
A fiataloknak meg-
hir detett üzenet ereje 
Az alábbiakban a fiatalok sorsát és érzékenységét olyan elemzés tár-
gyává szeretném tenni, amely az egyház jövőjére vonatkozik. A hit 
iránti érdektelenség korának jellegét ugyanis leginkább a tiszta és még 
tapasztalattal alig rendelkező fiatalság jelzi a leghitelesebben. 

A fiatalok és a katolikus egyház viszonyát szerte a világon számta-
lan szempont szerint meg lehetne közelíteni. Ilyen látószöget kínál-
hatnak a világon térben elkülönülő régiók fiatal keresztényeinek prob-
lémái, az egyes korosztályokat érintő kérdések, a hit és a modern világ 
találkozásából és a szekularizációból fakadó kihívások, vagy éppen 
a fiataloknak a nagy teológiai igazságokhoz, illetve a legfontosabb er-
kölcsi alapelvekhez való viszonyának kérdései. A 2018. október 3-tól 
28-ig Rómában tartott ifjúsági szinódus szándéka az volt, hogy átfogó 
képet vázoljon fel a fiatalok és az egyház kapcsolatáról, a fiatalok és 
a katolikus hit viszonyáról, amennyire ebben a kérdésben átfogóan 
érvényes kijelentéseket egyáltalán tehetünk. A szinódus előkészüle-
teként látott napvilágot, többek között, az a tanulmány, amely a lon-
doni katolikus egyetem, a St Mary’s Universityhez tartozó Benedict 
XVI Centre for Religion and Society intézet munkájaként, a párizsi 
Institut Catholique támogatásával született.1 Ez a kutatás 22 európai 
országban, köztük Magyarországon is, a fiatalok katolikus hithez és 
vallásgyakorláshoz való viszonyát közvélemény-kutatások segítsé-
gével vizsgálta. A szinódus előkészítő dokumentuma a 16 és 29 év 
közötti kort jelölte meg a fiatalok életkorának,2 így ez a kutatás is ezt 
az életszakaszt vette figyelembe. A vizsgálódás nem terjedt ki az egyes 
országok sajátos kulturális hátterére (például Izrael esetében), illet-
ve nem elemezte az egyes társadalmakban végbemenő folyamatokat 
sem (például Csehország és Írország esetében). A tanulmány készí-
tői 2014-es és 2016-os adatokkal dolgoztak, jóllehet éppen Magyar-
országról csak 2016-os adat állt a rendelkezésükre. 

A vizsgálatból kiderül például, hogy Európában a fiatalok a leg-
többen Csehországban, Észtországban és Svédországban, 91, 81 és 75 
százalékos arányban gondolják úgy, hogy egyetlen valláshoz sem kö-
tődnek, míg ez a szám Lengyelországban, Litvániában és Ausztriá-
ban a legkisebb: 17, 25 és 37 százalék. Magyarországon e felmérés alap-
ján a fiatalok 67 százaléka nem tartja magát egyetlen felekezethez 
tartozónak sem. Érdekes lehet itt megjegyezni, hogy egy ugyancsak 
2016-ban a Társadalomkutató Kft. által a Magyar Ifjúság kutatásso-
rozat keretében elvégzett mérés alapján, melynek során 8000 magyar 

 
 
 
 

GÁJER LÁSZLÓ 
 
1983-ban született Szom-
bathelyen. Katolikus pap, a 
PPKE HTK II. sz. Keresz-
tény Bölcseleti Tanszék 
megbízott tanszékvezető 
tanára. 
 

