
ENDREFFY ZOLTÁN

Kereszténység és szekularizáció

A kereszténység életét kétezer éves történelme folyamán mindig két hatás alakította:
egyrészt az evangélium, az isteni kegyelem, másrészt azok a konkrét társadalmi
adottságok, amelyekkel történelmi útjának különbözö állomásain szembetalálkozott. Ma
is ezekre kell fígyelnünk, ha a kereszténység jövőjérőlpróbálunk gondolkodni: egyrészt az
evangéliumra és Jézus Krisztusra, aki "ugyanaz tegnap, ma és rnindörökké" (Zsid 13, 8),
másrészt az "idők jeleire", azaz annak a világnak a kihívásaira, amelyben élünk. se szeri, se
száma azoknak a fogalmaknak, amelyekkel modem világunkat jellemezni szokták: újkori
civilizáció, ipari társadalom, a kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet kora,
technikai és tudományos civilizáció, fogyasztói társadalom stb. A kereszténység jövője

szempontjából azonban tanulságosabbnak ígérkezik egy további fogalom, a szekularizáció
fogalma, amelynek segítségével világunkat a szekularizáció korának, társadalmunkat pedig
szekularizált társadalomnak nevezhetjük.

A szekularizáció és a szekularizált társadalom jellemzése

A "szekularizáció" kifejezés a latin saeculum: világ szóból származik, s a világivá válásnak
vagy elvilágiasodásnak arra a folyamatára vonatkozik, amelynek során a társadalmi élet
különböző területei - a politika, a tudomány, a gazdaság, a nevelés, a művészet stb. 
fokozatosan kiváltak a vallás irányítása alól és önállósultak. A szekularizált kultúra
ellentétpárjában, a szakrális kultúrában - s a modem társadalom megjelenése előtt

lényegében minden társadalom szakrális társadalom volt - a vallás irányított minden
társadalmi tevékenységet. Ilyen volt például a régi zsidó társadalom, amelyben a vallás - a
Tóra - szabályozta az egész életet: a gazdasági tevékenységeket (törvények a tizedre, a
kölcsönügyletekre. a kamatszedés tilalmára, a szombatévre vonatkozólag stb.), a polgári
és a büntetőjogot, sőt az egyéni életnek olyan, ma teljességgel .rnagánügynek" tekintett
vonatkozásait is, mint hogy mit szabad enni és mit nem (tiszta és tisztátalan állatok).
Lényegében szakrális társadalom volt a felvilágosodás előtti európai társadalom is,
amelyben a vallás és a vele összefonódó világi hatalom formált igényt a társadalom egész
szellemi életének irányítására (Galilei-ügy). Az újkor nagy szabadságmozgalmainak
eredményeként viszont a társadalmi élet egyes szférái egymás után kiváltak a vallás
irányítása alól, s végül olyan helyzet állt elő, amelyben mindegyik terület autonóm módon
immár a saját logikája alapján fejlődik és a saját törvényeit követi: például a gazdaság a piac
törvényeit, a tudománya kutatás immanens logikájának törvényeit, a nevelés a személyiség
szabad kibontakozásának törvényeit stb.

A szekularizáció folyamata nehéz helyzetbe hozta a vallást, illetve a keresztény
egyházakat, mivel kérdésessé tette, hogy egyáltalán mi lehet még a vallás szerepe, ha már
az összes életszférák kikerültek a vallás irányítása alól. Akülönbözö keresztényfelekezetek
között talán a katolikus egyházban volt a legerősebb az a félelem, hogy a vallás elveszti
befolyását az életre és a társadalomra, s ezáltal fölöslegessé válik. Ez a magyarázata annak,
hogy a katolikus egyház szinte a legutóbbi időkig, egészen a II. Vatikáni zsinatig nem
fogadta el a szekularizációt, hanem minden lehető módon hadakozni próbált ellene. A
katolikus egyház nemhogy nem vett részt az újkor nagy szabadságküzdelmeiben, az
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emberi és politikai szabadságjogokért, a kultüra és a tudomány szabadságáért vívott
küzdelmekben (felvilágosodás), hanem az úgynevezett katolikus korszakok éppenséggel
mindig az "ellen"-korszakok: az ellenreformáció, az ellenforradalom és a restauráció
korszakai voltak. (Később látni fogjuk, hogy mindez nem csupán csökönyös és korlátolt
konzervativizmusból fakadt, hanem abból is, hogy a katolikus egyház már a szekularizáció
folyamatának kezdetén megérezte azokat a veszélyeket, amelyek a szekularizáció
folyamatával együtt járnak, s amelyeket ma már nemcsak a poszt-modernség ideológusai,
hanem az egyszeru átlagemberek is kezdenek belátni. ) A szekularizáció elvetése azonban
nem korlátozödott a katolikus egyházra. Hogy csak egy protestáns példát említsünk: Karl
Barth is úgy tekintette a szekularizációt és az újkor nagy emancipációs mozgalmát, mint
ami tulajdonképpen az ember lázadása a keresztény Isten ellen, az ember bűnös

