre van szükség.

— A jogok terén a kötelességek és a felelősség dimenzióinak han-
goztatása idegenül hat. Csak egy nem túl radikális empátiát és a va-
lamilyen konkrét hasznot hozó csapatmunkát értékelnek pozitívan.

— A szabadság kulcsfogalma kevéssé jelent tudatos önmeghatá-
rozást. Sokkal többen vannak olyanok, akik a nagyobb jó választására
hivatott és abban elköteleződő szabadságot összetévesztik az „azt te-
szek, amit akarok” jelszava alatt megbúvó látens konformizmussal.

Ezek a dimenzióvesztések vagy hiányok természetesen nincse-
nek következmények nélkül.

Az emberi létezés többi területén is, így az időben, a kapcsola-
tokban, a tudásban és a jogok terén is súlyos veszélyt rejt az adott
terület többi dimenziójának az elhanyagolása. Mire pedig a kudarc
nyilvánvalóvá válik, akkora gyakran már túl késő. Nem véletlenül
mondja az afrikai bölcsesség: „Ha gyorsan akarsz haladni, akkor
menj egyedül, ha messzire akarsz jutni, akkor menj a társaiddal.”

A konferencia résztvevői természetesen nem álltak meg a problé-
mák felsorolásánál. Az olasz nyelvi csoportban mondta az egyik de-

Az európai fiatalok
helyzete

A dimenzióvesztések-
ben rejlő veszélyek
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legátus, hogy Jézus az emberi hiányosságokat, bajokat, bűnöket látva
soha nem sopánkodott, hanem segített. A problémákat, gondokat ne-
künk sem mint elháríthatatlan akadályokat kellene látnunk, hanem
mint a segítésre, a gyógyításra és a megbocsátásra kínálkozó alkal-
makat. Egy másik fontos megállapítás az volt, hogy soha ne azon ke-
seregjünk, ami nincs, hanem abból induljunk ki, ami megvan.

Az idő dimenziójában a jelen komolysága, nyitottsága és fenye-
getettsége lehet a fogódzópont. A jelen veszélyeztetett, ha nincsenek
erős gyökerei a múltban és nincsenek értelmes perspektívái a jövő-
ben. A mai fiatalok sokszor azért szűkülnek a jelenre, mert múlt-
jukban csalódások érték őket, a jövőjüket pedig a gyorsan változó
világban kiszámíthatatlannak látják.

A barátsággal kapcsolatban az olasz Marco Masini a „Félsz attól,
hogy szeress?” című számában énekli: „Nem, ki kell mondani, hogy
nem; végre nemet kéne mondani a szeretetet hazudó szextörté ne tekre,
hisz ott a barátság végtelen csodája...” Az igazi szerelemről szintén ő
énekli mediterrán romantikával: „Ha egyszer majd igazán szeretni
fogsz valakit, olyan mélységekre lelsz magadban, melyekről eddig
sejtelmed sem volt.” Ezt a témát folytatja a család, az apaság és az
anyaság csodája, vagy a lelki atyaság és anyaság ajándéka. Egy pan-
nonhalmi bencés szerzetes, Miksa atya temetésén mondta róla egyik
diákja: „Azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben többet kap-
tam tőle, mint a saját apámtól.” Fontos lenne feltárni kortársainknak,
de különösen a mai fiataloknak ezeknek az elveszett vagy el sem nyert
lelki dimenzióknak a szépségét és fontosságát, azoknak is, akik még
vagy már egyedül vannak, és azoknak is, akik házasságban élnek.

A vallási, erkölcsi felelősséget elutasító, csak empirikus, profit -
orientált tudás fő veszélye az, hogy a nagyobb haszon vágya előre
nem látható módon üt vissza az emberek, a fogyasztók kárára. Kü-
lönösen aktuális és tanulságos a jelen gazdasági válság, amely egy
mélyebb erkölcsi válság tünete. Igazi javulás itt sem remélhető pusz-
tán tüneti kezeléstől.