1. A fiatalok viszonya 
a kereszténységhez 

Európában és 
Magyarországon 

 
1Vö. Stephen Bullivant: 
Europe’s Young Adults 
and Religion. Finding 

from the European Social 
Survey (2014–16) 

to inform the 2018 Synod 
of Bishops, https://www. 
stmarys.ac.uk/research/ 

centres/benedict-xvi 
/europes-young-adults-

and-religion.aspx 
 

2Vö. Documento 
preparatorio I., 

http://www.vatican.va/ 
roman_curia/synod/docu

ments/rc_synod_doc_ 
20170113_documento-
preparatorio-xv_it.html 

249

A FIATALOK ÉS AZ EGYHÁZ



fiatalt kérdeztek meg ugyanebben a korosztályban arról, hogy milyen 
felekezethez tartozónak vallják magukat, a fiatalok 48 százaléka nyi-
latkozott úgy, hogy nem tartozik egyetlen felekezethez sem.3 Az el-
térő adatok fényében is elmondhatjuk, hogy Magyarország a közép-
mezőnyben foglal helyet. A londoni tanulmány szerint a templomba 
járás gyakoriságára vonatkozó kérdésre a lengyel fiatalok 39, az izraeliek 
26, a portugálok 20, míg az írek 15 százaléka válaszolta azt, hogy he-
tente jár valamilyen templomba. Ezzel együtt a lengyelek 12, az izraeliek 
32, a portugálok 35, míg az írek 26 százaléka azt válaszolta, hogy soha 
nem jár semmilyen istentiszteletre. Ez azért is érdekes, mert az utób-
bi három országban a templomba nem járók százalékos aránya ma-
gasabb, mint a heti templomba járóké. A magyarok ebben a vizsgá-
latban a sor végén kullognak a csehekkel és az észtekkel együtt. Míg 
a magyar fiatalok 3 százaléka jár hetente valamilyen istentiszteletre, 
addig a megkérdezettek 51 százaléka úgy nyilatkozott, hogy egyál-
talán nem jár templomba. A vizsgált életkorban Lengyelországban val-
lották magukat a fiatalok legnagyobb, 82 százalékos arányban kato-
likusnak. A litvánok 71, a szlovének 55, míg az írek 54 százaléka vallotta 
meg a katolikus hitét a vizsgált időszakban. A magyar fiatalok 26 szá-
zaléka nyilatkozott úgy a feltett kérdésre, hogy katolikus, és ezzel Ma-
gyarország a sor közepén foglalt helyet. Érdekes volt még a templo-
mi istentiszteleten kívüli imádságra, imádságos alkalmakra vonatkozó 
vizsgálódás, ahol a lengyel fiatalok 60, a csehek 48, míg az írek 43 szá-
zaléka beszélt arról, hogy az istentiszteleteken kívül más alkalmakat 
is találnak az imádságra. A magyarok 33 százaléka imádkozik így, és 
ezzel ebben a táblázatban szintén valahol középen vagyunk. 

A tényleges mérési eredményeken gondolkodva nem szabad el-
felejtenünk, hogy a statisztikák esetében „a szellem elsődleges az 
anyaggal szemben”,4 mert az összegyűjtött adatok nem önmaguk-
ban, hanem mindig az azokat rendező személy szempontjai szerint 
válnak beszédessé. Ezen adatokat vizsgálva ezért eleve feltehetjük 
magunknak a kérdést, hogy vajon általában a statisztikák megbíz-
hatók-e egyáltalán. A megkérdezetteket ugyanis legtöbbször eleve 
befolyásolja a kérdező vizsgálati szempontja. A hitre és a vallásgya -
korlásra vonatkozó kérdések kapcsán pedig el kell ismernünk, hogy 
nem szívesen valljuk meg egy közvélemény-kutatói kérdésre a szí-
vünk e legbelsőbb viszonyulását. Ha figyelembe vesszük, hogy gyak-
ran még a jóindulatú kérdezőknek sem válaszolunk olyan kérdésekre, 
amelyek a személyes szféránkra vonatkoznak, akkor a statisztikák 
eredményei máris dinamikusabb kiértékelésre adnak lehetőséget. Be 
kell látnunk, hogy ezek a számadatok végső soron nem is olyan le-
hangolók, ha arra gondolunk, hogy Európában is nagy teljesítmény 
egy olyan szervezet tevékenysége, amely közérdekű és nem nyere-
ségközpontú eseményre képes meghívni és megmozdítani hétről hét-
re ennyi embert. Ennek tudatában lehet elgondolkodtató az előbb 
ismertetett néhány adat is, amely történelmi távlatokban mégis a ka-
tolikus hit bizonyos visszahúzódását mutatja. Kellő távolságtarás-
sal tekintve tehát a fiatalok vallásgyakorlási preferenciáira vonatkozó 
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mérések eredményeire, de felismerve azokban az idők tanúját, sze-
retnék most az egyház jövőjéről gondolkodni. 