önállósulása. olyanformán, ahogy azt a bűnbeesés bibliai elbeszélése (Ter 3) elénk állítja.
A teológiában integralizmusnak nevezik azt a felfogást, amely szerint az egész

társadalmi életet alá kell rendelni a vallásnak, az egész életet bele kell illeszteni 
integrálni kell - az egyházba. E felfogás arra hivatkozik, hogy az isteni kinyilatkoztatás az
élet minden területére kiterjed, ám a kinyilatkoztatás Istentől rendelt, hivatalos öre az
egyház, ennélfogva minden emberi tevékenységnek az egyház irányítása alatt kell állnia,
minden földi cselekedetnek az egyház által hirdetett elveket kell alkalmaznia és
végrehajtania. Bár a katolikus egyház a II. Vatikáni zsinaton hivatalosan szakított az
integralizmussal, és elismerte a világ, a világi életszférák önállóságát, a vallásszabadságot és
általában a modern szabadságjogokat, mégis az integralizmusnak ma is vannak hívei, amit
legszembetűnőbben a Lefevre-ügy rnutat. (Mint ismeretes, az immár kíközösltett Lefevre
bíboros a II. Vatikáni zsinatnak éppen ezeket a határozatait nem fogadja el.)

Az integralisták és a tradicionalisták szeretnék visszaforgatni a történelem kerekét,
szeretnének visszamenni a modern, szekularizált társadalom előtti korba. Ez azonban
nemcsak nem lehetséges, de nem is kívánatos. A szekularizációnak csakugyan vannak szép
számmal negatív hatásai az egyéni életre, a kultúrára és a vallásra - ebben egyetérthetünk
a tradicionalistákkal. Ám a szekularizáció és a modern kor ennek ellenére olyan
vívmányokat hozott, amelyekről legtöbbünk nyilván nem szívesen mondana le, s ezért a
szekularizáció negatívumainak kiküszöbölése végett nem visszalépnünk kell, hanem
előre.

Mindenekelőttel kell ismernünk, hogy a különböző társadalmi szférák - gazdaság,
politika, tudomány, oktatás stb. - differenciálódása és önállósulása erősenmegnövelte e
szférák teljesítményét. A modern társadalomban az átlagos egyén az anyagi és szellemi
javaknak oly bőséges kínálatából válogathat, amilyenről régebbi korokban az uralkodó
osztályok tagjai is csak álmodhattak. A konzervatív kultúrkritikusok alighanem tévednek,
amikor értékvesztésról beszélnek a modern társadalmakban. A probléma épp ellenkező

leg, az értékek hipertrófiája: a modern társadalmak oly nagy sikert értek el abban, hogy az
emberek tömegei számára tartósan biztosítsák értékes lehetőségekhatalmas kínálatát,
hogy egy emberélet már nem is elegendő az értékek e sokaságának elsajátításához és az
egyéni életbe való beépítéséhez. Az életlehetóségek bővüléséritúl pozitív eredménynek
kell tekintenünk a szekularizáció folyamán kivívott szabadságjogokat is. A modern
társadalomnak a tradicionális kötöttségek alól történő felszabadulása az egyén szempont
jából azt jelentette, hogy megszűntek az egyéni viselkedést sokszor autoritárius,
represszív mödon szabályozó előírások. Ezvalóban elősegítetteaz ember emancipációját,
szabad kibontakozását, s kétségkívül javára vált még a vallásnak is. Hasonlóképpen
előrelépésnektekinthetjük a tudomány és a művészet szabadságának kivívását, a kulturális
élet pluralizmusának lehetöségét, a toleranciát: egyáltalán az autoritárius uralmi formák
megszűnését a társadalomban és az egyházban.
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A szekularizáció árnyoldalai

A szekularizáció azonban vitathatatlan vívmányai ellenére újfajta veszélyeket és ellent
mondásokat is magában rejt, ahogy azt a katolikus egyház kezdettől fogva érezte.