A konferencia harmadik nagy egysége „Az egyház és a tudományok.
Párbeszéd a tudományokkal és a kultúrával” címet viselte. Ezt a témát
vezette be a 2006-tól a CCEE elnöki tisztét betöltő és 2011-ben újabb öt-
éves periódusra megválasztott Erdő Péter bíboros előadása, amely „A
nevelés mint feladat a mai egyetemi pasztorációban” címet viselte. Elő-
adásának hangsúlyos eleme volt az Evangélium gazdagsága és az em-
beri tudás mérhetetlenül szerteágazó és sokféle területe közötti eleven
párbeszéd szükségessége. Azért kötelességünk ez, hogy a Krisztusban
kinyilatkoztatott emberi lét teljességét mindenki számára hirdetni tud-
juk. Ugyanebben a szekcióban mutatták be meghívott professzorok a
tudományos élet három kiemelt területét. Egy francia matematikus és
filozófus, Olivier Rey a humán tudományokat képviselte, egy lengyel
bio-informatikus, Jacek Blaze wicz a természettudományokat, majd egy
portugál közgazdász, João César das Neves a gazdasági élet területét.
Egybehangzó véleményük volt, hogy a konferenciára történt meghí-

Problémák és
megoldási lehetőségek

Párbeszéd
a szaktudományokkal

és a kultúrával
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vásuk számukra is alkalmat szolgáltatott arra, hogy tudományterületük
és a személyes hitük kapcsolatát sajátos módon átgondolják. A poszt-
modern gondolkodás, a matematikai modellalkotás és a hit kapcsolatára
irányuló reflexió, az evolúció, a bibliai kinyilatkoztatás és a személyes
hit kapcsolatának kérdése, végül a gazdasági élet és az etika kapcso-
latának új aktualitása mind olyan inspiráló gondolatokat vetettek fel,
amelyeket a résztvevők nagy érdeklődéssel követtek. Az előadások utá-
ni igen élénk párbeszédben pedig számos kérdést és észrevételt fo-
galmaztak meg. Többen javasolták, hogy a jövőbeni konferenciákon
is legyen lehetőség az egyes szakterületek hívő tudósaival folytatott
párbeszédre, mert ez a hitre és a kultúrára irányuló reflexiónkat mind-
két fél számára inspirálóbbá és tartalmasabbá teheti.

A konferencia munkáját közös imádságok kísérték. A naponkénti
Eucharisztiát a helyiek részvétele két alkalommal is különlegesen ün-
nepélyessé tette. A müncheni egyetemista fiatalok közösségével ün-
nepelt szentmisén a több nyelven elhangzó imák az egyház nyelvek
fölötti katolicitásának közösségét tette élményszerűvé. Vasárnap
pedig a bajor főváros főpásztorával és híveivel közös ünnepi, eucha-
risztikus liturgia mélyítette el mindnyájunkban azt az evidenciát,
hogy az Isten házában, bárhol legyünk is a világon, mindnyájan test-
vérek vagyunk, az Úr asztalánál pedig vendégként is otthon lehetünk.

A kongresszus szerint az egyetemi pasztoráció feladata nem szű-
kíthető le az egyetemista fiatalok részére szervezett különböző prog-
ramokra, noha ezek is fontosak. A kultúra és a hit párbeszédéről van
itt szó, az emberi létezés dimenzióinak és ezek végtelen távlatainak
egyre mélyebb felfedezéséről és megosztásáról, amely egyben az
egyik legizgalmasabb szellemi expedíció is. Az embert személyesen
szerető Istennel való találkozás olyan energiákat szabadít fel, ami az
egyént és a közösséget is átalakítja. Ez formálhatja a keresztényeket
egy olyan kreatív kisebbséggé, ami egy igazi szellemi megújulás
alapja lehet. Ez ösztönözhet eddig elszigetelt területek összekap-
csolására, a racionalitás, a hitelesebb érzelmek és a mélyebb emberi
kapcsolatok újabb horizontjainak megnyitására. Ez indíthat cselek-
vésre a személyes és a közjó szolgálatában. Ez lehet egy olyan új,
keresztény-humanista kultúra kovásza Európában és az egész vilá-
gon, ami több lesz, mint pusztán „versenyképes”. Mégpedig azért,
mert az egész emberi család számára akar igazságosabb és ezért bé-
késebb, valamint barátságosabb viszonyokat teremteni.