Erdő Péter bíboros a 2014-es és 2015-ös családszinódusok kapcsán 
gyakran emlegette az intézményességtől való elidegenedés általá-
nos problémáját, amely a házasság intézményével szembeni biza-
lomvesztés oka is lehet. „Az intézmények a mai világban nagyon tö-
rékenyek, és az emberek félnek a végleges elköteleződéstől egy olyan 
világban, ahol a személyes vágyak azonnali, valódi és igazi joggá vál-
nak” — olvashatjuk a bíboros 2015-ös nyitóbeszédében.5 Ez az ész-
revétel éppen a fiatalokkal kapcsolatban került bele a családról szó-
ló 2015-ös rendes püspöki szinódus záródokumentumába (29. pont). 
A mai fiatalok intézményességtől való idegenkedése oka lehet a ke-
reszténységtől, és különösen a nagy kiterjedése miatt karakteresebb 
intézményes jelleggel rendelkező katolikus egyháztól való elfor-
dulásnak is. Ezzel a jelleggel találkozhatnak például a szentségki-
szolgáltatás kapcsán, vagy akkor, amikor katolikus oktatási vagy szo-
ciális intézménnyel kerülnek kapcsolatba. Az imádkozó és 
szentmisére járó hívő gyakorlatát azonban legtöbbször mégsem érin-
ti meg az intézményes egyház. Egy templomba be lehet térni, egy 
szentmisén vagy egy imádságos alkalmon jelen lehet lenni anélkül, 
hogy a résztvevő az intézmény általa vélt keménységével vagy be-
lőle félelmet provokáló feltételezett ridegségével szembesülne. A fi-
a talok hit iránti érdeklődésének megcsappanásáért tehát csak rész-
ben okolhatjuk az intézményességtől való elidegenedés folyamatát. 
A bizalomvesztés jelenségét kutatva nem felejtkezhetünk el a világban 
újra és újra kirobbanó visszaélésekkel kapcsolatos egyházi botrányok 
hatásairól, vagy a fiatalok elkötelezettségtől való ódzkodásáról sem. 

Úgy vélem azonban, hogy e megragadható okok — az intézmé-
nyességtől való félelem, a botrányok miatti bizalomvesztés vagy az 
elköteleződéstől való tartózkodás — mögött a hit visszahúzódása sok-
kal inkább egy olyan makrofolyamat következménye, amelynek rész-
ben nem is vagyunk urai, amelyet nem tudunk megváltoztatni. A tör-
ténelem iránya ez, amely már-már felettünk zajlik— miközben arról 
sem feledkezhetünk meg, hogy tévednénk, ha konkrétan a keresz-
tény hit és általában a vallás térvesztését valamiféle elkerülhetetlen 
természeti katasztrófának tekintenénk. Vannak ugyanis kézzelfog-
ható és pontosan azonosítható okai a folyamatnak, amelyek nem fel-
tétlenül függetlenek a vallási szereplők cselekvésétől. Ennek a fo-
lyamatnak olyan az iránya, olyan a kultúra jellegének és a civilizáció 
sorsának alakulása, amely jelenleg — és nem tudjuk, meddig — nem 
kedvez a vallási gondolat, legalábbis a nagy vallási eszmék terje-
désének, jóllehet egyúttal a vallás és a vallásosság egészen újfajta for-
máit alakítja ki. Ez a nagy folyamat, ez a történelmi és szellemi moz-
gás nehezebben írható körül, és inkább csak a jelenség szintjén 
megragadható. Ez a tapasztalatunk: egy kevéssé vallásos és sokkal 
inkább gyakorlatias korban élünk. Ez a kor iránya, melynek leghi-
telesebb megtapasztalói és legérzékenyebb előhírnökei a fiatalok.  