A szekularizált társadalom egyik legsúlyosabb, mindeddig megoldatlan problémája az
egyes társadalmi alrendszerek vagy szektorok - gazdaság, politika, tudomány, oktatás,
kultúra stb. - összehangolásának vagyintegrációjának kérdése. Mint említettük, ezek az
alrendszerek saját immanens logikájukat és törvényeiket követik, ám ennek az önállósulás
nak ára van: miközben az egyik szektor a maga kritériumai szerint nagyon eredményesen
működik,éppen ezáltal nemkívánatos mellékhatásokat idézhet elő egy másik szektorban.
Ebből adódik napjaink néhány rendkívül súlyos problémája. A világméretű ökológiai
válság például úgy értelmezhető, hogy a gazdaság szektora a saját kritériumai szerint
kiválóan működik ugyan, ám közben lerombolja a társadalmi élet természeti feltételeit.
Vagy: a tudomány önállósulása következtében hihetetlenül megnőtt ugyan a kutatö
tevékenység eredményessége, ám közben egyre kétesebbé válik, hogy a tudomány
valóban a közjót szolgálja-e, hogy felfedezései valóban hasznosak-e az emberiség számára.
A szekularizáció előtt tehát a társadalmak egységesek voltak, s egységüket épp az élet
minden területét szabályozó vallás biztosította; a modem, szekularizált társadalom
viszont egymástól többé-kevésbé független szektorok, alrendszerek sokaságává differen
ciálódott, ezek összehangolása vagy integrációja nincs megoldva, ennek következménye
pedig a modem, szekularizált társadalom instabilitása.

Ez az instabilitás olyan kézzelfogható, gyakorlati bajokban fejeződik ki, mint az erdőhalál, az
ózonréteg pusztulása, egyreaktorkatasztrófu, gazdasági válság, munkanélküliség vagy háboník.
(Ez utóbbiakból kb. 160 tört ki a második világháború befejezése óta, főleg a harmadikvilág
országai között, s a halottak száma meghaladja a 40 milliót.) Van azonban a szekularizációnak
egynehezebben megfogható, lelki-szellemi következménye is, amelyet világnézeti válságnak
nevezhetünk, s amely abban nyilvánul meg, hogy egyre többen szenvednek személyiségzavar
ban, mivel egyre nehezebben tudják megtalálni és kialakítani önazonosságukat.

E jelenség megértéséhez abból kell kiinduInunk, hogy minden embemek szüksége van
olyan hitre vagyvilágnézetre, amely értelmet ad a világ, a társadalom rendjének, s amely
értelmessé teszi saját életét és cselekedeteit. A legtöbb emberi társadalomban a vallás
töltötte be ennek az értelemadó szimbolikus rendszernek a funkcióját, de ugyanezt a célt
szolgálták és szolgálják a különböző filozófiai "hitek" és világnézetek is. A szekularizált
kultúra egyik legsúlyosabb problémája, hogy rendkívüli módon megnehezíti a benne élő

egyének számára az ilyen értelemadó szimbolikus rendszerekkel való azonosulást, s ennek
következtében egyre többen érzik értelmetlennek az életüket.

Ennek oka a következő: a szekularizált társadalomban minden szektor a maga
immanens logikáját követi. Ezért nincs egyetlen egységes és kötelező értelemadó
rendszer, amely a társadalom intézményeinek és az egyének tevékenységeinek értelmet
adna, hanem mindenkinek magának kell ilyen értelemadó rendszert kialakítania vagy
elfogadnia. Ám a vallási és ideológiai értelemadó rendszerek sokfélesége ahhoz vezet,
hogy e rendszerek kölcsönösen gyengítik egymást, kölcsönösen kétségessé teszik egymás
igaz voltát. Ennek eredményeként terjed a nihilizmus, vagyis egyre többen vannak azok,
akik semmilyen értelemadó rendszerrel nem tudnak azonosulni, a különféle vallási és
filozófiai "hitek" követői pedig egyre bizonytalanabbá válnak meggyőződésükben.