„Példát adtam nektek” — Meghívás a hitre 
és a szolgáló szeretetre

Az egyetemi pasztorációs kongresszus tanulságai után egy olyan
szentírási jelenetre szeretnék utalni, amit döntő fontosságúnak ér-
zek a katolikus egyház mai identitásában és küldetésében, a párbeszéd
és az evangelizáció minden területén nemcsak Európában, hanem
az egész világon.

A szellemi megújulás
alapja
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János evangéliumának egy különösen hangsúlyos és prófétikus
része ez, a lábmosás jelenete. Jézus ekkor, miután megmosta tanítvá-
nyai lábát, a következőt kérdezi tőlük: „Tudjátok, mit tettem veletek? Ti
Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr
és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.
Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Boldogok vagytok, ha
meg is teszitek” (Jn 13,12b–15.17).

A jelenet első részében Jézus immáron nyíltan megvallja azt,
hogy ő az Úr és Mester, vagyis Isten. Nem szabadkozik, nem kér
tanítványaitól titoktartást, hanem kinyilvánítja isteni öntudatát.
Ennek az öntudatot kifejező vallomásnak a folytatása azonban nem
hatalmi igény vagy uralkodói gesztus, hanem a szolgáló szeretet
cselekedete. Sőt, Jézus tovább megy, és tanítványaitól is azt kéri,
hogy hasonlóképpen cselekedjenek, és boldogságot ígér nekik, ha
ezt meg is teszik.

A szolgáló szeretetnek János evangéliumában ez az Eucharisz-
tiához közvetlenül kapcsolódó gesztusa az öntudat, az alázat, a
szolgálat és a boldogság új dimenzióit nyitotta meg a tanítványok
számára. Az istengyermekségnek ezt a végtelen méltóságát és az
abból fakadó testvéri közösségnek ezt az örömét élték meg az első
keresztények. Ennek az istenkapcsolatnak az erejéről tanúskodtak
vérükkel a vértanúk, az erények hősies gyakorlásával a többi szen-
tek. Korunk mártírjai és szentjei is ennek az örökké eleven és min-
dig erős szeretetnek a hiteles tanúi. Ezeket a dimenziókat tárják fel
a keresztény művészet alkotásai, erről elmélkedik és ezt fejti ki a
hit által megvilágosított értelem filozófiai reflexiójának szépsége.
Ebbe a szavakkal ki nem fejezhető világba nyúlnak a nagy miszti-
kusok rendkívüli elragadtatásai, de a hétköznapi misztika, a sze-
mélyes hitélmény józan mámora is. Ez az a szeretet, béke és öröm
a Szentlélekben, amely messze meghaladja emberi befogadóképes-
ségünket és a legmerészebb várakozásainkat.

Még Rómában kérdeztük meg egy afrikai professzorunkat, hogy
ismer-e törzsi vallást követő személyeket, és szerinte mit lehet ezek-
nek az embereknek Jézusról mondani. Csak ennyit válaszolt: „A ki-
nyilatkoztatott szeretet mélysége számít. Ebben Jézus mindörökre fe-
lülmúlhatatlan.”

A kinyilatkozatott, szolgáló szeretet krisztusi mélységének és tel-
jességének valóban nincs párja, sem Afrikában, sem Európában, sem
sehol máshol a világon. Nincs riválisa, sem a nem hívőkkel, sem a
más vallásúakkal folytatott dialógus során. Ez a szeretet sürget mind-
nyájunkat az igazságban arra, hogy az ökumenikus párbeszédben se
elégedjünk meg felszínes udvariaskodásokkal, vagy a „legkisebb
közös nevezővel”, hanem hagyományaink mélyén az egy szájjal és
egy szívvel megvallott élő Krisztusban találkozzunk egymással. Ez
az az igazság, amely erkölcsi dimenziója révén az emberi személyi-
ség szolidaritásban és szubszidiaritásban való kiteljesedése által a
globális társadalmi igazságosság felé is vezet bennünket.