 

 

 

2. A változások eredete 
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A kereszténység az ókorban — megjelenésekor és elterjedésekor — a 
vallási jelenség minőségét tekintve felette állt a népszerű misztéri-
umvallásoknak. A tiszta gondolat ilyen ereje miatt a keresztények hite 
hamar elterjedt. A keresztény önértelmezés szerint a régi kultuszok helyé -
re az új, egyetlen igaz kultusz lépett. Kaiszareiai Euszebiosz a történelem 
irányát szemlélve nagy erővel hirdette meg a keresztény hit diadalát, 
annak biztos tudatában, hogy „a szántóföldek megértek az aratásra”, 
mert elérkezett annak az ideje, hogy a régi bálványok helyét elfoglal-
ja a legtisztább hit ereje. Így fogalmazott: „De régen, amikor az egész 
emberi nem a bűnös démonok csele és az Istent gyűlölő szellemek mes-
terkedései következtében fekete éjszakában és mély sötétségben me-
rült el, Ő csak megjelent, és egyszer s mindenkorra úgy feloldotta is-
tentelenségeink sokszoros bilincseit, mint ahogy a viasz elolvad a 
fénysugarak hatására”.6 Euszebiosz egy új kor, a szabad keresztény val-
lásgyakorlás korának hajnalán történeti érvekkel mutatta be Krisztus 
győzelmét, hangsúlyozva, hogy a belé vetett hit győzedelmeskedik a 
régi istenek vallásain. Szent Ágoston majd’ egy évszázaddal később, 
már a Birodalom hanyatlásának árnyékában írt arról, hogy Krisztus hite 
túléli a birodalmak bukását is, meghaladja a „rossz lelkek” uralmát. 
Ágoston büszkén jelentette ki, hogy a történelem minden viszontag-
sága ellenére, aki az Úrban hisz, annak élete a Vesta-tűzhely és a taj-
peji szikla helyett az egy és igaz Isten hitében nyer értelmet.7 A ke-
reszténység kezdeti évszázadaiban tehát az új hit lendületesen terjedt, 
az egyház tagjai pedig erős belső bizonyossággal képviselték a hitet. 

A Krisztust körülölelő évezred egyébként is a nagy világvallások meg-
születésének a kora volt. A Krisztus előtti 5. században Buddha, míg 
a Krisztus utáni 7. században Mohamed tevékenykedett. Krisztust a 
vallásos hit ezen évezredének kellős közepén találjuk. Teljesen eltérő 
körülmények között alakultak ki, a vallásfejlődésnek mégis összetett 
és érett formáját mutatják ezek a nagy vallási rendszerek, amelyek a 
vallási jelenség jellegét tekintve letisztultak és átfogók voltak. A nagy 
világvallásokban a vallás mint kulturális jelenség bizonyos értelemben 
elérte a műfaj határait. A vallás által kifejezhető lelki gazdagság nagyon 
magas szinten bontakozott ki az említett évezredben. A következő év-
századokban a vallás ezekben az alapformákban létezett tovább, ezek-
ben éltünk, ezeket magyaráztuk, tökéletesítettük. Valami ilyesmire 
gondolt Karl Jaspers is, amikor a Kr. e. első évezredet (800–200-ig) „ten-
gelykornak”8 nevezte, mivel ekkor szilárdultak meg azok a nagy civi-
lizációk, melyek egy-egy vallás áttörését is meghozták, amelyek utána 
tartósan meghatározták az emberiség sorsát. Az ókori és a középkori 
ember önmagát és a civilizációt a világmindenség és a természeti erők 
összefüggésébe helyezte,9 és ennek a szerves világképnek a tengelyé-
ben, a kultúra rendező elveként ott állt egy vallás. 