A szekularizált társadalom pluralizmusa mellett még egy másik tényező is hozzájárul a
szóban forgó világnézeti válsághoz: a tudomány uralkodó tudatformává válik. A tudomány
ugyanis csak magyarázatot ad a jelenségekre, ám arra a kérdésre nem ad választ, hogy mi az
értelme valaminek. A tudományelméletben ezt úgy szokták kifejezni, hogy a tudomány
tételei szigorúan leíró tételek, amelyekből nem lehet levezetni normatív tételeket: a
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tudomány nem adhat választ az emberi cselekvés miértjére, nem szürhetünk le belőle

erkölcsi normákat, cselekvési imperatívuszokat.
A szekularizált kultúrában élő egyén számára ezért egyre nehezebbé válik valamilyen

értelemadó rendszer elfogadása, enélkül viszont nem alakulhat ki személyes önazonosság.
V. Frankl kutatásai bebizonyították, hogy az élet értelmetlenségének érzése beteggé,
neurotikussá teszi az embert. A deviancia különféle jelenségei - alkoholizmus, kábító
szerfogyasztás, öngyilkosság stb. -, amelyek a szekularizált társadalmakban napjainkban
egyre nyugtalanítóbb méreteket kezdenek ölteni, azt mutatják, hogy e kultúrában egyre
többen érzik értelmetlennek az életüket, mégpedig nem elsősorbanegyéni élettörténe
tük sajátosságai miatt, hanem azért, mert képtelenek olyan "hitre" vagyvilágnézetre szert
tenni, amely értelmet adna a világnak és életüknek.

Szorosan összefügg e világnézeti válsággal a modern, szekularizált társadalom egy
további nyugtalanító jelensége: az erkölcsi normák kötelezőérvényének megszúnése, az
amorális viselkedésnek, a gátlástalan önzésnek a térhódítása. Ennek megnyilvánulásaival
ma lépten-nyomon találkozhatunk, ha nyitott szemmel járunk-kelünk a világban, ha
újságot olvasunk, rádiót hallgatunk vagy televíziót nézünk. De ezt állapítják meg a
tudományos igénnyellefolytatott szociológiai felmérések is: a fejlett szekularizált
társadalmakban főleg a fiatalabb korosztályokban olyan személyiségtípus kezd kialakulni,
amelynek legfőbbjeUemzőjeaz egoizmus, a hedonizmus és utilitarizmus, amely csak saját
magára van tekintettel, amely a jó és a rossz megkülönböztetésében nem ismer el
általánosan érvényes elveket, s amely semmi kivetnivalót nem talál az erkölcsi és jogi
normák megsértésében ( csak az fontos számára, hogy tetten ne érjék), amely tehát többé
kevésbé nyílt cinizmussal viszonyul az erkölcsi és jogi normákhoz.

Az erkölcsnek ez a szétesése egyenes következménye a fentiekben ismertetett
világnézeti válságnak. Az erkölcs ugyanis pontosan azt követeli az egyéntől, hogy az
erkölcsi normák által meghatározott módon mondjon le saját pillanatnyi kívánságai
teljesítéséről mások jogos igényei vagy szükségletei kedvéért. Azaz: akkor is végezze el
lelkiismeretesen munkáját, ha történetesen épp fáradt vagy nincs kedve hozzá; akkor se
hagyja cserben a családját és a gyermekeit, ha pillanatnyi szexuális érdeklődéseegy másik
partner felé vonzza; akkor se vegye el mások jogos tulajdonát, ha épp nagyon megkívánta
stb. Az erkölcsi normák teljesítése tehát áldozatokkal jár, egy többé-kevésbé sértetlen
erkölcsiségűtársadalomban azonban az egyének többsége meghozza ezeket az áldozato
kat, mert ezeknek az áldozatoknak - az általánosan elfogadott "hit" vagy értelemadó
rendszer összefüggésében - van értelmük, az erény így vagy úgy elnyeri jutalmát, a bún
pedig büntetését. Ha viszont egy társadalomban érvényüket vesztik az ilyen "hitek" és
értelemadó rendszerek, s a társadalom tagjai egyre kevésbé vannak tisztában cselekede
teik és életük értelmével, akkor értelmetlenné válnak az erkölcsi normák teljesítésével
együtt járó áldozatok is, s az erkölcsi normák követése helyébe az amorális, cinikus és
önző viselkedés lép. Ennek a folyamatnak lehetünk tanúi napjainkban a szekularizált
társadalmakban, abban a mértékben, ahogy e társadalmak - a természeti környezethez
hasonlóan - lassan, de biztosan lerombolják azt az erkölcsi tőkét, amelyet a múlttól
örököltek (polgári kötelességtudás, hagyományos paraszti erkölcs, keresztény morál
stb.), s amelynek helyébe szemlátomást semmit sem tudnak tenni.