A szolgáló szeretet

A globális társadalmi
igazságosság felé
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Ez lehet az eucharisztikus közösség valódi alapja is, amelyben fe-
lelősen átéljük, hogy aki többet kapott, attól az Isten többet is vár.
Mert nem elég papíron az egy, szent, katolikus és apostoli Anya-
szentegyházhoz tartozni, a közösség élő tagjává kell válni. Nem elég
az a tény, hogy „rendelkezésünkre áll” a kegyelem eszközeinek tel-
jessége, részesülni is kell a szentségekben és szentelményekben, élni
is kell velük és általuk. Csak így „nem válik ítéletünkre vagy kárho-
zatunkra a Krisztus szent titkaidban való részesedés, hanem lelkünk
és testünk meggyógyulására, bűneink bocsánatára és az örök életre”.5

Nyitva — kudarcok után is

Az utolsó vacsorai lábmosás nagyszerű jelenete még Péter tagadása
és Júdás árulása előtt történt. Az ő sorsuk is nyitva volt. Júdás a két-
ségbeesést és az öngyilkosságot választotta, Péter a könnyeket és a
Jézushoz való visszatérést.

Szintén János evangéliuma írja le a feltámadt Krisztus párbeszé -
dét Péterrel. Itt a főapostol háromszoros tagadására háromszoros sze-
retet-vallomás következik, amelyben Péter immár nem a többieké-
hez méri a saját szeretetét, hanem csakis Krisztusra figyelve, benne
bízva mondja: „Uram, te mindent tudsz, te azt is tudod, hogy sze-
retlek” (Jn 21,18). Ezután Jézus harmadszor is Péterre bízza az egy-
ház pásztori szolgálatát, majd mintegy újra meghívja Pétert: „Kövess
engem!” (Jn 21,19).

Nagyon fontos ez a második meghívás. A hivatás-pszichológiá-
ban szokás úgynevezett „második megtérésről” beszélni, amely sors-
döntő élettapasztalatok távlatában sokkal mélyebb, intenzívebb, mint
az úgynevezett „első megtérés”. Péter második megtérését fogad-
ta el Jézus, és pecsételte meg újbóli bizalmával. Ez a krisztusi meg-
bocsátás, meghívás és bizalom minden bizonnyal nemcsak személy
szerint neki szól, hanem minden kor minden keresztényének is. Ben-
nünket is hív, nyílt vagy tetteinkből következő tagadásaink és ku-
darcaink után és ezek ellenére is. Ebben a második megtérésben az
isteni irgalmasság és emberszeretet eleddig nem ismert, eléggé nem
szeretett és nem imádott új dimenziói tárulnak fel. Szent Ágoston
vall hasonlóról: „Örök-új Szépség, későn, jaj későn kezdtelek sze-
retni!”6 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szentháromságos szeretetkö-
zösségének édenkertje tárul itt fel, mindnyájunkat az isteni lét és élet
örömébe hív, azokat is, akik ezt egyszer már valamiképp elvesztet-
ték, és azokat is, akik ezt még soha el nem nyerték.

Ezért nem kell, nem szabad kétségbe esnünk, amikor a keresztény -
ség vagy a katolikus egyház jövőjéről gondolkodunk. Elszomorod-
hatunk Péterhez hasonlóan, akit bántott saját gyarlóságának emléke.
De őt követve bizalmunkat nekünk is teljesen Mesterünkbe, Urunkba
és Istenünkbe kell helyeznünk, aki példát adott nekünk, megígérte,
hogy egyházán a pokol kapui sem vesznek erőt, és mindörökre meg-
nyitotta számunkra az édenkert ajtaját.

5Vö. Aranyszájú Szent
János Liturgiája,

Szentáldozás előtti ima.

A „második megtérés”

6Szent Ágoston:
Vallomások 10, XXVII.
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