A kereszténység kezdeti lendülete, magabiztos terjedése tehát a 
keresztény öntudat erejéből fakadt. A keresztény identitás megin-
gathatatlan világnézeti és erkölcsi bizonyossággal nézett szembe a 
kor uralkodó önértelmezéseivel, amelyektől — ahogyan legkésőbb 
John Henry Newman óta tudjuk — nagyon sok mindent át is vett. 

3. A kereszténység 
kezdeti önértelmezése 
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Ugyanakkor maga a kor gondolkodása, a történelem iránya is ked-
vezett annak a világmagyarázatnak, amely a vallásos hit fényében 
magyarázta a valóságot. 

A világkép ilyen szerves egysége az újkor hajnalán billent meg, és a 
nyugati civilizációban a racionalizmus, a felvilágosodás és a kapitalista 
gazdasági modell hatására, ha nem is végérvényesen, de az ismert for-
májában visszafordíthatatlanul elveszni látszik. Martin Buber egy he-
lyen Heideggert idézve arról beszélt, hogy szűkös korban, „az elme-
nekült Istenek és az eljövendő Istenek”10 idejében élünk. Ez a már nem 
és a még nem állapota. A miénk ugyanis egy olyan nagy korszak, amely-
ből Isten hiányzik. Itt volt, tudunk róla, ismerjük őt a múltból és só-
várgunk utána a jövőben is, de most nincs itt. Ez az „istenfogyatkozás”, 
a kor jellemző élettapasztalata, Isten elveszítésének alapélménye. Hei -
degger szerint nem szabad áthidalnunk ezt a hiányt azzal, hogy ma-
gunk emelünk hamis isteneket, de a múltbélit sem kelthetjük életre, mert 
az már nem elegendő. Beszélhetnénk talán elrejtettségről is Istennel kap-
csolatban, valahogy úgy, ahogy Heidegger beszélt az elrejtettségéről.11 
Az alétheia, a lét igazsága ugyanis éppen azért mutatkozik meg, mert 
el van rejtve, és ebből az állapotából kell előlépnie, megmutatkoznia. 
Azonban, ha tovább megyünk, mindenképpen érzékeljük azt is, 
hogy Istent ma sokkal inkább egyfajta érdektelenség veszi körül. Nem 
a tagadás, hanem az érdektelenség űzi el őt a valóságunkból. 

Ez az érdektelenség — a Vatikán Ferenc pápa korában dinamiku-
san megújuló kommunikációja ellenére — ma talán még inkább igaz, 
mint száz évvel ezelőtt, Buber és Heidegger korában. Isten elrejtőzött, 
hiszen Istenre nem vagyunk többé kíváncsiak. Legalábbis jelenleg nem. 
Az ókor és a középkor egységes világképe, és ebben a világképben a 
vallás kulturális szerepe végleg elveszett. A kultúra azon meghatáro-
zása, melynek tengelyében egy vallás áll, mára megbillenni látszik. Visz-
sza hozni többé ugyanazt nem lehet, a régen megvolt egység érvényét 
veszítette. Aki rekonstruálja, múzeumot hoz létre, nem többet. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy — ahogy Buber helyesen megjegyezte — nem 
állhat valaha valamilyen formában helyre ez az egység. De ha egyszer 
helyreáll, ez abban a formájában, ahogy régen volt, már nem lesz le-
hetséges. Ha egyáltalán beszélhetünk az egységről, akkor azt már csak 
valami új szintézis eredményeként tehetjük majd meg. Egy nyájas, op-
timista politikai filozófia — Oakeshott szavaival — racionalizmusnak 
nevezte a modern világ ezen alaptapasztalatát, melyet „pörlekedő” ma-
gatartás jellemez: vita a tekintéllyel, az előítélettel, a hagyománnyal és 
a megszokottal. E kor bizonyossága legfeljebb az egész emberiségnek 
tulajdonított racionális megfontolás általános ereje marad, a raciona-
lista azonban „elszigetelte magát társadalma tradicionális tudásá tól”.12 
Egy borús, radikálisan szembenéző gondolkodás azonban már egye-
nesen azt mondatja velünk: „Isten halott! Mi öltük meg.”13 Ezt Nietzsche 
hírül adja. De tudjuk, hogy Isten halálát nem ő okozta. Ő csak megfo -
galmazta azt, csak szembesített azzal, ami már valóság, ami történik. 
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A jelen kor tehát nem kedvez a vallási gondolatnak. Sem a kiala-
kulásának, sem a fejlődésének, sem a terjedésének. És erre megint csak 
a fiatalok reagálnak a legérzékenyebben. Egy technokrata és fo-
gyasztásközpontú korban a vallási gondolat idegenné vált. Minden-
képpen igaz ez az elmúlt két évszázadra. És hogy ez a jelenség, ez a 
közérzet meddig tart, még nem tudjuk. Ez a jelenség már nem a nyu-
gati civilizáció terhe csupán. Hiszen egyre inkább egy globalizálódó 
kapitalista civilizációban élünk, amellyel minden embernek szembe 
kell néznie, és amely valami módon minden ország minden polgárát 
befolyásolja. Ez a globalizálódó és gazdaságorientált civilizáció pedig 
egy ideje már anélkül létezik sikeresen, hogy tudomást venne a va-
lóság természetfeletti tengelyének, megalapozottságának létéről. 
Megfogalmazódik ugyan az igény e rendszer korrekciójára — például 
a klímaváltozás vagy a szegények kizsákmányolása okán —, de egye-
lőre ebben a korrekciós folyamatban sincs komolyabb érdeklődés a ter-
mészetfeletti iránt. Amikor hitelesen akarjuk a fiatalok elé tárni a hit 
üzenetét, ezzel a bennünket meghaladó autonóm folyamattal min-
denképpen számolnunk kell. 