A szekularizáció hatása a keresztény vallásra

Mi történik a vallással a szekularizált társadalomban? Ahogyan a társadalmi alrendszerek
vagy szektorok önállósulnak, úgy maga a vallás is a társadalom egy részterületévé
zsugorodik.
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Eza folyamat több vonatkozásban is kedvezőtlenül hatott a vallásra,illetve a vallasossagra A
szekularizált társadalmakban erősen megcsappant a hívő keresztények száma, visszafejlódött
a vallásgyakorlás, hívők és nem hívők egyaránt egyre kevesebbet tudnak a vallásról.
Különösképpen vonatkozik mindez a fiatalabb nemzedékekre. Nem volt alaptalan a katolikus
egyháznak az a félelme sem, hogy a vallás el fogja veszítem jelentőségét annak mértékében,
ahogy kíszorul a társadalmi élet "tartalmi" területeiről: a politikából, a gazdaságból, a
kultúrából és a nevelésből. Szekularizált társadalmainkban a hívő keresztények számára egyre
kevésbé világos, hogy a vallásosságnak, az egyházi életnek mi köze van az egyéni egzisztencia
és a társadalmi élet központi kérdéseihez. Azegyházi élet, a vallásosságegyre provinciálisabbá
válik, egyfajta hohbivá vagy szabadidő-tevékenységgé alakul át, amelynek alig van valami
következménye a hívők "civil" életére. A felvilágosodás programja, hogy a vallás legyen
magánügy. napjainkra jórészt megva1ósuJtnak tekinthető.

Nem hagyja érintetlenül a vallást a szekularizált társadalom világnézeti válsága sem. A
forgalomban levő "hitek", értelemadó rendszerek sokasága a keresztény vallást is
fenyegeti; uralkodó pozícióját elvesztve immár csak egyike a versengő ideológiáknak és
világnézeteknek. Ez nagymértékben megnehezíti a vele való azonosulást, s hitükben
bizonytalanná teszi az egyházhoz tartozó, gyakorló keresztényeket is. Ez a bizonytalanság
egyebek között abban nyilvánul meg, hogy a keresztény hívek jelentékeny része a
keresztény tanítást csak a kifejezetten egyházi ténykedésekben követi (például vasárnapi
mise ), az élet egyéb területein azonban más normarendszerekhez és elvekhez igazodik
(ilyen elv lehet például a gazdasági életben a profit maximalása. a magánéletben a
hedonizmus ).

Mindez összefügg azzal a folyamattal, amelyet a kereszténység "elegyháziasodásának"
nevezhetünk (vö. F -x. Kaufmann, j. B. Metz: Zukunftsfahigkeit, Suchbewegungen im
Christentum, Herder 1987, 38. l.). Mint láttuk, a modern társadalom fejlődésefolyamán a
társadalom egyes alrendszerei önállósulnak és differenciálódnak: ahogy a javak termelése
és elosztása a gazdaság alrendszerében, a hatalom gyakorlása és ellenőrzése az állam
alrendszeréhen összpontosul, ugyanúgy a vallási élet az egyházban koncentrálódik. Talán
nem túl nagy torzítás, ha azt mondjuk, hogy a szekularizált társadalomban az egyház a
vallási életre szakosodott, hierarchikusan szervezett intézménnyé alakul, amely a benne
tevékenykedő"vallási szakemberek" (püspökök, papok, teológusok stb.) közreműködé
sével vallási .szolgáltatásokat" nyújt a híveknek mínt .fogyasztöknak": ünnepélyesebbé
teszi az élet fordulópontjait (keresztelő, esküvő, temetés), vallási nevelésben részesíti
azoknak a szülőknek a gyermekeit, akik ezt kérik stb.