Ennek érzetében és térvesztésük tudatában a keresztényeket — leg –
inkább az európai keresztényeket — egy kényszeres önreflexió, sok-
szor önfeladó, lesütött szemű szembenézés jellemzi. Meg nem nyug-
vó szembenézés a múlt bűneivel és hibáival — jóllehet tudjuk, hogy 
minden, a történelem valóságában és nem egy ideális világban élő kö-
zösség követ el hibákat —, egymást követő bocsánatkérések, a nap-
világra kerülő visszaélések okozta bizonytalanság, Európában pedig 
a történelmi hatalmi pozíciókhoz való ambivalens viszonyból faka-
dó zavarodottság. Tudjuk, hogy bűnösek vagyunk, és Dosztojevszkij 
emlékeztetett bennünket arra is: nagy inkvizítorok vagyunk, akik ma 
is elítélnék Krisztust. A fentiek tudatában a katolikus egyház sem mer 
— vagy talán nem is tud? — fellépni az egyetemes igazságból faka-
dó átfogó világnézet ígéretével. Legalábbis biztosan nem olyan erő-
vel, mint tette azt a korábbi évszázadokban. Kínálni akarja azonban 
az imádság és a segítő szeretet útját. Ez utóbbit a társadalom is elvárja 
tőle, sokszor sokkal nagyobb arányban, mint ahogy az az egyház kül-
detéséből következne. A szegények és a szenvedők figyelmeztetnek, 
a megtisztulás útján tartanak minket.14 

Ahogy Athenagorasz pátriárka már évtizedekkel ezelőtt meglátta: 
Jézus elmenekült a szegények közé, mert a keresztények uralom- és 
bírvágya oda száműzte őt.15 A szegényeket tekinthetjük ilyen érte-
lemben locus theologicusnak, méghozzá a puszta szeretetszolgálatnál 
gazdagabb értelemben. Ha csak szeretetszolgálatról merünk beszélni, 
anélkül, hogy felmutatnánk az Üdvözítő nevét, anélkül, hogy éppen 
az Ő nevének felemeléséért és elsősorban azért cselekednénk, akkor 
elveszítenénk az egyház lényegét. A hit erénye nélkül a szeretet eré-
nye már nem isteni erény. Jézus hite más összefüggésekbe helyezi 
az értékek rangsorát, és ebben a vonatkozásban a szegények szol-
gálata sem puszta humanizmus többé, hanem a Megfeszítettel való 
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egységből fakad. Jonathan Sacks, a United Hebrew Congregations 
of the Commonwealth főrabbija 2011. december 12-én arról beszélt 
a római Gregoriana Egyetemen, hogy a II. Vatikáni zsinat után a zsi-
dók és keresztények szembenéztek egymással („face to face”), de mára 
eljött az ideje annak, hogy végre vállvetve küzdjenek („side by side”), 
irányt mutatva a világnak.16 Ez az irány pedig mindkét vallás te-
kintetében több, mint puszta szeretetszolgálat vagy mint üres spi-
ritualitás. Sacks értelmezésében keresztények és zsidók közös kül-
detése az, hogy az élő Isten arcát mutassák fel ma. 

A fiataloknak szóló igehirdetés magjához, lényegéhez érkezünk 
akkor, amikor a hit lényegét és Jézus személyét állítjuk a középpontba. 
Ha mi, katolikusok nem beszélünk Jézus Krisztusról, akkor levehetjük 
a cégért a templomainkról, az intézményeinkről. Egy csendes hely, 
meditációs szoba vagy egy jótékonysági program önmagában már 
nem fejezi ki Krisztus üzenetét. Az üzenet kézzelfogható: Jézus Krisz-
tusban Isten emberré lett, meghalt és feltámadt, és általa megaján-
dékozott bennünket az örök élettel. Minden más csak erre épülhet, 
ebből táplálkozhat. Ilyen összefüggésben a szolidaritás keresztény 
üzenete, melynek teológiai alapja az eucharisztikus Jézus velünk való 
szolidaritása, illetve a törődés keresztény gyakorlata magával ragadó 
és személyes erővel hozhat életet egy elgépiesedő civilizációba. 

Amikor gimnazista voltam, a plébániánkon kézről kézre járt egy 
könyv, melyet még a rendszerváltás előtt adhattak ki titokban. 
Rossz minőségű papírra volt nyomtatva, és nem is katolikusokról szólt. 
A Kés és kereszt17 című, valós történetet feldolgozó könyv cselekmé-
nye, melyből később film is készült, az ’50-es években játszódott Bronx-
ban. David Wilkerson, a pünkösdi keresztény prédikátor, akinek már 
apja és nagyapja is Isten szolgálatában prédikált, élte nyugodt kis élet-
ét egy kényelmes pennsylvaniai gyülekezetben, amikor egyszer Is-
ten hívását érezve New Yorkba ment, hogy az ottani bandák apos-
tola legyen. A kötet második felében egy bandavezér, Nicky Cruz írta 
meg a történetet a másik szempontból, beszámolva a saját megtéré-
séről. Wilkerson lelkész több évtizedes sikeres missziót végzett a ká-
bítószeresek, prostituáltak és elkallódott fiatalok között, és fiatalok 
tízezreit mentette meg. Történetét nem kell kiértékelnünk vagy rész-
letes vizsgálatnak alávetnünk. Mindössze arról tanúskodik számunkra, 
hogy Wilkerson azért tudott sikeres missziót végezni, mert Jézus ar-
cát mutatta fel, Jézusért végezte a feladatát. Ha csupán a szociális mun-
ka lett volna fontos a számára, ha csak valamifajta humanizmus ve-
zette volna a kitaszítottak közé, akkor is nagy értéke lett volna annak 
a szolgálatnak, amelyet végzett, de a hit kérdésében semmi újat nem 
adhatott volna nekünk. Számunkra azonban az ő története éppen a 
hit szempontjából érdekes: ő Jézus Krisztusért ment a szegények közé, 
Jézus Krisztus miatt hallotta meg a szegények kiáltását. És ilyen ér-
telemben válik felhívássá Athe nagorasz pátriárka említett meglátá-
sa is. Ha el akarjuk érni a fiatalokat, az csak úgy lesz lehetséges, hogy 
„a megfeszített Krisztust” (vö. 1Kor 1,23) hirdetjük nekik. Ők meg-
érzik, hogy hiteles-e az igehirdetés. Ha pedig az, akkor mindegy, hogy 
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hányan hallgatnak a szavára, mert a statisztikánál sokkal fontosabb 
a hit tisztasága. 