A szekularizált társadalomban folyó egyházi életnek ebből a némiképp karikírozott
jellemzésébőlkitetszik, hogy mennyire problematikus ez a fajta vallásosság. Elsősorban

azért, mert ilyen körülmények között az átlagos hívő szemében a vallásosság, illetve az
egyházhoz tartozás is csak egyike azoknak a szerepeknek, amelyeket az embemek a
modem társadalomban jítszanía kell. Az ember adófizetőpolgára egy államnak, alkalma
zottja egy vállalatnak, esetleg tagja egy pártnak vagyszakszervezetnek, továbbá szomszéd,
férj, apa stb., s mindezek mellett még tagja valamelyik egyháznak is. De ha a vallásosság
vagy egyháztagság csak egy szerep a sok közül, ez más szóval azt jelenti, hogy a vallásnem
meghatározója az ember egészönazonosságának, a vallás előírásai csak a vallási szerepre
érvényesek, míközben életének egyéb területein azoknak az elvárásoknak és követel
ményeknek próbál eleget tenni, amelyek egyéb szerepeiból adódnak. Nyilvánvaló, hogy a
vallásos életnek vallási szerepjátszásra redukálódása szöges ellentétben áll a Biblia
tanításával, amely szerint Isten féltékeny Isten, aki nem elégszik meg azzal, hogy csak
bizonyos szerepeinkben legyünk rá tekintettel, hanem az első főparancs értelmében azt
kívánja, hogy teljes szívünkből, egész elménkból és minden erőnkből szeressük Őt és
minden cselekedetünkkel neki szolgáljunk.
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A kereszténység "elegyháziasodása" kedvezőtlenül hat a hit továbbadására is. A hit
továbbadása ugyanis nem csupán azt jelenti, hogy agyennekekkel elsajátíttatunk bizonyos
elméleti hittani ismereteket. Az is hozzátartozik, hogy a kereszténység igazságai gyakorlati
meggyőződéssé válnak, amely az ember egész életvezetését irányítja, és amelyhez a hívő

áldozatok árán is ragaszkodik. A tanuláslélektanból tudjuk, hogy ilyen meggyőződések nem
elsősorbanelméleti ismeretadás, hanem inkább személyes példa hatására alakulnakki, oly
módon, hogy az ifjú vagygyennek azonosul olyan emberekkel, akiket csodál, szeret vagy
legalább tisztel. A hitoktatás azonban jelenlegi formájában rendszerint nem hoz létre a
tanulók és a példaképként szöba jöhető személyek között olyan tartós és intenzív kap
csolatokat, amelyek ennek az azonosulásnak a kialakulását lehetövé tennék Ha tehát a hit
továbbadása kizárólag a hitoktatásra mint egyházi "szolgáltatásra" hárul, anélkül, hogy az egy
házközösségel részt vennének benne - köztük elsősorbana család, minthogy az azonosulás
szempontjából legkézenfekvoöb személyek épp a szülők, továbbá az egyházi ifjúsági
mozgalom, különíéle egyházi egyesilletek -, akkor a hit továbbadása aligha lehet sikeres.

A kereszténység feladatai a szekularizált társadalomban

Milyen választ adjon a kereszténység a szekularizált kultúra kihívásaira? Mindenekelőtt le
kell szögezní. az egyház legfontosabb feladata nem az, hogy hozzájáruljon e társadalom
problémáinak megoldásához, a modem, szekularizált társadalom stabilizálásához. Mint
ahogy a római korban sem az volt az egyház fő feladata, hogy a római birodalom
fennmaradásáért küzdjön. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az egyháznak közömbös
a szekularizált társadalmak sorsa. Hiszen e társadalmak problémái végül is emberi
szenvedésben fejeződnek ki, s a szenvedő emberekkel az egyháznak szolidaritást kell
vállalnia. Az egyház legfontosabb feladata, hogy legyen: hogy Isten országának jeleként az
üdvösséget hirdesse és közvetítse mindenkinek Mint ismeretes, az emberek és az emberi
társadalmak bűnével kapcsolatban Istennek az volt a "stratégiája", hogy szent népet
teremtett magának, e néppel szövetséget kötött és törvényt adott neki, amely létrehozza
az emberek helyes kapcsolatát Istennel, egymással és az egész teremtéssel. Ezt a törvényt
először Izrael kapta, majd Jézus Krisztus által elmélyítve és teljessé téve Isten az egész
emberiségnek felajánlotta az egyház közvetítésével. Azóta az egyháznak mint Isten
népének feladata, hogy egyetemes jelenlétével az összes népet tanítsa erre a helyes,
üdvösséges rendre (ami természetesen nem szünteti meg a zsidó nép kiválasztottságát).
Az egyháznak tehát most is ugyanaz a feladata, mint minden korban: hogy szent legyen;
hogy Isten szavára hallgasson és annak engedelmeskedjék; hogy "kontraszttársada
lomként", "hegyre épült városként" világító jel legyen az emberek és népek számára, s
ezzel lehetövé tegye számukra, hogy eljussanak a hitre és az üdvösségre.