Úgy vélem, hogy az előttünk álló évek és évtizedek nem fognak je-
lentős változást hozni, és a keresztény — és általában a vallásos — gon-
dolat nem tud egy egységes világfelfogás vezetőjévé, de világmére-
tekben még a részévé sem válni. Ezért a legfontosabb feladatunknak 
tartom a jövőre nézve, hogy átmentsük a hitet. Ez nem pesszimista, 
defenzív törekvés, nem a Rod Dreher-féle benedeki opció,18 amely a 
keresztények barbarizmustól való „fényes elszigetelődése”, de még 
csak nem is MacIntyre javaslata az erkölcsi közösségeinkbe való visz-
szahúzódásról,19 hanem az egyház küldetésének a lényege. A katoli-
kus hitet, a maga teljes egészében, sértetlenül átmenteni a jövő nem-
zedékek számára kellően ambiciózus és méltó küldetés számunkra, 
akik az egyházban, a hit teljes igazságával megajándékozottan szem-
léljük Jézus arcát. A templomainknak és a közösségeinknek nyitva kell 
állniuk minden jóakaratú ember számára, de ha ott nem Jézussal ta-
lálkoznak, hanem „pusztán” figyelemmel és megértéssel, akkor kár 
volt kinyitnunk ezeket az ajtókat. Átmenteni a hitet a jövő nemzedék 
számára a legnemesebb feladat. Ez nem nyughatatlan aktivizmus, szer-
vezkedés, nem program- vagy cselekvéskényszer. Az Evangélium bir-
tokában ugyanis soha nem vagyunk lépéshátrányban. 

A fiatalokról szóló szinódus megszervezésétől senki sem várta azt, 
hogy ez a rendezvény egyszerre csak bevonzza a fiatalokat a templo-
mokba. Nem is ez volt a célja. Bármilyen alapos elemzést végeztek vagy 
bármilyen hiteles képet próbáltak rajzolni a fiatalok egyházáról, a szi-
nódusi atyák tisztában voltak az érdektelenség jelenségével, amely meg-
marad a szinódus, a szembenézés után is. A kisebbségi lét azonban ta-
lán nem is olyan lehangoló, ha a keresztény üzenet hiteles terjedésének 
lehetőségeit tartjuk szem előtt. A Diognétoszhoz írt levélben például 
a keresztények egy kisebbségben élő kontraszttársadalomként jelen-
nek meg, ez adja önértelmezésük lényegét. És éppen ebben a megkö-
zelítésben válik igazzá: „ami a testben a lélek, azok a keresztények a 
világban”. „Szegények és sokakat gazdagítanak, mindenben szűköl-
ködnek, mégis mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket és a gyalá-
zatban megdicsőülnek, káromolják őket és megigazulnak.”20 Ezt az élet-
helyzetet világítja meg Johann Baptist Metz megállapítása, aki már-már 
a felhívás erejével szól egy új politikai teológia szemszögéből: „Az egy-
ház pedig nem e társadalmi valóság ‘mellett’ vagy ‘felett’ él, hanem tár-
sadalomkritikai intézményként ebben a valóságban létezik. Az egy-
háznak mint intézménynek kritikai-felszabadító feladata van a 
társadalmi világban, a társadalmi világ szolgálatában.”21 Ha a kény-
szerességtől mentes magabiztossággal emeljük fel Jézus nevét a több-
ségi társadalom számára, akkor hitelesen kínálhatjuk ezt a kritikai fel-
szabadító identitást, a gépies világ lelkeként való életformát az annak 
lelketlenségét legpontosabban érző fiatalok számára. Ebben az ösz-
szefüggésben pedig a hit teljességét őrző katolikus egyház számára már 
egyáltalán nem végzetesek az esetleges lehangoló statisztikák.
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