De milyen konkrét feladatokat kell megoldani a kereszténységnek ahhoz, hogy a
jelenlegi sajátos körülmények között, a szekularizáció viszonyai között hűségesen

teljesítse örök hivatását?
Először is a kereszténységnek túl kell lépnie a vallás "e1egyháziasodásán". A katolikus

egyházban a II. Vatikáni zsinat világosan meg is fogalmazta ezt a feladatot azzal, hogy az
egyház titkát kifejező bibliai szimbólumok közül kiemelte az egyháznak mint Isten
népének szimbólumát. Ez a kép azt fejezi ki, hogy Isten egésznépe az egyház, nemcsak a
klérus, amely a híveket lelkipásztori értelemben "ellátja" és "gondozza". Vagyis a hívek
mindnyájan részesednek az egyház küldetéséből és méltóságából, s a maguk módján
mindnyájan felelősek az egyház sorsáért. Az egyszeru hívek nem csupán objektumai a
klérus tevékenységének, amely az egyház életének voltaképpeni szubjektuma, hanem ők

maguk is szubjektumai, hordozói az egyház hitének és életének. A zsinatnak ez a szándéka
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ölt testet napjaink bázisegyházi megújulásában: egyszerűhívek sokaságapróbálja elkötele
zett, aktív és közösségí módon élni a hitét a bázisközösségekben és a különböző lelkiségi
mozgalmakban.

Mint láttuk, a szekularizációnak a kereszténységre gyakorolt egyik negatív hatása abban
állt, hogy a vallás elvesztette befolyását az élet különbözőterületeire (gazdaság, politika,
kultúra, nevelés stb.), mintegy visszahúzódott önmagába, magánüggyé, "hobbivá" vált.
Arra is utaltunk, hogy ez ellentmond a Biblia tanításának, amely szerint lsten azt kívánja
tőlünk, hogy egész életünket megszenteljük, és az élet minden területén Istent szolgáljuk.
Ahogy Pál apostol rnondja: "Akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek
mindent Isten dicsőségére" (1 Kor 31 ). Ám az egyház - a hivatalos egyház - mégsem
kívánhatja, hogy a világ legyen alárendelve a vallásnak, az egyház nem "integrálhatja"
magába a világot. Az integralizmus tagadásával elutasítunk mindenfajta teokráciát is,
legyen az akár keresztény, akár muzulmán, mint amilyen napjainkban az iráni teokrácia. A
világ önállóságának, világivoltának elismerésével együtt azonban látnunk kell azt is, hogy a
világ területén is lehetséges keresztény cselekvés, sőt ez kötelező is. A világban való
cselekvés - legyen annak színtere akár a gazdaság, akár a tudomány, akár a kultúra 
profanitása ellenére is hozzátartozik az üdvösség történetéhez. A világ nem közömbös a
keresztény számára, mennyei hivatása és földi feladata nem ellentétesek.

Az integralizmus elutasításával tulajdonképpen azt mondjuk, hogy a hivatalos egyház
nem írhatja elő a világ számára problémáinak megoldását. Nem döntheti el, hogypéldául a
tervgazdálkodás és a piaci gazdaság közül melyik a keresztényi, evangéliumi megoldás. De
ez nem magára hagyása a világnak. Avilág aktív alakítása pozitív keresztényfeladat, de nem
a hivatalos egyházé, hanem az egyes híveké, elsősorban a világi híveké. A világban való
cselekvés konkrét normáinak megtalálása az egyes hívek lelkiismeretének dolga, akik a
kereszténység erkölcsi elveire és egy konkrét keresztény inspirációra támaszkodva
végezhetik el ezt a feladatot.

A vallás tehát nem lehet külön szektor a társadalom egyéb, profán szektorai mellett. A
világ alakítása ugyanis nem csupán természettudományos, technikai vagy gazdasági
szempontokkal kapcsolatos, hanem az erkölccsel, tehát az üdvösséggel is. A szent nem
külön terület a profán mellett, hanem a profánban, a világon belüli feladatokban is
megvalósul. Ezért a világ megszentelése a szekularizáció viszonyai között is feladata az
egyháznak. Ha a keresztények ma létre tudnának hozni olyan szociális formákat 
egyesületeket, mozgalmakat, intézményeket -, amelyekben példaszerűen hozzájárul
nának korproblémák megoldásához (például ökológiailag fenntartható életmód kialakí
tása, tevékeny szolidaritás a szegényekkel, a népek és .blokkok" közti kiengesztelődés
munkálása, "deviánsok" befogadása gyógyító közösségekbe ), akkor az ilyen kereszténység
már nem "hobbi" vagy puszta "szabadidő-tevékenység"lenne, hanem valóban a világ
megszentelése. S az ilyen keresztény közösségek .kontraszttarsadalrna" a sö és a kovász
funkcióját is betölthetné.

A világ megszentelésével kapcsolatban külön ki kell emelni a keresztény politikai
spiritualitás szükségességét. Jézus követéséhez napjainkban a misztika mellett a politika is
hozzátartozik: a szenvedést is vállaló szembenállás egy igazságtalan és emberellenes világ
démonaival és bálványaival. A keresztények nem fordíthatnak hátat az emberi szenvedés
nek, a társadalmi igazságtalanságok rideg világa elől nem menekülhetnek a jámborság
benső világába, hanem politikai eszközökkel küzdeniük kell az igazságtalan társadalmi
struktúrák ellen.

A kereszténységnek ma közösségibbé kell válnia. Mit értsünk ezen, hiszen a keresz
ténység mindig is közösség - egyház - volt? Ám e közösség a szekularizáció követ
keztében elveszti uralkodó szerepét, és olyan sajátos ideológiájú kisebbséggé alakul át,
amelynek napról napra meg kell küzdenie fennmaradásáért az ideológiák versenyében.
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Korábban a keresztények egy homogén - keresztény - társadalomban és kultúrában
éltek, most viszont az egyház átalakul a hívők egyházává, akik nem egyszeruen öröklik a
hitet a szüleiktöl és a környezetüktől, hanem szabad, személyes döntéssel maguk
választják, s ezzel el is határolják magukat társadalmi környezetük uralkodó meggyőző

déseitől és ideológiáitól. Úgy is mondhatnánk, hogy a keresztény élet a szekularizált
kultúrában díaszpöra-létté alakul át. Ám egy diaszpóra fennmaradásához a közösségí
életnek bizonyos fokú zártságára van szükség. Természetesen nem arról van szö, hogy a
keresztény közösségek szektaszerü zártságban éljenek. De a jövő keresztényeinek 
sokkal inkább, mint eddig - testvéri közösségekben kell élniük a hitüket, mert csak ezek
nyújthatnak számukra támaszt, erőt és biztonságot. Olyan emberek közösségeire gondol
hatunk itt, akik valóban összetartozónak érzik magukat, akik a szö legigazibb értelmében
családot, szeretetszövetséget alkotnak, s akiket a valódi keresztény hit tesz eggyé. Ilyen
közösségek nélkül ma aligha szilárdulhat meg a hívők keresztény azonossága, aligha
lehetséges a hit továbbadása és a kereszténység aligha vonzhatja a szekularizált
társadalomban élő egyéneket, akiknek egyik legnagyobb problémája épp a magány, a
kapcsolatnélküliség, az emberi méretú közösségek hiánya.

Utoljára hagytam azt, ami talán a legfontosabb: az ökumenizmust. Sok szö volt a
korábbiakban arról, hogy a szekularizált kultúrában verseny folyik az ideológiák között. A
kereszténység hihetőségének súlyosan árt a felekezetek megosztottsága és ellentéte.
Mennyire lehet meggyőző egy kívülálló számára a kereszténység mint értelemadó
rendszer, ha azt kell tapasztalnia, hogy maguk a keresztények sem hisznek benne
egyformán, mivel a katolikusok kétségbe vonják azt, amit a protestánsok tanítanak és
fordítva? Hogyan lehet a kereszténység Isten szent népe, "kontraszttársadalom", amelynek
tagjait a szeretet, a megértés és a béke kötelékei kapcsolják egybe, ha továbbra is
fennállnak a felekezetek közötti ellentétek? A modern szekularizált kultúra a 16. és 17.
századi vallásháborúk következtében jött létre. Az államot és a jogrendet el kellett
választani a keresztényvallástól, mivel a felekezeti ellentétek következtében a vallás többé
nem volt alkalmas arra, hogy biztosítsa a társadalom egységét és kohézióját. A keresztény
felekezetek egységtörekvése. az ökumenizmus ma nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy
a szekuláris világgal szemben a kereszténység visszanyerje hitelre méltóságát.
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